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Na podlagi določil Zakona o društvih so člani Jadralnega kluba Pirat Portorož na občnem zboru dne 7.julija 
2021 sprejeli dopolnitve in čistopis Statuta društva kot sledi 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

Ime društva je: JADRALNI KLUB PIRAT PORTOROŽ, CIRCOLO VELICO PIRAT PORTOROSE 
(v nadaljnjem besedilu: društvo). 
Sedež kluba je v Portorožu.  

 
2. člen 

 
Društvo je prostovoljno združenje športnikov jadralcev na vodi in ljubiteljev jadralnega športa. Povezuje ter 
združuje članstvo zaradi skupnih interesov, na amaterski podlagi. Delovanje društva temelji na načelu 
prostovoljnosti, strokovnosti, vestnosti, poštenosti in javnosti ter na določilih Zakona o društvih. 
 

3. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa in predstavlja ga Predsednik, v njegovi  odsotnosti pa 
njegov namestnik oz. Podpredsednik. Predsednik je tudi odgovoren za zakonito delo društva. 
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je trikotna zastavica modre barve, ki ima v sredini rdečo črko 
P. Črka P je obdana s krogom in štirimi žarki rdeče barve, ki so z obeh strani obrobljeni še s tanko belo črto. 
Pečat je okrogle oblike, v sredini katerega je prapor društva, na obodu pa napis: JADRALNI KLUB PIRAT 
PORTOROŽ, CIRCOLO VELICO PORTOROSE. 
Klubski prapor je enak znaku društva. 
 

4. člen 
 
Delo društva in podatki v registru so javni. Javnost dela je zagotovljena: 
- z možnostjo vpogleda v zapisnike organov društva in druge dokumente vsem članom in ostalim 
- z izdajanjem pisnih informacij in drugih dokumentov 
 
Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren Predsednik oziroma oseba, ki jo za to pooblasti. 
 
 
II. NAMEN IN NALOGE 

 
5. člen 

 
Namen Jadralnega kluba Pirat je druženje ljubiteljev jadranja na vodi kot športa, oblike rekreacije in 
preživljanja prostega časa, ter vzgoja članov v duhu športnega, zdravega načina življenja.  
 
Osnovna dejavnost društva skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti je:  

 93.120 Dejavnost športnih klubov 
 

Naloge, ki jih društvo za ta namen izvaja so: 
 širjenje zanimanja za šport, ki ga izvaja s prirejanjem tečajev, izobraževanj, izletov, predavanj, ter 

izdajo strokovne literature v skladu z veljavnimi predpisi 
 organizacija športnih in rekreativnih tekmovanj in prireditev  



 - 3 -

 šolanje lastnih kadrov ter pomoč pri šolanju strokovnih kadrov 
 sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa 
 razvijanje prijateljskih odnosov, izmenjava strokovnih mnenj ter športno povezovanje med športniki 

v občini Piran, Sloveniji in tujini 
 izposoja športne opreme 
 izdaja publikacij s športno-rekreativno vsebino 
 sodelovanje na domačih in tujih športnih prireditvah. 

 
6. člen 

 
Društvo lahko za zagotovitev osnovnega namena in ciljev opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za 
opravljanje te dejavnosti določa zakon.  
Kot pridobitne lahko društvo opravlja naslednje dejavnosti, skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti: 

 I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
 I 56.104 Začasni gostinski obrati 
 I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
 I 56.290 Druga oskrba z jedmi 
 I 56.300 Strežba pijač 
 J 58.110 Izdajanje knjig 
 J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
 J 58.190 Drugo založništvo 
 J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
 M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
 N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
 N 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
 N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
 N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
 P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
 R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah – srečelovi in druge podobne igre 
 R 93.190 Druge športne dejavnosti 
 R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  

 
Društvo lahko na podlagi zakupne ali sorodne pogodbe poveri opravljanje pridobitne dejavnosti tudi drugim 
osebam. 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. Delitev premoženja društva med člane društva je nična. 
 

7. člen 
 
Društvo se povezuje v druge sorodne organizacije, katerih namen je razvijati jadralni šport na vodi in 
splošno telesno kulturno aktivnost v občini Piran in na področju Republike Slovenije. 
Društvo se lahko povezuje in je dolžno razvijati širše povezovanje v strokovnih zvezah na področju 
jadralnega športa ter se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno klubsko organizacijo s podobnimi 
nameni in cilji, predpisanimi s tem Statutom, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne klubske 
organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije in je taka vključitev v interesu razvoja jadralnega 
športa v Sloveniji. 
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III. ČLANSTVO 
 

8. člen 
 
Članstvo v Jadralnem klubu Pirat je prostovoljno in razdeljeno na redne in častne člane. 
Redni član društva lahko postane oseba (tudi tuj državljan), ki opravi naslednji postopek: 
1.  odda pisno vlogo za včlanitev v društvo 
2.  podpiše pristopno izjavo 
3.  se seznani s Statutom društva 
4.  plača vpisnino in članarino za tekoče leto 
 
Pod enakimi pogoji lahko postane redni član društva tudi oseba, mlajša od 15 let. V tem primeru podpiše 
pristopno izjavo zakoniti zastopnik. S podpisom pristopne izjave član soglaša z uporabo svojih osebnih 
podatkov za potrebe društva, v skladu z zakonskimi določili. 
Evidenco članov društva vodi tajnik društva.  
Višino vpisnine in članarine določi Občni zbor. 

 
9. člen 

 
Častni član lahko postane oseba, ki je ali bo s svojim delovanjem bistveno pripomogla k razvoju in ugledu 
društva. Naziv podeli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora vsakokrat največ eni (1) osebi. Če oseba, ki se 
ji podeli ta naslov, ni bila pred podelitvijo naziva član društva, nima pravice odločanja. Častni član je 
oproščen plačila članarine. 
 

10. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 

 s prostovoljnim izstopom (s podpisom izstopne izjave) 
 z izključitvijo na podlagi sklepa Disciplinske komisije kluba 
 zaradi neplačane članarine za dve zaporedni leti  
 s smrtjo 

 
Plačilo članarine se predvidoma poravnava do konca meseca februarja za tekoče koledarsko leto. Po tem 
datumu se članu pošlje opomin. O prenehanju članstva zaradi neplačane članarine mora biti izdan 
ugotovitveni sklep s strani Izvršnega odbora. 
Član se  iz društva izključi s sklepom Disciplinske komisije, če grobo krši pravila društva in če ravna proti 
interesu in ugledu društva. 
 

11. člen 
  
Pravice članov Jadralnega kluba Pirat so: 

 da sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju programa društva 
 da volijo in so izvoljeni v organe društva, upoštevaje omejitve, ki jih določa 14. člen tega Statuta 
 da sodelujejo pri delu organov društva s predlogi in mnenji 
 da sodelujejo na tekmovanjih, prireditvah in drugih društvenih aktivnostih 
 da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter dosežene uspehe 
 da koristijo in uporabljajo društvene prostore in opremo ter uživajo društvene ugodnosti, v skladu z 

veljavnimi pravili 
 da lahko hranijo svoja plovila v prostorih društva, skladno z veljavnimi pravili 
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12. člen 
  
Dolžnosti članov Jadralnega kluba Pirat so:  

 da sodelujejo pri delu organov društva, dajejo predloge, itd. 
 da sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah ter pri organizaciji tekmovanj 
 da se ravnajo v skladu s Statutom ter ostalimi sklepi in odločbami organov društva  
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevajo k uresničevanju programa društva 
 da redno obiskujejo treninge in sodelujejo pri delovanju društva po svojih sposobnostih 
 da prenašajo svoje izkušnje na člane in nudijo pomoč pri razvoju mladine 
 da nosijo osebno in kolektivno odgovornost za neizvajanje pravil, programa in sklepov organov 

društva 
 da varujejo ugled društva 
 da kot skrben gospodar čuvajo in skrbijo za opremo, inventar, objekte in druga sredstva, s katerimi 

razpolaga društvo 
 da redno plačujejo članarino 

 
13. člen 

  
Pravice in dolžnosti članov Jadralnega kluba Pirat so častne. Za svoje delo v klubu člani praviloma ne 
prejemajo plačila.  
Po sklepu Izvršnega odbora se lahko izplačila nagrad določi za perspektivne in vrhunske tekmovalce, prav 
tako pa tudi za naloge in zadolžitve, ki zahtevajo intenzivno angažiranost.  
Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko Izvršni odbor prizna 
ustrezno nagrado oz. predlaga oblike priznanj in pohval. 

 
 
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI KLUBA  

 
14. člen 

  
Organi Jadralnega kluba Pirat so:  

 Občni zbor 
 Izvršni odbor 
 Nadzorni odbor 
 Disciplinska komisija 

 
V organe društva so lahko izvoljeni le polnoletni člani društva.  
Mandatna doba Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in voljenih ali imenovanih 
članov s posebnimi zadolžitvami je dve (2) leti.  
 
 
OBČNI ZBOR 

 
15. člen 

  
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge organe.  
Sestavljajo ga vsi člani društva. Pravico odločanja (glasovanja) imajo vsi polnoletni člani društva, ki imajo na 
dan sklica plačano članarino za tekoče leto.  
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16. člen 
 
Občni zbor se sestane najmanj enkrat letno ali izredno po potrebi. Občni zbor sklicuje Izvršni odbor na 
lastno pobudo ali na zahtevo 1/3 polnoletnih članov društva, praviloma do konca marca vsako leto. 
Vabila z dnevnim redom za sklic rednega Občnega zbora morajo biti poslana najmanj 7 dni pred dnevom 
sklica. Sklic mora biti istočasno objavljen tudi na oglasni deski kluba ali na spletni strani.  
 
Izredni Občni zbor se skliče na pobudo Predsednika, na pobudo najmanj polovice članov Izvršnega odbora 
ali na zahtevo tretjine članov društva. Na izrednem Občnem zboru se sklepa samo o vprašanjih, za katerega 
je bil sklican. Izredni Občni zbor mora biti sklican s strani Izvršnega odbora največ petnajst (15) dni po 
prejemu zahteve za sklic in najmanj deset (10) dni pred dnevom, za katerega ga skliče. V nasprotnem 
primeru ga skliče predlagatelj. 

 
17. člen 

 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva. Če ob tem 
času sklepčnost ni zagotovljena, se začetek odloži za 15 minut, nakar Občni zbor polnopravno deluje v 
okviru prisotnih članov, če je prisotnih vsaj petnajst (15) polnoletnih članov. 
Glasovanje je praviloma javno, razen v primeru, ko se člani na samem zasedanju izrečejo za tajni način 
glasovanja. 
Občni zbor sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih polnoletnih članov, razen za spremembe 
Statuta, kjer je potrebna dvo-tretjinska (2/3) večina prisotnih članov z glasovalno pravico. 

 
18. člen 

  
Delo Občnega zbora je javno in mu smejo prisostvovati tudi mladoletni člani in nečlani društva, ki so ali 
želijo biti neposredno ali posredno vezani z delovanjem kluba, vendar nimajo pravice glasovanja in niti 
pravice do razprave brez soglasja predsednika delovnega predsedstva. 

 
19. člen 

  
Občni zbor prične Predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg tega Občni zbor 
izvoli še verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter po potrebi še druga delovna 
telesa kot so kandidacijska in volilna komisija.  
O delu Občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar in overovatelja. 

 
20. člen 

  
Naloge občnega zbora Jadralnega kluba Pirat: 
 sklepa o dnevnem redu 
 sprejema Statut društva, njegove spremembe in dopolnitve ter druge akte 
 voli in razrešuje Predsednika društva in člane Izvršnega odbora 
 voli in razrešuje člane Disciplinske komisije in Nadzornega odbora 
 razpravlja in sklepa o programu dela in poročilih organov društva 
 potrjuje finančni načrt in zaključni račun društva 
 imenuje delegate za zastopanje interesov društva v okviru širših športnih združenj 
 na predlog Izvršnega odbora potrjuje predlagane povezave po 4. in 5. členu Statuta 
 odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov društva 
 določa višino vpisnine in članarine 
 odloča o prenehanju delovanja kluba 
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 odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delo in poslovanje društva 
 na predlog Izvršnega odbora imenuje častne člane 
 podeljuje nagrade, priznanja članom društva in ostalim 
 
 
PREDSEDNIK  

 
21. člen 

  
Predsednik društva, ki je istočasno tudi Predsednik Izvršnega odbora, zastopa društvo pred drugimi organi, 
organizacijami ali tretjimi osebami samostojno in neomejeno. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča 
Podpredsednik oziroma na podlagi pisnega pooblastila drugi član Izvršnega odbora. 
Naloge Predsednika: 

 zastopa in predstavlja društvo 
 je odgovoren za delovanje društva v skladu s Statutom in pravnim redom R Slovenije 
 za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru ter Izvršnemu odboru 
 sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora 
 je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta 

 
 
IZVRŠNI ODBOR 
 

22. člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki ga člani društva na občnem zboru izvolijo za dobo dveh (2) let. 
Izvršni odbor opravlja organizacijska, upravna, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo 
društva. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru društva. 
Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi bolj pogosto. Izvršni odbor sklicuje Predsednik, v 
njegovi odsotnosti pa Podpredsednik društva. 
 
Izvršni odbor sestavljajo: Predsednik (1) in šest (6) članov, ki jih izvoli Občni zbor. Člani Izvršnega odbora 
izmed sebe izvolijo Podpredsednika. 

 
23. člen 

  
Naloge Izvršnega odbora: 

 sklicuje Občni zbor in izvaja sklepe Občnega zbora 
 pripravlja poročilo o svojem delu in oblikuje predloge za Občni zbor 
 pripravlja predloge aktov društva 
 sprejema normativne akte oz. pravilnike o organizaciji dela, nagrajevanju delavcev in članov 

društva, finančno-materialnem  poslovanju 
 sestavlja predlog zaključnega računa in finančnega načrta - predlaga programske usmeritve  
 sprejema operativni načrt - program dela 
 odloča o ostalih vprašanjih, ki smiselno sodijo v njegov delokrog 
 odloča o vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje društva 
 pripravlja gradiva o povezovanju in sodelovanju z drugimi klubi, društvi, delovnimi organizacijami, 

šolami itd. 
 ustanavlja sekcije in druga telesa  
 določa cenik društvenih storitev 
 določa naloge posameznim članom izvršnega odbora in drugim pooblaščenim članom 
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 odloča o denarni participaciji članov društva ali njihovih pravnih zastopnikov in nečlanov kluba pri 
jadralnem usposabljanju in udeležbi na domačih in tujih regatah 

 imenuje odbor častnih članov, razne komisije itd. 
 

24. člen 
  
Seje Izvršnega odbora so javne za člane društva, o njihovem poteku se vodi zapisnik. 
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina 
navzočih članov. 

 
25. člen 

 
Izvršni odbor lahko za stalno ali začasno oblikuje še druga telesa za izvajanje posameznih nalog. Člani teles 
so lahko le člani društva (tudi člani organov), izjemoma tudi zunanji sodelavci.  
 
Na pobudo članov društva lahko Izvršni odbor ustanovi tudi Sekcije. Sekcije so metoda dela, organizirane po 
interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s Statutom. Za svoje 
delo so Sekcije odgovorne Izvršnemu odboru. 
 
 
NADZORNI ODBOR  

 
26. člen 

  
Nadzorni odbor je organ društva, ki ga člani društva na občnem zboru izvolijo za dobo dveh let. Nadzorni 
odbor šteje tri člane, ki izmed sebe volijo predsednika.  
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad upravljanjem s finančnimi sredstvi ter spremlja delo društva in 
njegovih organov.  
Nadzorni odbor je odgovoren Občnemu zboru in mu mora najmanj enkrat letno pisno poročati. 
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 
27. člen 

  
Disciplinska komisija je organ društva, ki ga člani društva na občnem zboru izvolijo za dobo dveh let. 
Disciplinska komisija šteje 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
 
Disciplinska komisija izdela Disciplinski pravilnik, ki ga sprejme Občni zbor. 
Disciplinska komisija je odgovorna Občnemu zboru in mu mora najmanj enkrat letno pisno poročati. 

 
28. člen 

  
Povod za disciplinski postopek proti članu društva so lahko naslednje kršitve:  

 kršitve določb Statuta 
 nevestno in malomarno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev v društvu 
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva 

Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe: 
 opomin 
 javni opomin 
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 prepoved tekmovanja 
 izključitev 

 
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku. Zoper sklep, ki ga 
izda Disciplinska komisija, se prizadeti lahko pritoži na Občni zbor. 
 
TAJNIK KLUBA 
 

29. člen 
  
Naloge tajnika: 

 opravlja vsa administrativno-tehnična dela 
 skrbi za sprotno obveščanje članov 
 skrbi za pripravo materialov, potrebnih za delo organov društva 
 opravlja naloge, ki jih dobi od organov društva 
 piše zapisnike na sejah organov društva 
 sodeluje pri delu organov društva 
 vodi evidenco članov društva 

 
BLAGAJNIK KLUBA 

 
30. člen 

  
Naloge blagajnika: 

 opravlja vsa tehnično operativna dela v zvezi s finančnim poslovanjem društva 
 vodi evidenco članarin in ostalih terjatev društva 
 o svojem delu sestavlja redna poročila za Izvršni odbor 
 odgovarja za pravilnost poslovanja v smislu pravil o delu blagajnika 
 skladno z odredbami in finančnim načrtom operativno izvaja porabo finančnih sredstev 

  
 
V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE  

 
31. Člen 

 
Viri finančnih in materijalnih sredstev društva so: 

 vpisnina in članarina 
 dodeljena sredstva državnih, občinskih in drugih institucij 
 sredstva sponzorjev 
 prispevki donatorjev 
 darila  
 prihodki od tekmovalnih in drugih prireditev, štartnin, vstopnin itd. 
 propagandna in marketinška dejavnost 
 pridobitne dejavnosti v skladu s 6. členom  
 drugi viri 

 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programi in načrti, ki jih sprejme Občni zbor. Na rednem 
Občnem zboru člani obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.  
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32. člen 
 
Finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. 
Materialno-finančno poslovanje se opravlja preko transakcijskega računa. 
Finančne in materialne listine podpisuje Predsednik (v njegovi odsotnosti Podpredsednik ali po pooblastilu 
drugi član Izvršnega odbora), ki je hkrati tudi odredbodajalec. 

 
33. člen 

 
Z nepremičninami, premičninami ter finančnimi sredstvi, ki so last društva oziroma jih ima društvo na 
podlagi drugih stvarnopravnih pravic, upravlja Izvršni odbor po veljavnih predpisih. 
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v 
inventarno knjigo.  
 

34. člen 
 
Javnost finančnega poslovanja društva je zagotovljena z možnostjo vpogleda v dokumentacijo vsakemu 
članu društva.  
Za pomoč pri urejanju finančno–materialnih zadev lahko društvo zaposli strokovnjaka s tega področja. 
 

35. člen 
 
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem Statutom, se neposredno in smiselno uporablja veljavni Zakon o 
društvih. 
 

 
VI. KONČNE DOLOČBE  
 

36. člen 
 
Društvo preneha s svojim delovanjem: 

 na predlog dvo-tretjinske večine vseh članov  
 po samem zakonu 
 če število članov pade pod tri 

 
V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje v last po dejavnosti sorodnemu društvu, ki ga 
določi Občni zbor. Če tega ne stori, preide premoženje v last OKS – ZŠZ (Olimpijski Komite Slovenije – 
Združenje športnih Zvez). Dodeljena neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 
 

37. člen 
 
Ta Statut je bil sprejet na Občnem zboru dne 7.julija 2021 in stopi v veljavo takoj, ko pristojni organ 
Upravne enote ugotovi, da je v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. 
 
S sprejemom tega Statuta prenehajo veljati Pravila z dne 22.03.2014. 
 
Predsednik JK Pirat 
Mitja Margon 


