
 

 

Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Ur. list Republike Slovenije štev. 
61/2006) je Skupščina Zveze klubov JKA Slovenije na svoji seji dne 5.12.2015 v Celju 

sprejela: 
 

STATUT ZVEZE KLUBOV JKA SLOVENIJE 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 
ZVEZA KLUBOV JKA SLOVENIJE (v nadaljevanju besedila ZVEZA) je zveza Slovenskih 

karate klubov, ki gojijo karate Japonske karate zveze (JKA) po definiciji, načinu 
vadbe, ter tekmovalnih pravilih mednarodne zveze JKA karateja JKA/WF (Japan karate 
association World federation). 

 
Slovenska društva, ki gojijo JKA karate, se združujejo s skupnimi cilji in interesi na 

območju Republike Slovenije. 
 

2. člen 
 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi in zakoni RS. 

Zastopa jo predsednik zveze. 
 

Zveza je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje društev na območju 
Republike Slovenije, ki gojijo JKA karate ter se združujejo zaradi skupno izraženih 
interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih. 

 
3. člen 

 
Sedež zveze je v Celju, Zvodno 48. a, 3000 Celje. 
 

4. člen 
 

Ime zveze je: ZVEZA KLUBOV JKA SLOVENIJE. 
 

5. člen 

 
Zveza ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, v spodnjem delu je raven napis: ZVEZA 

KLUBOV JKA SLOVENIJE v Slovenščini in Japonščini. Znotraj kroga je na vrhu še en 
manjši krog. 
 

6. člen 
 

Zveza se lahko včlani v sorodno domačo ali mednarodno organizacijo JKA  karateja s 
podobnimi nameni in cilji. 
 

II. CILJI IN NAMEN ZVEZE 
 

7. člen 
 
Namen zveze je da: 



 

 

 po načelu prostovoljnega združevanja spodbuja sodelovanje in združevanje 
slovenskih karate društev in klubov, ki gojijo JKA  karate; 

 usklajuje delo članic ter opravlja dogovorjene skupne naloge; 
 skrbi za uveljavljanje strokovnega dela in napredka na vseh področjih JKA 

karateja; 

 spoštuje in uveljavlja sprejeta načela in pravila; 
 vzpodbuja zanimanje za gojenje in vadbeno opredelitev JKA karateja, za strokovno 

in tekmovalno udejstvovanje v vseh starostnih kategorijah ter skrbi za njihov 
razvoj; 

 sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi institucijami na področju JKA 

karateja v Sloveniji in tujini, ki lahko prispevajo k uspešnejšemu razvoju in 
delovanju; 

 pospešuje in razvija množičnost, zlasti na področju dela z otroki in mladino; 
 razvija prijateljske odnose med športniki Slovenije in športniki vsega sveta, ob 

upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
človekovih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik ali vero; 

 deluje ob upoštevanju načela suverene enakosti vseh ustanoviteljev ZVEZE, ob 

upoštevanju načel enakega varovanja pravic, poštenega in vestnega izpolnjevanja 
obveznosti in mirnega reševanja sporov; 

 vzdržuje stike z vsemi zvezami, ki so včlanjene v JKA/WF ,pa tudi z ostalimi (klubi, 
društvi in ali organizacijami), ki gojijo JKA karate v Sloveniji ali tujini. 

 

III. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA 
 

8. člen 
 
Članstvo v zvezi je prostovoljno. 

 
O sprejemu v zvezo odloča izvršni odbor zveze.  

 
Pismeno vložena vloga mora vsebovati: 

 fotokopijo odločbe o registraciji društva ali kluba; 

 prošnjo za včlanitev kluba; 
 

O sprejemu novih članov odloča izvršni odbor zveze, potrjuje pa skupščina zveze na 
rednem letnem zasedanju. Novi član lahko od dneva sprejetja sklepa izvršnega odbora 
zveze polnopravno sodeluje v vseh aktivnostih  zveze. Sprejeti član ob sprejetju v 

zvezo podpiše pogodbo o vstopu v zvezo, v kateri se zaveže k spoštovanju določb 
tega akta in pravil zveze. 

 
 
IV. NAČIN UPRAVLJANJA 

 
9. člen 

 
Organi zveze so: 

 skupščina  zveze; 

 izvršni odbor zveze (v nadaljevanju IO); 
 častno razsodišče zveze; 

 nadzorni odbor zveze (v nadaljevanju NO). 
 

 



 

 

 
Funkcionarji zveze so: 

 Predsednik zveze; 
 Podpredsednik zveze; 
 Sekretar zveze ; 

 Glavni inštruktor zveze. 
 

10. člen 
 
Delovanje članov skupščine in funkcionarjev zveze je častno in brezplačno. 

 
11. člen 

 
Skupščina zveze je najvišji organ zveze, sestavljajo jo predstavniki članic zveze. 

 
Skupščino sestavljajo člani zveze, ki imajo po en glas. 
 

V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika zveze. 
 

12. člen 
 
Člane skupščine iz drugega odstavka 11. člena tega statuta v skladu s svojimi statuti 

imenujejo člani zveze, ki jih v skupščini predstavljajo, mandate pa verificira skupščina 
zveze. 

 
Mandat oseb iz prvega odstavka tega člena traja 4 leta.  
 

13. člen 
 

Članstvo v skupščini preneha: 
 

 z izstopom iz članstva zveze; 

 zaradi neizpolnjevanja obveznosti do zveze; 
 z izrekom kazni s strani zveze; 

 če član zveze preneha z delovanjem; 
 na željo posameznega člana. 

 

14. člen 
 

O prenehanju članstva v zveze odloča skupščina na predlog IO zveze. 
 

15. člen 

 
Pristojnosti skupščine zveze so, da: 

 
 sklepa o dnevnem redu; 
 razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah; 

 sprejema programska izhodišča in materialne osnove delovanja in razvoja JKA 
karateja v Sloveniji ter ocenjuje njihovo uresničevanje; 

 sprejema dopolnila, spreminja statut in poslovnik o delu skupščine; 
 sprejema finančni načrt in zaključni račun; 

 sprejema poročilo o delu zveze in njenih organov; 



 

 

 sprejema usmeritve in način svojega delovanja v mednarodnem karate 
prostoru; 

 verificira mandate članov skupščine in odloča o prenehanju članstva v 
skupščini; 

 voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, glavnega inštruktorja, sekretarja 

in člane IO in NO zveze; 
 predlaga kandidate zveze za člane JKA/WF; 

 potrjuje sprejem novih članov; 
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 
 odloča o prenehanju delovanja zveze; 

 odloča o obliki in načinu podeljevanja priznanj in nagrad; 
 organizira in podeljuje priznanja in nagrade najboljšim posameznim zveze ter 

društvom in zaslužnim športnim delavcem zveze. 
 

16. člen 
 
Zasedanja skupščine zveze so redna ali izredna. 

 
Skupščina redno zaseda enkrat letno, da: 

 
 obravnava in sprejema poročilo nadzornega odbora; 
 sprejema usmeritve delovanja; 

 obravnava poročilo o finančno - materialnem poslovanju zveze v preteklem 
obdobju; 

 na podlagi IO in NO odloča o drugih zadevah, ki jih vsebuje gradivo, 
pripravljeno za obravnavo na seji skupščine. 

 

17. člen 
 

Izredno zasedanje skupščine se lahko skliče za obravnavo posameznega vprašanja, ali 
če to zahteva predsednik zveze, NO ali več kot polovica članov skupščine z glasovno 
pravico. 

 
Na izrednem zasedanju skupščine se lahko odloča le o zadevi, za katero je bilo 

skupščina sklicana. 
 

18. člen 

 
Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki si na 

dnevnem redu. Člani skupščine morajo prejeti pismeno vabilo in gradivo, pripravljeno 
za obravnavo najmanj 14 dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine. 
 

19. člen 
 

Skupščina lahko zaseda le, če je prisotnih več kot polovica članov z glasovalno 
pravico. Če po predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži, po 
preteku 30 minut pa se ponovno preveri prisotnost. Skupščina veljavno sklepa, če je 

prisotnih več kot polovica delegatov od vseh članov Zveze. Odločitve se v skupščini 
sprejemajo z večino glasov navzočih članov, ki imajo pravico glasovanja. To velja tudi 

za spreminjanje statuta. 
 

20. člen 



 

 

 
Člani zveze oz. njihovi zastopniki ali pooblaščeni predstavniki tvorijo volilno večino. 

 
21. člen 

 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za 
druge načine. 

 
22. člen 

 

IZVRŠNI ODBOR skupščine je izvršni organ skupščine zveze, ki opravlja 
organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi zveze med dvema 

skupščinama po programu in sklepih, ki so bili sprejeti na zadnji skupščini. 
 

IO ima vključno s predsednikom, podpredsednikom in glavnim inštruktorjem zveze še 
7 članov, ki jih izvoli izmed svojih članov skupščina. 
 

Mandat traja 4 leta. 
 

23. člen 
 
Pristojnosti IO so, da: 

 izvršuje sklepe skupščine zveze; 

 imenuje člane posameznih komisij; 

 imenuje člane posameznih strokovnih komisij, ki jih predlaga glavni inštruktor; 

 sprejema pravne akte, ki po tem statutu niso v pristojnosti skupščine; 

 pripravlja in sklicuje zasedanje skupščine; 

 ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnost, 
usmerja njihovo delovanje, imenuje in razrešuje člane komisij ali vodje 

projektov; 

 poroča skupščini zveze o svojem delu; 

 posreduje JKA/WF svoje ugotovitve, mnenja in predloge v zvezi z delovanjem 
na področju JKA karateja; 

 pripravlja finančni načrt; 

 sprejema poslovne odločitve v zvezi s finančnimi sredstvi, premičninami in 
osnovnimi sredstvi; 

 pripravlja program dela; 

 skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja; 

 v sodelovanju s strokovnimi institucijami pripravlja in obravnava gradiva za 
razvoj JKA karateja v Sloveniji; 

 določa kriterije in način so-financiranja reprezentance zveze; 

 odloča o oblikah in načinu sodelovanja pri posameznih projektih; 

 odloča o strokovnih vprašanjih, posreduje strokovna mnenja v zvezi JKA 
karateja; 

 zagotavlja določeno mero finančnih sredstev za kritje mednarodnih prireditev 
na področju JKA karateja; 

 skrbi za javnost delovanja; 



 

 

 imenuje predstavnika zveze v institucijah doma in v tujini; 

 skrbi za zakonitost poslovanja zveze. 
 

24. člen 

 
Datum in dnevni red zasedanja IO določi predsednik. 

Člani IO morajo biti o datumu zasedanja obveščeni vsaj 7 dni pred zasedanjem, hkrati 
pa morajo prejeti tudi gradivo. Predsednik lahko skliče tudi dopisno sejo. 
 

25. člen 
 

NADZORNI ODBOR ima 3 člane. Izmed članov NO se izvoli predsednika. Kandidata za 
člana NO lahko predlaga vsak član zveze. 
 

Predlog mora predlagatelj posredovati pismeno najmanj 14 dni pred predvidenim 
zasedanjem seje skupščine. Mandat traja 4 leta. 

 
Ista oseba ne more biti izvoljena v NO v dveh zaporednih mandatnih obdobjih in ne 

more biti hkrati član IO zveze. 
 
NO ima nalogo, da: 

 pregleda poslovanje zveze vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega 
računa; 

 nadzoruje izvrševanje sklepov organov; 
 nadzoruje zakonitost dela; 
 nadzoruje finančno poslovanje; 

 nadzoruje potek volitev. 
 

Za svoje delo odgovarja skupščini zveze in ji pisno poroča. 
 

26. člen 

 
PREDSEDNIK zveze je po funkciji predsednik skupščine in predsednik IO, ki ga izvoli 

skupščina za dobo 4 let. 
 
Predsednik ima naloge, da: 

 
 zastopa in predstavlja zveze; 

 vodi zasedanje skupščine zveze; 
 skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, podpisuje in zastopa zvezo; 
 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz teh opravil, sklepov skupščine in IO. 

 
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini zveze. 

 
Predsednik zveze je zakoniti zastopnik  zveze 
 

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik, ki ga voli skupščina na 4 
leta. Podpredsednik je za svoje delo neposredno odgovoren IO in skupščini zveze. 

Njegovo delo temelji na podlagi odločitve skupščine, IO in predsednika zveze. 
 
Ista oseba je lahko po izteku mandata ponovno izbrana. 



 

 

 
27. člen 

 
SEKRETAR zveze skrbi za strokovno-tehnična in administrativna dela ter za 
koordinacijo med organi ZVEZE. 

 
Mandat traja 4 leta.  Ista oseba je lahko po izteku mandata ponovno izbrana. Sekretar 

se je dolžan ravnati po sklepih skupščine in IO, katerima odgovarja za svoje delo. 
Sekretarja izbere predsednik zveze, imenuje pa ga skupščina zveze. 
 

Za svoje delo je odgovoren predsedniku zveze. 
 

28. člen 
 

GLAVNI INŠTRUKTOR zveze skrbi za strokovni razvoj zveze. Kandidata za glavnega 
inštruktorja zveze izbere in potrdi skupščina. Glavni inštruktor zveze postane kandidat 
z najvišjo mojstrsko stopnjo in strokovno usposobljenostjo. Mandat traja 4 leta. 

Glavi inštruktor zveze lahko določi tudi svojega namestnika. 
 

Je član IO zveze. 
 
Glavni inštruktor ima naslednje naloge: 

 skrbi za strokoven razvoj zveze; 
 vodi in koordinira strokovna usposabljanja; 

 imenuje in predlaga kandidate za napredovanje v JKA karateju; 
 IO predlaga kandidate za vodenje strokovnih komisij in predsednike le teh 

(sodniška komisija, reprezentančna komisija, tekmovalna komisija,...). 

 
Za svoje delo je odgovoren skupščini zveze. 

 
29. člen 

 

IO zveze lahko v skladu s tem temeljnim aktom ustanovi delovno-strokovno telo, 
kadar ugotovi, da obstaja potreba za ustanovitev posameznih stalnih ali začasnih 

delovnih teles ali komisij. 
Poslovanje ali delovanje teh delovnih teles se predpiše s sklepom o ustanovitvi ter 
poslovniki o delu teh organov. Kot delovna telesa se za učinkovitejše delovanje ZVEZE 

lahko ustanovijo svete, komisije, koordinacije in druga telesa. 
 

Člani komisij so lahko tudi člani IO zveze. 
 
Delovno telo je praviloma imenovano za dobo do izteka mandata IO. 

 
Člani delovnih teles so lahko tudi osebe, ki niso člani zveze, s svojo strokovnostjo pa 

lahko pripomorejo k uspešnemu delu. 
 

30. člen 

 
Za operativno izvajanje nalog ima zveza lahko strokovno službo, ki opravlja 

administrativno-tajniška, računovodska in ostala servisna dela. 
 

Strokovna služba deluje v okviru zveze in se lahko ustanovi s sklepom IO. 



 

 

 
31. člen 

 
ČASTNO RAZSODIŠČE sestavljajo trije člani, ki jih imenuje skupščina zveze. Skliče se 
po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze. Mandat članov častnega 

razsodišča traja 4 leta. 
 

Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom o 
delu častnega razsodišča. 
 

Častno razsodišče odloča o: 
 

 kršitvah določb statuta; 
 sporih med zvezo in njenimi člani, ki izvajajo iz izvrševanja pravic in obveznosti 

članov, določenih v statutu; 
 sporih med člani zveze, ki se nanašajo na dejavnosti  zveze; 
 dejanjih, ki škodujejo ugledu zveze. 

 
Časno razsodišče lahko izreče svojim članom za kršitve naslednje ukrepe: 

 
 opomin; 
 javni opomin ter 

 poda predlog skupščini za izključitev iz zveze. 
 

32. člen 
 
Disciplinske kršitve so lažje ali hujše. Za lažje se izreka opomin in javni opomin, za 

hujše se izreče ukrep izključitve iz zveze. 
 

Kršitve so: 
 

 kršitev določb statuta; 

 nevestno, lahkomiselno sprejemanje zadolžitev in funkcij v zvezi; 
 dejanja, ki škodujejo ugledu zveze. 

 
Zoper sklep, ki ga izda Častno razsodišče lahko prizadeti član vloži pritožbo na 
skupščino zveze. 

 
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

 
33. člen 

 

Pravice članov zveze so: 
 

 da v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe zveze; 
 da so izvoljeni v organe zveze; 
 da preko svojih članov, izvoljenih v organe zveze, pismeno argumentirajo in 

opozarjajo na problematiko s področja JKA karateja, katerih reševanje je v 
pristojnosti zveze, ter predlagajo rešitve; 

 da z glasovanjem odločajo o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu 
ter zagotovijo pred sejami pismena mnenja in stališča svojih društev, ki jih 

zastopajo; 



 

 

 da  se preko izvoljenih članov skupščine in drugih organov zveze zavzemajo za 
uresničevanje že sprejetih sklepov. 

 
Dolžnosti članov zveze so: 
 

 da se redno udeležujejo sej zveze in spremljajo delo njenih organov; 
 da aktivno sodelujejo na sejah skupščine in njenih organov; 

 da aktivno in po najboljših močeh sodelujejo na vseh področjih dela zveze; 
 da spoštujejo načela in kodeks JKA karate šole in tega statuta; 
 da uresničujejo usmeritve in sklepe organov zveze; 

 da skladno s sklepi IO financirajo delovanje zveze. 
 

VI. FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE 
 

34. člen 
 
Sredstva za poslovanje in delovanje zveze se zagotavlja: 

 
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze; 

 s prispevki donotarjev in sponzorjev; 
 z vpisnino; 
 z letno članarino članov zveze; 

 z lastnimi prihodki; 
 z darili in volili; 

 iz drugih virov. 
 

35. člen 

 
Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa, za drobne izdatke se 

skladno z veljavnimi predpisi o blagajniškem maksimumu uporablja ročna blagajna. 
 
Predsednik zveze je pooblaščen za podpisovanje obrazcev v plačilnem prometu.  

 
Zveza računovodstvo po Slovenskem računovodskem standardu 33 – računovodske 

rešitve v društvih t.j. v skladu z njim vodi svoje poslovne knjige ter sestavlja letna 
poročila.  
 

Vsak član ima pravico vpogleda v materialno in finančno dokumentacijo in poslovanje 
zveze 

 
V primeru ugotovljenih in potrjenih presežkov prihodkov nad odhodki v tekočem letu, 
skupščina zveze, skladno z finančnim načrtom in zaključnim računom, presežke 

sredstev prenese v naslednje leto delovanja. 
 

36. člen 
 
Za pomoč pri urejanju materialno-finančnih zadev lahko zveze pogodbeno ali stalno 

zaposli strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

VII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S 
PREMOŽENJEM 

 



 

 

37. člen 
 

O prenehanju delovanja zveze odloča skupščina 
 
Zveza lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi zvezami, s pripojitvijo k 

drugi zvezi ali po samem zakonu. 
 

V obeh primerih lahko skupščina zaseda le, če je prisotno več kot dve tretjini članov 
skupščine. 
Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot dve tretjini prisotnih članov 

skupščine. 
V primerih kadar pogoji za zasedanje in odločanje skupščine niso izpolnjeni, se lahko 

skliče novo zasedanje skupščine šele po preteku dveh mesecev. 
 

Na ponovljenem zasedanju je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica 
prisotnih članov. 
 

38. člen 
 

V primeru prenehanja obstoje zveze se po poravnavi vseh obveznosti vse njeno 
premoženje prenese na člane zveze v enakih deležih. Proračunska sredstva se vrnejo 
v proračun.  

 
O sklepu najvišjega organa mora zastopnik Z zveze v 30 dneh obvestiti pristojni 

organ. 
 
VIII. JAVNOST DELOVANJA 

 
39. člen 

 
Delo zveze je javno. Svoje člane zveze obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike 
organov in materialno finančno poslovanje zveze. 

Za zagotavljanje javnosti delovanja zveze je odgovoren predsednik zveze. 
 

IX. KONČNE DOLOČBE 
 

40. člen 

 
Temeljni akt zveze je sprejet na podlagi Zakona o društvih ter prične veljati z dnem 

sprejema na skupščini zveze. Na osnovi tega statuta se lahko sprejemajo poslovniki, 
pravilniki in drugi akti zveze. 
 

41. člen 
 

Z dnem pričetka veljave tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na 
skupščini dne 15.11.2009. 
 

 
V Celju, 5.12.2015 

 
Predsednik  

Branko Gabrovec 


