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VABILO 
 

Vljudno vabljeni sodniki KZS in vsi zainteresirani za vstop v sodniške vrste, na redni letni 
sodniški seminar, ki bo organiziran v soboto, 15.1.2022 v Draš centru, Pohorska ulica 57, 
Maribor. Na spletnih straneh KZS najdete novo objavljena Tekmovalna (sodniška) pravila 
KZS za 2021, zato vas naprošamo, da se za seminar ustrezno pripravite. 
Vsebina in časovnica seminarja: 
 

ura vsebina 

8.30 – 9.00 Prijava udeležencev 
9.00 – 12.30 Teorija tekmovalnih pravil 
12.30 – 12.45 odmor 

12.45 – 14.00 Pisni izpit – kate in borbe 
14.00 – 16.00 kosilo 

16.00 – 20.00 Delavnice – kate in borbe 

 

Praktični del izpita, namenjen kandidatom za sodnike in državnim sodnikom, ki višajo 
nacionalno licenco, bo izveden na 1. Pokalni tekmi KZS! 
 
Pravico do višanja licence imajo državni sodniki, ki so bili neuspešni na prejšnjem 
sodniškem seminarju in sodniki, ki izpolnjujejo normo glede staža za posamezen 
sodniški rang ter so se udeležili vsaj enega uradnega tekmovanja KZS. 
 
Izpitna komisija: Darko Zarič, Andrej Cafuta in Dražen Stjepanovič.  
 
Vsi udeleženci seminarja morajo svojo udeležbo prijaviti do srede, 12.01.2022. Izpolnjen 
prijavni obrazec pošljite po e-mailu, na naslov: sdk@karate-zveza.si. 
 
Za udeležbo na seminarju je obvezen PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogoj, skladno z 
veljavno zakonodajo.   
 
 
Stroški seminarja: 
 
60,00€ - pridobitev naziva sodnik pripravnik (kate in borbe); 
80,00€ - podaljšanje obstoječe licence (kate in borbe); 
 
Dodatnih 30,00€ - višanje ene (1) sodniške licence (kate ali borbe) 
Dodatnih 50,00€ - višanje obeh sodnikih licenc (kate in borbe) 
 
Za mednarodne sodnike z veljavno licenco (BKF, EKF in WKF) je udeležba brezplačna, 
razen za mednarodne sodnike, ki se v letu 2021 niso kot sodniki udeležili nobenega 
uradnega tekmovanja v okviru BKF, EKF in WKF.  Zanje velja plačilo seminarja 80,00€! 
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Ustrezen znesek nakažite na poslovni račun Karate zveze Slovenije, najkasneje do srede, 
12.01.2022: 

- SKB, TRR: SI560310 0101 2382 504 
- Sklic: 031 + Šifra kluba – objavljena na spletni strani KZZ: 

http://www.karatezveza.si/clani.asp 
- Namen: sodniški seminar 2022. 

 
Kandidati morajo kopijo potrdila o vplačilu obvezno poslati do srede, 12.01.2022, na oba 
elektronska naslova: sekretar@karate-zveza.si in sdk@karate-zveza.si. Račun boste prejeli 
po plačilu kotizacije. 
 
Udeležba na seminarju je obvezna za vse sodnike KZS in je pogoj za sodniško licenco 
KZS v tekmovalni sezoni 2022. 
 
Vsi sodniki, ki se bodo udeležili sodniškega seminarja morajo biti registrirani v klubu, ki je 
član KZS.  
 
Na teoretičen del sodniškega seminarja so vabljeni vsi trenerji z veljavno licenco KZS za 
leto 2022. Cena seminarja za trenerje znaša 20,00€, pravila plačila so enaka kot to velja za 
sodnike. 
 
Za vse ostale informacije nas lahko kontaktirate na: sdk@karate-zveza.si. 
 
 
S spoštovanjem, 

 
 
Darko Zarič 
 
Predsednik sodniške komisije KZS 
 

 


