
Na podlagi 23. člena Statuta Zveze klubov JKA Slovenije je Skupščina Zveze na svoji izredni seji dne 

25.9.2011 sprejela: 

 

PRAVILNIK O DELU SODNIŠKE KOMISIJE  

ZVEZE KLUBOV JKA SLOVENIJE 
  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  

Ta pravilnik opredeljuje delo, pristojnosti in dolžnosti Sodniške komisije Zveze klubov JKA Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: JKA Slovenija).  

 

2. člen  

Sodniška komisija predstavlja strokovno delovno telo JKA Slovenije, ki je odgovorno za področje 

sodniške stroke, izvajanje sojenja na tekmah, ki jih organizira JKA Slovenija, področje izobraževanja 

sodnikov in področje izdajanja zveznih licenc sodnikom ter na področju sodniškega sodelovanja z 

drugimi organizacijami, ki so članice JKA WF.  

 

3. člen  

Sodniško komisijo sestavlja:  

 predsednik Sodniške komisije, 

 sodniki in sodniški kandidati. 

 

4. člen  

Predsednik Sodniške komisije izpolnjuje pogoje strokovnosti v JKA karateju. Odgovoren je za 

organizacijo dela Sodniške komisije v skladu s sprejetimi smernicami. Kandidata za predsednika 

predlagata Glavni inštruktor zveze,  Strokovni svet Zveze, potrdi pa IO Zveze. 

 

5. člen  

Predsednika Sodniške komisije lahko zaradi malomarnega in nevestnega opravljanja dela ali 

zanemarjanja dolžnosti Izvršni odbor Zveze kadarkoli razreši na predlog Strokovnega sveta. 

 

6. člen  

Mandatna doba predsednika Sodniške komisije je vezana na mandatno dobo Izvršnega odbora 

Zveze.  

 

II. DELOVANJE SODNIŠKE KOMISIJE  

 

7. člen  

Sodniška komisija se sestaja po potrebi najmanj pa enkrat letno na redni seji. Redno sejo sklicuje 

predsednik Sodniške komisije.  



 

8. člen  

Po potrebi se Sodniška komisija sestaja tudi na izrednih sejah, ki jih sklicuje predsednik samostojno 

ali na predlog vsaj treh članov Sodniške komisije.  

 

9. člen  

Seje so namenjene usklajevanju delovanja Sodniške komisije.  

 

III. NALOGE IN ODGOVORNOSTI SODNIŠKE KOMISIJE  

 

10. člen  

Naloge in odgovornosti Sodniške komisije so:  

 

 Skrbi za strokoven razvoj sodništva Zveze v skladu z načeli in pravili JKA WF;  

 Sodeluje s Tekmovalno komisijo in Strokovnim svetom;  

 Organizira strokovne sodniške seminarje za sodnike JKA Slovenije;  

 Se udeležuje in usmerja svoje člane na strokovne seminarje in izobraževanja;  

 Pripravlja seminarje s strokovnjaki na področju sojenja;  

 Vodi evidenco sodnikov in sodniških kandidatov;  

 Skrbi za prenos znanja;  

 Služi v strokovno pomoč komisijam v Zvezi;  

 Na tekmovanjih izvaja sojenje v skladu s tekmovalnimi pravili JKA WF;  

 Na tekmovanjih skrbi za Sodniške rekvizite. 

 

IV. PREDSEDNIK SODNIŠKE KOMISIJE  

 

11. člen  

Funkcije in dolžnosti predsednika Sodniške komisije so:  

 Vodi delovanje Sodniške komisije, usmerja strokovno delovanje in skrbi za strokoven nivo 

Zveze;  

 Skrbi za koordinacijo med strokovnimi sodelavci komisije;  

 Skupaj z predsednikom Strokovnega sveta ocenjuje kandidate za pridobivanje licenc sodnikov 

JKA Slovenije. 

 Sklicuje redne in izredne seje Sodniške komisije;  

 Skupščini poda letno poročilo o delovanju Sodniške komisije;  

 Sodeluje s ostalimi komisijami Zveze;  

 Pripravlja spisek delegiranih sodnikov ter seznam po boriščih;  

 Določa glavne sodnike na tekmovanjih;  

 Pripravlja letni plan dela Sodniške komisije. 

 

 

 



VI. VRHOVNI SODNIK  

12. člen  

Vrhovni sodnik Sodniške komisije predstavlja strokovno avtoriteto tako na področju sodniškega 

znanja kot na področju JKA karateja. Vrhovni sodnik ima stalno pravico do članstva v sodniški izpitni 

komisiji. Vrhovni sodnik je na tekmovanju glavni inštruktor zveze, njegov namestnik ali sodnik z 

najvišjo stopnjo sodniške licence v JKA karateju. 

 

13. člen  

Vrhovni sodnik tekmovanja ima nalogo, da nadzira delovanje sodnikov in ima pravico, da zaradi 

nepravilnosti, napak ali kršitve pravil za stalno ali začasno odstrani oz. zamenja sodnika na 

posamezni tekmi. Nadzira tudi pravilno postopanje zapisnikarjev in časomerilca.  

 

VII. DRŽAVNI IN MEDNARODNI SODNIŠKI RAZREDI 

 

14. člen  

Strokovne usposobljenosti in licence so razdeljene v več razredov. Podrobno jih opredeljuje 

Pravilnik o napredovanju in licencah v JKA karateju. 

 

XIII. NAPREDOVANJE SODNIKOV IN PRIDOBIVANJE LETNIH LICENC  

 

15. člen  

Letno licenco državni sodniki pridobijo po letni ocenitvi predsednika Sodniške komisije in 

predsednika Strokovnega sveta po letnem licenčnem seminarju. Predsednika komisij odločata tudi 

o napredovanju v stopnjah licenc državnega sodnika. 

 

16. člen  

Licenca mednarodnega sodnika se podaljšuje skladno z veljavnostjo licence. 

 

17. člen  

Mednarodne sodniške licence lahko opravljajo kandidati z A stopnjo državne licence s soglasjem 

predsednika sodniške komisije. 

 

XIV. TEKMOVALNA - SODNIŠKA PRAVILA  

 

18. člen  

Sodniška pravila in tekmovalne postopke predpisuje priročnik JKA WF. 

 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

19. Člen  

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Skupščina Zveze. 

 

 



Predsednik:  

Branko Gabrovec 


