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Grajski trg 1 
3313 Polzela 
 
 
Številka: 2021/2 
Datum: 16.01.2021 
 
 
Zadeva:  Poročilo o delu SdK v 2020 in Plan dela SdK v letu 2021 
 
 
Spoštovani! 
 
V potrditev vam pošiljam poročilo o delu SdK za leto 2020 in plan dela SdK za leto 2021. 
 
 
1. Poročilo o delu komisije v letu 2020: 
 
Sestava SdK: 
SdK je 1.1.2020 do 25.9.2020 delala v sestavi Primož Debenak - predsednik,  Darko Zarič in  
Dražen Stjepanović, oba člana. Od 10.9.2020 naprej je nov predsednik SdK: Darko Zarič, od 
5.10.2020 naprej sta nova člana SdK: Andrej Cafuta in Dražen Stjepanović. 
SdK je torej od 5.10.2020 v novi sestavi, in sicer: 

- Darko Zarič, predsednik; 
- Andrej Cafuta, član; 
- Dražen Stjepanović, član; 
- Nina Detela, sekretarka. 

 
Realizacija plana dela SdK za 2020: 

- Prevod in implementacija WKF tekmovalnih pravil za leto 2020 za potrebe KZS. 
- Prevod in implementacija WKF para tekmovalnih pravil za 2020 za potrebe KZS. 
- Izvedba dveh sodniških seminarjev, izpiti in potrjevanje licenc (Polzela in Maribor). 
- Uspešno delegiranje sodnikov na vse tekme na koledarju KZS in na tekme v tujini. 
- Udeležba 6 sodnikov na MEP v Budimpešti. Člansko EP je bilo odpovedano. 
- 3 sodniki so se udeležili seminarja in izpita na EKF seminarju v Budimpešti. Uspešna 

je bila 1 sodnica, ki je pridobila nov sodniški naziv v katah (judge A) in s tem 
zaključila licenciranje na EKF. 

- 4 sodniki so postali novi BKF sodniki na prvenstvu v Brežicah. 
- 3 sodniki so se udeležili zahtevanih udeležb na WKF PL in seriji A , da bi lahko sodili 

na SP, ki je zaradi korone bilo odpovedano. 
- Sodelovanje na pripravah reprezentance v Postojni. Priprave v Kranjski gori so bile 

odpovedane. 
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Finančno poslovanje SdK v 2020: 
 
Prihodek: 

- Prenos 2019 – 1.400€ 
- Seminar 2020 – 2.920 € 
- Prispevek 5% od sodniških taks in  

Prispevek tekmovalnih taks 0,5€/tekmovalca – 709 €  
 
Skupaj: 5.029 € 

 
 
Odhodek: 

- PL Dubaj - 1200€ (Kutnjak, Zarič, Cafuta) 
- MT Danska – 254€ (Debenak) 
- PL Rabat – še ni bilo izplačano (600€)  !!! – Cafuta, Kutnjak 
- PL Salzburg – 400€ (Cafuta, Kutnjak) 
- MEP – plačilo izpitne takse 270€ (Mandić) 
- Plačilo potrjevanja licenc EKF / WKF – 1.917,77€ 
- Plačilo dela SdK (Debenak, Stjepanović, Cafuta) za sodniški seminar – 670 € 

 
Skupaj: 4.711,77 € 
 

 
Razlika: 317,23€ 
 
 
 
 
Sodniška komisija v številkah (leto 2020): 
 
Sodniška licenca KZS Število sodnikov / sodnic skupaj 
Pripravnik / pripravnica 4 / 4 8 
Linijski 4 / 2 6 
C 2 / 5 7 
B 8 / 4 12 
A 9 / 0 9 
BKF 6 / 0 6 
EKF 4 / 2 6 
WKF 5 / 0 5 
skupaj m / ž 42 / 17 59 
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2. Plan dela SdK v letu 2021: 
 
Sodniki so pomemben člen v športnem karateju. S svojim delom imajo možnost pomembno 
prispevati k razvoju športnikov, saj jim neposredno “sporočajo” ali je njihovo delo na 
tekmovanjih izvedeno v skladu s tekmovalnimi pravili in v duhu karateja. V preteklem 
obdobju se je tudi zaradi nenehnih sprememb tekmovalnih pravil precej spremenil nivo 
sojenja na domačih tekmovanjih. Žal sodniška komisija prepogosto zaznava nezadovoljstvo 
z opravljenim delom sodnikov, tako znotraj sodniških vrst, kot tudi s strani trenerjev in 
organizatorjev tekmovanj. Zato je ključnega pomena, da prevetrimo način usposabljanja in 
licenciranja sodnikov, ter jim omogočimo kakovostna in z modernimi principi športa 
usklajena izpopolnjevanja, s katerimi bomo dvignili raven znanja sodnikov, ter kakovostnejše 
in objektivnejše sojenje na domačih in mednarodnih tekmovanjih.  
 
Splošne usmeritve: 

1. Zagotavljanje visokokakovostnega objektivnega sojenja. 
2. Mednarodno povezovanje in krepitev položaja slovenskih sodnikov na mednarodnem 

prostoru 
3. Povečanje ugleda sodnikov in sodniške organizacije pri vseh deležnikih. 

 
Glavne aktivnosti: 

1. Redna letna usposabljanja in licenciranja v skladu s spremenjenim učnim načrtom 
sodnikov. 

2. Uvedba in izvajanje programov iz Učnega načrta za sodnike KZS, ki opredeljuje več 
predmetno in nivojsko izobraževanje in usposabljanje. 

3. Izvajanje programov skladnih s cilji WKF sodniške organizacije.  
4. Povezovanje in aktivno vključevanje v delo ostalih komisij KZS, predvsem s Tehnično 

komisijo, Tekmovalno komisijo ter Komisijo za reprezentance. 
 
 
Predvideni cilji za 2021: 

- Prevod in implementacija WKF tekmovalnih pravil za leto 2021. 
- Prevod in implementacija WKF para tekmovalnih pravil za leto 2021. 
- Priprava novega Pravilnika o delu sodniškega zbora KZS. 
- Priprava novega Učnega načrta za sodnike KZS. 
- Priprava novega načina usposabljanja in licenciranja sodnikov z modernimi športnimi 

smernicami. 
- Delegiranje sodnikov na vse tekme na koledarju KZS in na vabljene turnirje v tujini. 

Sodnik, ki ne bo prisoten na vsaj 70 % tekem, ki so v organizaciji KZS, ne bo 
delegiran na ostale tekme doma in tujini. 

- Predlaganje sodnikov za BKF sodniške nazive v okviru BKF prvenstev, EKF 
sodniške izpite v okviru MEP avgusta na Finskem in WKF sodniške izpite v okviru 
Premier League marca v Bakuju oziroma na SP novembra v Dubaju.  

- Predlaganje 4 BKF sodnikov za aktivno sojenje na BKF tekmovanjih. 
- Predlaganje 8 EKF sodnikov za aktivno sojenje na EP v Poreču in 4 za MEP na 

Finskem. 
- Udeležba 5 WKF sodnikov na zahtevanih WKF tekmovanjih in SP v Dubaju. 
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- Udeležba 2 WKF sodnikov najvišjega ranga na OI kvalifikacijskem turnirju junija v 
Parizu. 

 
WKF je januarja posredoval informacijo o kvantitetnih pogojih za nastop na SP. Do sedaj so 
bila potrebna 4 tekmovanja (2x PL, 1x SA in 1x YL) na 3 kontinentih, za 2021 pa je v sled 
globalni krizi v športu zaradi pandemije, število obveznih tekmovanj določeno na 3 (2x PL in 
1x YL) na 2 kontinentih. Na drugi strani pa je WKF postavil nove smernice za oblikovanje 
WKF sodniške rank lestvice, kjer se bo za sojenje na EP, SP in PL v letu 2022 uvrstilo le 100 
najvišje uvrščenih sodnikov. Merila so postavljena, in sicer: vsaka udeležba na uradnem 
tekmovanju prinese  5 točk, ocena dela sodnika s strani WKF sodniške komisije do 20 točk 
za vsako uradno tekmovanje. Formalni pogoji so v letu 2021 rahlo zmanjšani, hkrati pa 
postavljeni tako visoko, da se bo za uvrstitev na lestvico 100 sodnikov sveta, potrebno 
udeležiti prav vsakega uradnega tekmovanja WKF.  
Zadostitev pogojem WKF je povezano z enormno visokimi stroški, ki so do sedaj bili na 
plečih WKF sodnikov. Slednje je nedopustno! Vsi sodniki se s sojenjem ne ukvarjamo 
profesionalno, zato ogromno privatnega in službenega (dopust) časa gre prav za sojenje, 
kjer pa je treba še z lastnimi sredstvi plačevati za nastope na uradnih tekmovanjih 
EKF/WKF. SdK prav tako prosto ne razpolaga s finančnimi sredstvi, ki so na virtualno 
ločenem finančnem kontu SdK. V sled tega predlagamo, da SdK pridobi polno pravico 
samostojnega razpolaganja s sredstvi z njenega konta, ki pa se izključno uporabljajo za 
izvedbo predvidenih ciljev in plana dela za 2021. Okvirni potrebni znesek za izvedbo 
planiranih aktivnosti je cca. 20.000€, torej približno 5% zneska vseh prihodkov KZS, pri 
čemer pa je s tem zajeto celoletno angažiranje 11 mednarodnih sodnikov na mednarodni 
ravni. SdK ima na letni osnovi le cca. 6000 € lastnega prihodka, kar pa ne zadostuje za 
izpeljavo zastavljenih ciljev. Prav iz tega razloga, si večina sodnikov KZS ne želi napredovati 
v mednarodnega sodnika, kot tudi ne nadgraditi EKF licence v WKF licenco, saj si s tem 
povzročijo ne samo dodatno finančno, temveč tudi časovno breme. V kolikor želimo slediti 
novo pripravljeni Strategiji razvoja karateja, v kateri so prav tako navedeni cilji dela SdK, in 
sicer:  

1. Zagotavljanje visokokakovostnega objektivnega sojenja. 
2. Mednarodno povezovanje in krepitev položaja slovenskih sodnikov na 

mednarodnem prostoru 
3. Povečanje ugleda sodnikov in sodniške organizacije pri vseh deležnikih; 

 
bo potrebno uvesti ustrezno financiranje SdK.  
 
V ta namen predlagam, da KZS z letom 2021 financira delo SdK v fiksnem znesku 5% vseh 
prihodkov KZS, z namenom kritja stroškov: 

- Nastopa sodnikov na uradnih tekmovanjih. SdK v sodelovanju s sekretarjem KZS 
poišče najbolj optimalne načine potovanja, transferjev in prenočitev sodnikov na 
tekmovanjih, ki naj bodo ločeni od reprezentance, predvsem zaradi drugačnih 
aktivnosti. 

- Opravljenega dela sodnikov na uradnih tekmovanjih. Trenutno sodniku za 
celodnevno aktivnost pripada dnevnica, kar je v nesorazmerju z delom trenerja. 
Realno plačilo za sodniško delo za delovnik 10-12 ur je min. 100 €/dan, kateri se 
dodajo dodatki: dnevnica za stroške prehrane in sredstva za dnevne transferje 
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(povračilo potnih stroškov). V kolikor je sodnik le polovico dneva v dvorani, zaradi 
delitve na skupine, se plačilo sodniškega dela razpolovi na 50 € z dodatki. 

- Potrjevanja obstoječih licenc, med tem ko plačilo taks za udeležbo na sodniških 
izpitih povrne po kriteriju kandidatovega uspeha.  

- Izvajanja novega načina strokovnega usposabljanja in licenciranja v skladu s 
spremenjenim učnim načrtom sodnikov. 

- Predstavnikov SdK za njihovo opravljeno delo in angažiranost v komisiji (prevajanje 
aktov, izvajanje usposabljanj, udeležba na sejah SdK, delegiranje sodnikov, priprava 
dopisov in drugih opravil povezanih z neposrednim delom SdK). 

 
 

Finančni okvir za delo SdK (11 mednarodnih sodnikov) v 2021 skladna s predlogom iz 
prejšnjega odstavka: 
 
I. Odhodki: 

 
1. Stroški uradnih tekmovanj v 2021, kjer se zahteva udeležba WKF/EKF sodnikov, v 

katerih so zajeti stroški transferjev, prenočitve, dnevnice in pavšalni znesek za 
opravljeno delo sodnikov: 

o 19-21.2.2021 – PL Lizbona (Portugalska) – 3 sodniki (1.000€) 
o 12-14.3.2021 – PL Baku (Azerbajdžan) – 2 sodnika (1.500€) 
o 9-11.4.2021 – PL Rabat (Maroko) – 3 sodniki (1.500€) 
o 19- 23.5.2021 – EP Poreč (Hrvaška) – 8 sodnikov (2.800€) 
o 11-13.6.2021 – OI kvalifikacijski turnir Pariz (Francija) – 2 sodnika (1.000€) 
o 28.6.- 4.7.2021 – YL Poreč (Hrvaška) – 5 sodnikov (1.000€) 
o 20-22.8.2021 – MEP Tampere (Finska) – 4 sodniki (2.400€) 
o 3-5.9. 2021 – PL Taskhent (Uzbekistan) – 2 sodnika (1.600€) 
o 17-19.9.2021 – PL Istanbul (Turčija) – 2 sodnika (1.000€) 
o 16-21.11.2021 – SP Dubaj (ZAE) – 5 sodnikov (4.000€) 

Skupaj: 17.800 € 
 
 

2. Plačilo potrjevanja licence EKF (2 sodnika – 500€) in WKF (1 sodnik – 250CHF) – 
750€, kar pa je s strani WKF odloženo za 1 leto, zato tega stroška ne bo v 2021. 
 
 

3. Stroški izvedbe novega načina strokovnega usposabljanja in licenciranja v skladu s 
spremenjenim učnim načrtom sodnikov (plačilo izvajalcem, seminar) – 1.500€ 
 
 

4. Stroški neposrednega dela predstavnikov SdK (tekmovalna pravila) – 1.500€. 
 

Skupaj: 20.800€ 
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II. Prihodki – neposredno od dela SdK: 
 

- Seminar 2021 – 4.000 € 
- Prispevek 5% od sodniških taks –  1.500 € 
- Prispevek tekmovalnih taks 0,5€/tekmovalca – 700 €  
- Prenos sredstev 2020 – 317,23 € 

 
Skupaj:  6.517,23 € 

 
 
RAZLIKA: - 14.282,77 € 
 
 
 
 
ZAKLJUČEK: 
 
Za izvedbo vseh planiranih programov dela SdK v letu 2021 potrebujemo 20.800 €, 
neposredno za udeležbo na tekmovanjih 17.800 €, ter izvedbo seminarja in neposredno 
delovanje SdK 3000€. Pri tem z delovanjem SdK pričakujemo 6.200 € prihodkov, 317,23 € 
pa smo prenesli iz leta 2020. Razlika odhodkov nad prihodki je 14.282,77 €, za katero je 
obvezno, da jo pokrije KZS. Tako prihodki kot odhodki veljajo ob predpostavki, da bo leto 
2021 izpeljano normalno, brez vplivov epidemije (pandemije) covid-19.  
 
 
V primeru zahteve po dodatnih pojasnilih nas prosim kontaktirajte na sdk@karate-zveza.si. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 

Darko Zarič 
Predsednik sodniške komisije KZS 

 


