
ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE
SHITO-RYU SHUKOKAI UNION SLOVENIJE

Dne 16. 11. 2013 je bila v prostorih gasilskega doma v Petrovčah ustanovna 
skupščina SHITO-RYU SHUKOKAI UNION SLOVENIJE.
Sestanek se je pričel ob 10. uri s pozdravnim nagovorom Antona Maruše.

Pod točko 2 je predlagal izvolitev delovnega predsedstva skupščine v sestavi:
- Samo Jurhar – predsednik
- Jurij Bugarin – član
- Alenka Koštomaj Čede – članica

Predlagal je tudi člane verifikacijske komisije v sestavi:
- Stane Čretnik
- Igor Resanovič

ter zapisničarko:
- Romana Jurhar

Sklep 1: 
Soglasno so sprejeti delovno predsedstvo, verifikacijska komisija ter 
zapisničarka.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 9 oseb.

Pod točko 3 je predsednik delovnega predsedstva predstavil dnevni red in ga dal
v potrditev.

Sklep 2: 
Soglasno je sprejet dnevni red.

Pod točko 4 je sledila potrditev prisotnost ustanovnih članov zveze.

V razpravi Stane Čretnik pove, da potrebujemo za ustanovitev zveze sklep 
izredne skupščine klubov (ustanovnih članov) o pristopu klubov v zvezo.
Sledi podpis pristopnih izjav predstavnikov klubov ustanoviteljic.

Sklep 3: 
Ustanovitelji SHITO-RYU SHUKOKAI UNION SLOVENIJA so naslednji 
klubi, ki to potrjujejo s svojimi pristopnimi izjavami:

- Karate klub Petrovče
- Karate klub Štore
- Karate klub Shito-Ryu Celje Gaberje
- Karate klub Shito-Ryu Maribor



Pod točko 5 je sledila potrditev statuta zveze. Anton Maruša je predstavil 
vsebino statuta in ga dal v razpravo.
Pripomb ni bilo.

Sklep 4: 
Statut se soglasno sprejme.

Pod točko 6 je sledila izvolitev predsedstva in organov, potrebnih za delovanje 
zveze.

Predlog:

Predsednik: Anton Maruša
Podpredsednik: Stane Čretnik
Tajnik: Dani Vombek
Blagajnik: Romana Jurhar

Izvršni odbor: 
- Anton Maruša
- Stane Čretnik
- Dani Vombek
- Bojan Senica
- Matjaž Čede
- Jurij Bugarin

Glavni trener:
- Anton Maruša

Disciplinska komisija:
- Samo Jurhar - predsednik
- Borut Čretnik - član
- Davor Jarnjak - član

Nadzorni odbor:
- Igor Resanovč - predsednik
- Alenka Koštomaj Čede - članica
- Tomaž Hočevar - član

Sklep 5:
Soglasno so sprejeti vsi predlagani kandidati organov zveze.



Pod točko 7 razno so sledile razprave: 

 Predlog o članarini klubov članov. Dogovorjeno je bilo, da znaša letna 
članarina 80,00 EUR, z rokom plačila: polovico do 31.01., polovico pa do
30.09.

 Anton Maruša predstavi diplome. Podan je bil predlog, da se na diplomi 
za Kyu nazive pripiše tudi ime vodje/trenerja kluba in da se diploma 
dodatno grafično oblikuje. Dogovorjeno je bilo, da Jurij Bugarin naredi 
osnutek diplome in ga poda IO v potrditev.

 Anton Maruša obvesti člane o karate seminarju, ki bo potekal 30.11.2013 
pod vodstvom Thomasa Hausnerja, 7.DAN Shito-ryu Shukokai, 
predsednika Shito-ryu Shukokai World Union. 

 Samo Jurhar predstavi Disciplinski pravilnik zveze, ki je bil tudi sprejet.

 Anton Maruša okvirno predstavi sistem polaganja za Kyu nazive in DAN 
nazive. Smotrno je, da Anton Maruša do 1.seje IO zveze izdela Pravilnik 
za Kyu nazive, Pravilnik za DAN nazive ter splošen pravilnik o načinu 
dela in izobraževanja v zvezi.

 Smotrno je, da ima zveza svojo spletno stran. Dogovorjeno je, da Jurij 
Bugarin pripravi predlog spletne strani.

Ustanovni sestanek je bil zaključen ob 11:00 uri.

Dani Vombek, tajnik


