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SHITO·RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE
STATUT ZVEZE

Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini
Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

STATUT

SHITO·RYU SHUKOKAI ZVEZE SLOVENIJE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naziv zveze je: SHITO·RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE (v nadaljevanju Zveza).
Sedež zveze je: Migojnice 81/E, 3302 Griže.

2. člen

Zveza je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje klubov in društev v Sloveniji, ki jih združuje,
vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja nalog, pomembnih za razvoj karateja v kraju, občini
in Republiki Sloveniji.

3. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Zastopajo predsednik Zveze.
Zveza deluje po načelih demokratičnosti, humanizma, nestrankarskega opredeljevanja, javnosti dela in
enakopravnosti članov.

4. člen

Zveza ima svoj pečat,ki je okrogle oblike. V sredini je obris pesti, nad pesiio je napis SHITORYU
SHUKOKAI ZVEZA, pod pestio pa napis SLOVENIJA.
Zveza ima svoj znak, ki je okrogle oblike. Na sredini znaka je obris pesti, nad pesljo je napis SHITO
RYU, pod pesto je napis v japonskih pismenkah, spodaj je napis SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE.
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5. člen

Zveza deluje javno, za kar je odgovoren predsednik. Javnost delovanja Zveze se
zagotavlja:

• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Zveze in obveščenosfio članov o odločitvah in
sklepih organov Zveze ter rezultatih dela;

• preko javnih medijev (vabila na seje, posredovanje gradiv in drugih informacij, tiskovne,
konference);

• z javnosijo sej.

6. člen

Svoj namen uresničuje Zveza z izvajanjem naslednjih nalog:
• delovati v širjenju kulture karateja, stila Shito-ryu,
• delovati v širjenju kulture ostalih boril nih veščin (iudo, jujitsu, kobudo, ... )
• delovati v športni panogi boriini športi;
• skrbeti za izobraževanje in vzgojo svojih članov;
• skrbeti za zdrav telesni in duševni razvoj svojih članov;
• posebej skrbeti za razvoj mladine in jih navajati na zdrav in športen način življenja.

Zveza uresničuje svoje cilje z opravljanjem naslednjih nalog:
• z organiziranjem in vodenjem treningov in priprav za člane Zveze;
• z organizacijo športnih prireditev in seminarjev;
• s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih, prireditvah in nastopih;
• z usposabljanjem svojih članov na športnem in strokovnem področju;
• s sodelovanjem z drugimi športnimi zvezami;
• z izdajanjem brošur in literature v skladu z veljavnimi predpisi.

II. ČLANSTVO

7. člen

Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Član Zveze lahko postane vsak klub ali društvo, ki sprejme statut
Zveze, podpiše pristopno izjavo in plača članarino.

8. člen

Zveza lahko ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi posameznik, ki ima posebne
zasluge za razvoj in uspešno delo Zveze.
Častni član Zveze na Skupščini nima glasovalne pravice.
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9. člen

Pravice članov Zveze so:
• da predstavniki članov Zveze volijo in so izvoljeni v organe Zveze;
• da sodelujejo pri delu in soodločajo pri organih Zveze;
• da se upoštevajo njihove želje, zahteve, interesi in predlogi v skladu s programskimi

usmeritvami Zveze;
• da so seznanjeni s programom dela in poslovanja ter njegovim finančnim in

materialnim poslovanjem;
• da sodelujejo pri dejavnosti, ki jih izvaja Zveza;
• da so deležni strokovne in organizacijske pomoči v okviru možnosti Zveze.

I

10. člen

Dolžnosti članov Zveze so:
• da spoštujejo statut in druge pravne akte ter sklepe Zveze;
• da aktivno sodelujejo v organih Zveze in s svojim delom prispevajo k uresničevanju

ciljev in nalog Zveze;
• da redno izpolnjujejo materialne obveznosti (članarina), določenih na skupščini Zveze,

oziroma določenih v sprejetih aktih Zveze;
• da posredujejo Zvezi informacije, potrebne za izvajanje skupnih nalog;
• da skrbijo za objekte Zveze in druga sredstva, s katerimi Zveza razpolaga.

11. člen

Pravice in dolžnosti predstavnikov članov Zveze so častne, predstavniki članov Zveze za svoje delo ne
prejemajo plačil.

12. člen

Članstvo v Zvezi preneha:
• s prostovoljnim izstopom;
• s črtanjem (neplačevanje članarine);
• z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije Zveze;
• s prenehanjem delovanja kluba.

Član izstopi iz Zveze prostovoljno, ko poda organom Zveze pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz Zveze, če kljub pisnemu opominu ne plača članarine za tekoče leto.
Član se izključi iz Zveze, če grobo krši pravice in dolžnosti, ki so določene v statutu in drugih aktih
Zveze ali če zavestno ravna proti interesu Zveze. O izključitvi odloča disciplinska komisija s pisnim
sklepom.
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III. ORGANIZACIJA ZVEZE

13. člen

Organi in funkcionarji Zveze, ki skrbijo za uspešno uresničevanje namena in ciljev, so:
• skupščina;
• izvršni odbor;
• predsednik,
• podpredsednik,
• tajnik,
• nadzorni odbor;
• disciplinska komisija;
• glavni trener.

SKUPŠČiNA

14. člen

Skupščina je najvišji organ Zveze in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga predstavniki članov
Zveze.
Vsak član Zveze na zasedanje slupščine delegira do 3 (tri) predstavnike (delegate), vendar šteje samo
glas ali mnenje kluba (člana) kot celote.

15. člen

Skupščina je lahko redna, izredna in volilna.
Redno skupščino skliče izvršni odbor Zveze enkrat letno.
Izredno skupščino skliče izvršni odbor Zveze po potrebi in sicer na svojo pobudo, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo 2/3 članov Zveze. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno
skupščino v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če izvršni odbor tega ne stori v
predpisanem roku, jo skliče predlagatelj.
Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.
Volilna skupščina se skliče vsake štiri (4) leta.
Sklic vsake skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom izvedbe
skupščine.

16. člen

Skupščina veljavno sklepa, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.
Če skupščina ni sklepčna, se odloži za 15 minut, nakar veljavno sklepa, če je prisotna vsaj
polovica članov. Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o
spremembi pravil ali o prenehanju delovanja Zveze, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3
navzočih članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica članov. Način glasovanja določi skupščina.



17. člen

Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem
Zveze, kot na primer: predstavniki drugih športnih organizacij in organizacij drugih
dejavnosti, predstavniki upravnih organov in občani nasploh, vendar imajo le pravico
posvetovalnega glasu, ne morejo pa odločati.

18. člen

Skupščino začne predsednik Zveze in jo vodi do izvolitve tri (3)- članskega delovnega predsedstva
(predsednik skupščine in dva člana). Skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po
potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko in verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe.

I

19. člen

Skupščina opravlja naslednje naloge:
• sklepa o dnevnem redu;
• razpravlja o delu in poročilih sekcij in odborov Zveze ter sklepa o njih;
• razpravlja o delu in poročilih disciplinske komisije, izvršnega in nadzornega odbora ter

sklepa o njih;
• razpravlja o finančnem poročilu za preteklo leto in zaključnem računu;
• sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila, statut Zveze ter druge splošne akte

Zveze;
• voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije;
• sprejema program dela Zveze;
• sprejema finančni program in zaključni račun Zveze;
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi zvezami;
• sklepa o prenehanju Zveze;
• določa višino članarine;
• dokončno odloča o izključitvi članov iz Zveze,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

IZVRŠNI ODBOR

20. člen

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela, ter vodi delo Zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih,
sprejetih na skupščini.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
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Izvršni odbor šteje 5 članov ali več. Zakoniti zastopnik vsakega kluba ali društva, ki pristopi v Zvezo,
postane član Izvršnega odbora Zveze. V primeru parnega števila članov šteje predsednikov glas kot
dvojni glas.
21. člen

Izvršni odbor sestavljajo:
• predsednik,
• podpredsednik,
• tajnik,
• 2 (ali več) članov.

22. člen

Predsednik Zveze zastopa in predstavlja Zvezo pred državnimi in drugimi organi v državi in tujini.
Predsednik Zveze je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora, v času njegove odsotnosti ga
nadomešča podpredsednik ali namestnik, ki ga predsednik pooblasti.
Predsednik je odgovoren za delovanje Zveze v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.

23. člen

Podpredsednik kluba je namestnik predsednika in ga v njegovi odsotnosti lahko zamenja.
Voli se za dobo štirih (4) let in je lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo odgovarja skupščini,
izvršnemu odboru in predsedniku.

24. člen

Tajnik Zveze je odgovoren za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter
za koordinacijo med organi Zveze, katerega izvoli skupščina. Tajnik se voli za dobo štirih (4) let in je
lahko ponovno izvoljen.
Za svoje delo odgovarja skupščini, izvršnemu odboru in predsedniku.

25. člen

Člani izvršnega odbora delajo na sejah, ki jih vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik Zveze.
Člane izvršnega odbora voli skupščina za dobo štirih (4) let in so lahko izvoljeni večkrat
zaporedoma.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj 2 x letno.
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26. člen

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora:
• izvršuje sklepe in odločitve skupščine;
• sklicuje skupščino;
• pripravlja gradiva za seje skupščine;
• podaja skupščini letno poročilo o njegovem delu;
• predlaga skupščini obravnavo in potrditev letnega poročila;
• sprejema in dopolnjuje ter po potrebi spreminja pravilnike, ki urejajo ustanovitev in delovanje

stalnih delovnih teles, in pravne akte, katerih sprejem in spreminjanje po tem statutu ni v
pristojnosti skupščine;

• sprejema poslovnik o delu izvršnega odbora in ga daje v potrditev skupščini;
• potrjuje ostale pravilnike in poslovnike drugih organov Zveze, ki jih sprejemajo in v potrditev

predlagajo posamezni organi;
• imenuje in razrešuje stalna in začasna delovna telesa ter določa njihovo področje dela in

njihove pristojnosti, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje predsednike, oziroma vodje
ostalih organov v Zvezi;

• skrbi za zakonitost poslovanja Zveze;
• skrbi za javnost dela Zveze;
• skupščini predlaga višino članarine;
• pripravlja in sprejema delovni in finančni načrt za poslovanje Zveze in investicije ter skrbi za

financiranje Zveze;
• upravlja s premoženjem Zveze;
• imenuje inventurno komisijo;
• opravlja druga dela in naloge, za katere je pooblaščen s statutom in sklepi skupščine,
• odloča o nakupu in prodaji premičnin.

27. člen

Izvršni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov
prisotnih. V primeru opravičljive odstonosti člana šteje njegovo pisno mnenje.

28. člen

Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in
predsednika komisij določi izvršni odbor. Člani komisije so lahko le člani Zveze. Za svoje delo so
komisije odgovorne izvršnemu odboru. Izjemoma lahko Zveza povabi k sodelovanju pri delu komisije
zunanje sodelavce.

29. člen

Zveza lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so organizirane po interesu Zveze.
Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo članov Zveze. Sekcije niso pravne osebe in morajo
delati skladu s statutom Zveze. Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru.
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NADZORNI ODBOR

30. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Zveze ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem Zveze.

31. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, izvoljeni na skupščini za dobo štirih (4) let in so lahko
izvoljeni večkrat zapored. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega
odbora, lahko sodelujejo na seji izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

32. člen

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov in organov Zveze.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavni, če zanje
glasujeta vsaj dva člana.

33. člen

Nadzorni odbor mora o svojem delu in sprejetih sklepih po potrebi ali vsaj enkrat letno pisno
poročati skupščini Zveze, kateri je odgovoren za svoje delo.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

34. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom. V ta namen Disciplinska komisija izdela Disciplinski pravilnik, katerega mora potrditi Izvršni
odbor.

35. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, izvoljeni na skupščini za dobo štirih (4) let in so lahko
izvoljeni večkrat zapored. Člani izmed sebe izvolijo predsednika, kateri ima lahko to funkcijo največ dve
mandatni dobi zapored. Člani disciplinske komisije ne morejo biti člani izvršnega odbora, lahko
sodelujejo na seji izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.
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36. člen

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov in organov
Zveze.
Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavni, če zanje
glasujeta vsaj dva člana.

37. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
• kršenje določil statuta Zveze in drugih splošnih aktov;
• nevestno ali lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v

Zvezi;
• ne izvrševanje sklepov organov Zveze;
• druga dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze;

38. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po postopku, izvedenem v skladu z določili disciplinskega pravilnika, lahko
izreče disciplinska komisija Zveze, so:

• opomin;
• javni opomin;
• izključitev.

39. člen

Zoper pisni sklep, ki ga izda disciplinska komisija Zveze, ima prizadeta oseba ali član Zveze (društvo ali
klub) pravico pritožbe na Skupščino, kot drugostopenjski organ.

40. člen

Disciplinska komisija mora o svojem delu, izrečenih disciplinskih ukrepih oziroma sprejetih
sklepih po potrebi ali vsaj enkrat letno poročati skupščini, kateri je odgovorna za svoje delo.

41. člen

Naloge in pristojnosti glavnega trenerja Zveze:
• skrbeti za dosledno izvajanje programa;
• skrbeti za varnost na dnevih vadbe;
• skrbeti za napredovanje učencev (pridobivanje višjih nazivov);
• dogovarjati se z drugimi klubi za Skupne treninge;
• pripraviti demo skupino za demonstracije karateja;
• svoje znanje nenehno izpopolnjevati;
• pristojen je za izbor šole karateja.

Glavni trener lahko imenuje pomočnika glavnega trenerja.
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IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE:

42. člen

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino;
• z dotacijo občinskih sredstev in športne zveze;
• s prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov;
• z darili in volili;
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba;
• iz drugih virov.

43. člen

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

44. člen

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi skladno s programom dela in finančnim načrtom, ki ju sprejme
skupščina. Na skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo program dela in finančni načrt.

45. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze, oziroma po pooblastilu
predsednika tudi podpredsednik, tajnik ali blagajnik.

46. člen

Finančno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri komercialni banki..
Finančno poslovanje Zveze vodi blagajnik kluba v skladu z določili pravilnika o
finančno materialnem poslovanju.
Blagajnika voli skupščina za dobo dveh let in je lahko ponovno izvoljen.
Denarna sredstva Zveze vodi blagajnik v blagajniški knjigi in redno poroča o finančnem
poslovanju izvršnemu odboru in vsaj enkrat letno na skupščini.

47. člen

Zveza ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last Zveze vpisano v
inventurno in zemljiško knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora.
Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.
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48. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član organov kluba lahko zahteva vpogled v finančno
materialno poslovanje Zveze.

49. člen

Zveza ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Zvezo
materialno, finančno, moralno ali kako drugače podpirajo. Sponzorji lahko sodelujejo na
skupščini, vendar nimajo pravice odločanja.

V. KONČNE DOLOČBE

50. člen

Zveza preneha delovati:
• po sklepu skupščine z 2/3 večino prisotnih članov;
• z odločbo pristojnega državnega organa.

V primeru prenehanja delovanja Zveze sprejme skupščina sklep, komu pripada premoženje Zveze.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

51. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Zveze. Uporabljati se začne z dnem
vpisa v Register društev pri pristojnem upravnem organu.
Vsi navedeni pravilniki bodo prejeti v roku 30 dni od vpisa ustanovitve zveze društev v register društev.

Petrovče, dne 16.11.2013

Predsednik SHITO-RYU SHUKOKAl ZVEZE SLOVENIJE:

Anton Maruša
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