
Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Zdru - 1, Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11 in 64/2011- ZDru-1-
UPB2) je bil dne 3. julija 2014 na zboru članov Jadralnega kluba Ljubljana sprejet dopolnjen temeljni akt 

 

STATUT DRUŠTVA 

 JADRALNI KLUB LJUBLJANA 

 

I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA 

1. člen 

Ime društva je Jadralni klub Ljubljana, s kratico JKL (v nadaljevanju »klub«). 

2. člen 

(1) Sedež kluba je v Ljubljani. 

(2) Naslov sedeža kluba je Livada 31, 1000 Ljubljana. 

(3) Klub ima svoje prostore tudi v Piranu, Grajska ulica 4. 

(4) Klub ima svoj znak in pečat okrogle oblike ter žig okrogle oblike s premerom 2,5 cm, ob robu katerega je napis 
Jadralni klub Ljubljana, v sredini pa napis JKL. 

(5) Klub uporablja svojo zastavo, ki je belo-zelene barve, v sredini ima črke J, K in L na belem polju trikotne oblike. 

3. člen 

Klub je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Mestne občine Ljubljana in občine Piran. 

4. člen 

(1) Klub je član Jadralne zveze Slovenije, Zveze športnih društev Krim, Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije ter 
Športne zveze Ljubljana. 

(2) Klub se lahko včlani tudi v druge zveze, če bi bilo takšno članstvo v soglasju s programom in dejavnostjo kluba. 

(3) Klub se lahko na podlagi sklepa zbora članov včlani v mednarodne jadralne zveze s soglasjem Jadralne zveze 
Slovenije. 

 

II. NAMENI,CILJI IN NALOGE KLUBA 

5. člen 

Nameni in cilji kluba so prostovoljno, samostojno, nepolitično, nevladno in neprofitno združevanje fizičnih oseb, ki se 
združujejo zaradi uresničevanja osebnih in strokovnih interesov, povezanih z jadranjem na vodi, gradnjo jadrnic in z 
izobraževanjem na področju jadralnega športa. 

 

 



6. člen 

(1) Naloge kluba so: 

1. pri članih privzgajati ljubezen do morja in skrb za varovanje morja, 

2. razvijati tekmovalni in rekreativni jadralni šport, 

3. širiti interes, zlasti mladine, za tehnično in športno dejavnost na vodi, 

4. nuditi članom in ljubiteljem zdravo preživljanje prostega časa. 

(2) Svoje naloge bo klub uresničeval predvsem: 

1. s teoretično in praktično vzgojo jadralcev, 

2. z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem klubskih plovil, 

3. z organizacijo jadralnih tekmovanj in potovanj, 

4. s podporo članom pri udeležbi na jadralnih tekmovanjih, 

5. z gradnjo in upravljanjem klubskih naprav in objektov, 

6. z nudenjem strokovne pomoči članom, na podlagi individualnih pogodb pa tudi posameznikom in skupinam ter 
organizacijam zunaj kluba pri gradnji plovil, 

7. s sodelovanjem z Upravo RS za pomorstvo v Kopru in njenimi izpostavami in drugimi organizacijami s področja 
pomorstva, turizma, tehnične vzgoje in športa, 

8 s sodelovanjem s šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami za pridobivanje članstva, 

9. s sodelovanjem z drugimi jadralnimi klubi in strokovnimi organizacijami, 

10. z organizacijo strokovnih tečajev za pridobivanje nazivov na področju jadralnega športa ter 

11. tako, da opravlja pridobitvene dejavnosti povezane z nameni in cilji kluba, ki pomenijo tudi boljšo izkoriščenost 
sredstev kluba, kot so organizacija jadralnih tečajev za kandidate za voditelja čolna, tečajev in izpitov za druge nazive pri 
Upravi RS za pomorstvo (85.510 - izobraževanja, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije), z 
gradnjo plovil (30.120 - proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport), z oddajanjem plovil v najem (77.210 - dajanje športne 
opreme v najem in zakup) in nastanitvene ponudbe članom (55.209 - druge nastanitve za krajši čas). 

 

III. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA 

7. člen 

Člani kluba so redni in častni. 

8. člen 

(1) Redni član lahko postane vsak posameznik, ki je državljan Republike Slovenije. Člani so lahko tudi tuji državljani. 
Članstvo je prostovoljno. 

(2) Če se v klub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti , podpiše pristopno izjavo njen zakoniti 
zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v 
klub podati pisno soglasje. 



(3) Častni člani kluba so tisti redni člani kluba, ki jim je zaradi dolgotrajnega, uspešnega športnega in organizacijskega 
udejstvovanja v klubu ta naslov podelil zbor članov kluba in so oproščeni plačevanja članarine. 

(4) Člani pod 7. letom starosti sestavljajo podmladek kluba. 

 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

9. člen 

(1) Pravice  rednega člana so da: 

1. sodeluje pri vodenju in upravljanju kluba, 

2. voli in je voljen v organe kluba, 

3. sodeluje pri odločanju v vseh pomembnih zadevah glede dela in razvoja kluba, 

4. se strokovno izpopolnjuje ter utrjuje psihofizične lastnosti, potrebne za večje športne dosežke, 

5. se zagovarja, ko se obravnava njegova odgovornost, 

6. ima pravico do pritožbe zoper odločitve organov kluba. 

(2) Dolžnosti rednega člana so da: 

1. sodeluje na prireditvah, tekmovanjih, delovnih akcijah in pri drugih aktivnostih kluba, 

2. v skladu s pravilniki in sklepi upravnega odbora uporablja klubske jadrnice in druge klubske naprave, 

3. čuva in vzdržuje plovila kluba, klubske prostore in vso opremo, 

4. redno plačuje članarino in izpolnjuje druge dogovorjene obveznosti. 

10. člen 

(1) Članstvo v klubu se pridobi s pismeno pristopno izjavo upravnemu odboru in plačilom članarine, preneha pa s 
prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo na podlagi disciplinskega razsodišča ali s smrtjo člana. 

(2) Član izstopi iz kluba prostovoljno, ko preda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu . 

(3) Člana se črta iz kluba, če po predhodnem opominu več kot eno leto ne plača članarine. 

(4) Člana se izključi iz kluba s sklepom disciplinskega razsodišča, če grobo krši statut, pravilnike oz. druge akte kluba in 
če zavestno ravna proti interesom kluba ali ruši ugled kluba. 

11. člen 

(1) Mladoletniki do 15. leta starosti ne morejo biti voljeni v organe kluba in nimajo volilne pravice, oprosti se jih plačila 
članarine. 

(2) V spremstvu staršev, oziroma z njihovim pismenim soglasjem, lahko sodelujejo pri aktivnostih kluba. 

12. člen 

Častni člani plačujejo le prostovoljne prispevke. 



13. člen 

Za požrtvovalno in uspešno delo izrekata zbor članov ali upravni odbor članom in skupinam članov pohvale, lahko pa jih 
tudi nagradi. 

  

V. NAČIN UPRAVLJANJA IN ZASTOPANJE KLUBA 

14. člen 

Organi kluba so: zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. 

1. Zbor članov 

15. člen 

Zbor članov je najvišji organ kluba in se sestaja redno ali izredno. 

16. člen 

(1) Redni zbor članov je enkrat letno. Skliče ga predsednik kluba po sklepu upravnega odbora 15. dni pred dnevom sklica 
in objavi dnevni red. 

(2) Šteje se, da je član pravočasno obveščen, če mu je bilo v roku 15. dni pred sklicem poslano pisno vabilo po e pošti. 

17. člen 

(1) Zbor članov sestavljajo vsi člani kluba. 

(2) Zbor veljavno sklepa, če je prisotna najmanj polovica članov. Če ob času sprejemanja sklepa ni potrebnega števila 
navzočih članov, prične z delom pol ure pozneje, če je prisotnih najmanj 30% članov, vendar ne manj kot 10 članov. 
Glasovalno pravico imajo vsi člani kluba, ki so poravnali vse svoje obveznosti iz naslova članarine za tekoče leto. 

(3) Zbor članov sklepa z večino glasov prisotnih članov kluba. Volitve so načeloma tajne v kolikor zbor članov ne odloči 
drugače.  

18. člen 

Pristojnosti rednega zbora članov so: 

1. sklepanje o dnevnem redu zbora članov, 

2. sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje statuta, pravilnikov oziroma drugih aktov kluba, 

3. določanje smernic za delo kluba in sprejemanje letnega programa dela, 

4. razpravljanje o delu drugih organov kluba in sprejemanje programa za njihovo delo, 

5. sprejemanje zaključnega računa in finančnega načrta kluba, 

6. volitve predsednika kluba, podpredsednika kluba in članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora, članov 
disciplinskega razsodišča ter predstavnikov v organih zvez in skupnosti, v katere je klub včlanjen oziroma v njih zastopan 
ter razrešitve teh oseb, 

7. razreševanje predsednika, podpredsednika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega 
razsodišča, 

8. odločanje o prenehanju in združevanju kluba, 



9. dajanje pohval, priznanj in nagrad, 

10. odločanje o prošnjah in pritožbah članov kluba, 

11. odločanje o drugih zadevah, pomembnih za delovanje in interese kluba. 

19. člen 

Izredni zbor članov odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. 

20. člen 

(1) Sklic izrednega zbora članov se skliče na pobudo upravnega odbora, ali na zahtevo nadzornega odbora ali ene četrtine 
članov. 

(2) Izredni zbor članov skliče upravni odbor najmanj 7. dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda. Na zahtevo 
upravičenih sklicateljev mora upravni odbor sklicati izredni občni zbor najpozneje v 15. dneh po sprejemu zahteve, v 
nasprotnem primeru lahko skličejo izredni zbor članov v prvem odstavku tega člena navedeni upravičeni sklicatelji sami. 

(3) Drugi odstavek 16. člena o pravočasnem pošiljanju vabil se smiselno uporablja tudi za sklic izrednega zbora.. 

21. člen 

Sklepi rednega in izrednega zbora članov so obvezni za vse člane in organe kluba. Organi kluba so odgovorni zboru članov 
za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij. 

22. člen 

Mandatna doba vseh članov organov in funkcionarjev kluba traja 4 leta. Mandat se lahko ponovi. 

2. Upravni odbor, predsednik kluba 

23. člen 

(1) Upravni odbor predvsem: 

1. izvaja sklepe zbora članov, 

2. pripravi predlog letnega finančnega načrta in programa dela kluba, 

3. pripravlja in sklicuje zbor članov, 

4. pripravlja predloge splošnih aktov kluba, 

5. med dvema zboroma članov odloča o vseh zadevah kluba, razen o tistih, ki so v pristojnostih zbora članov, 

6. organizira delovne akcije in druge prireditve ter 

7. opravlja funkcijo predstavnika v zvezah, katerih član je klub, 

9. odloča o sprejemu novih članov, 

10. določa višino članarine. 

(2) Upravni odbor sestavlja predsednik, podpredsednik in 3. do 5. članov. 

(3) Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov, odločitve so veljavno sprejete, če je zanj glasovala 
večina navzočih članov. 



24. člen 

(1) Predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Predsednik kluba je 
uradni predstavnik in zastopnik kluba v medklubskih združenjih, pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in v tujini in je odgovoren za zakonito delo kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za 
svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

(2) Predsednik kluba sklicuje redne, izredne ali dopisne seje upravnega odbora, vodi delo upravnega odbora in prične 
zasedanje zbora članov. Predsednik skliče sejo upravnega odbora tudi, če to pisno zahtevajo vsaj 3 člani upravnega 
odbora. Če predsednik kluba ne skliče seje na to zahtevo, lahko to storijo prizadeti člani upravnega odbora. 

(3) Predsednik kluba se lahko v posameznih nujnih primerih odloči za izredno oziroma dopisno sejo (po pošti ali e-pošti) 
na način, da naslovniki pri seji lahko sodelujejo in glasujejo. Takšna seja se izvede, kadar je zadeva nujna in zaradi 
pomembnosti ali nujnosti hitrega sprejema ne more čakati na izvedbo redne seje. 

(4) V primeru začasne odsotnosti predsednika ga nadomešča podpredsednik ali član upravnega odbora po pooblastilu 
predsednika. 

25. člen 

(1) Upravni odbor kluba na svoji 1. seji z večino glasov prisotnih izvoli izmed sebe, tajnika, gospodarja in blagajnika. 

(2) Predsednik in podpredsednik kluba sta hkrati predsednik in podpredsednik upravnega odbora. 

26. člen 

(1) Blagajnik pobira članarino in druge prispevke, izplačuje predhodno odobrena izplačila in opravlja tehnična dela v 
zvezi s poslovanjem kluba preko banke. Blagajnik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. 

 (2) Tajnik vodi administrativno poslovanje kluba, evidenco članov, zapisnike sej upravnega odbora in skrbi za obveščanje 
članov o sklepih upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. 

(3) Gospodar skrbi za materialna sredstva kluba in njihovo evidenco. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in 
zboru članov. 

(4) Gospodar kluba sme v primeru slabih vremenskih razmer prepovedati izplutje jadrnic v klubski lasti. O tem poroča 
upravnemu odboru na prvi naslednji seji. 

27. člen 

Poleg zgoraj naštetih nalog in pristojnosti upravno odbor tudi: 

1. odloča o načinu uporabe in vzdrževanja klubskih jadrnic, 

2. daje oceno o sposobnostih jadrnic in posadk za plovbo, 

3. določa odgovorne krmarje za klubske jadrnice, 

4. določa krmarje jadrnic za posamezna potovanja in tekmovanja, 

5. določa tekmovalne ekipe, 

6. skrbi za strokovno raven tečajev, predavanj, seminarjev in treningov ter 

7. skrbi za varnost plovbe, tako da daje članom potrebna navodila za plovbo. 

  

 



3. Nadzorni odbor 

28. člen 

(1) Nadzorni odbor pregleduje materialno finančno poslovanje. 

(1) Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov kluba, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov, nadzoruje materialno in 
finančno poslovanje kluba ter daje predloge in pripombe glede na ugotovljeno stanje. 

(2) Nadzorni odbor lahko na lastno pobudo ali na predlog posameznih članov odbora pregleda delo in knjige kluba, mora 
pa to storiti vsaj enkrat na leto in o tem poročati zboru članov. 

(3) Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti v poslovanju kluba, pokliče na razgovor odgovorno osebo, ki je dolžna dati 
pojasnila, po presoji pa skliče izredni zbor članov. 

(4) Člani nadzornega odbora ne morejo opravljati druge funkcije v klubskih organih. Nadzorni odbor je za svoje delo 
odgovoren zboru članov. 

(5) Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Vodi ga predsednik nadzornega odbora, ki ga člani izvolijo izmed sebe. 
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so prisotni trije člani in če za predlog glasujeta vsaj dva člana. 

4. Disciplinsko razsodišče 

29. člen 

(1) Zbor članov izvoli disciplinsko 3. člansko razsodišče, ki izmed svojih članov izvoli predsednika disciplinskega 
razsodišča. 

(2) Ta vodi razsodišče, ki je sklepčno, če so na seji prisotni vsi njegovi člani. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina 
njegovih članov. 

(3) Za svoje delo je razsodišče odgovorno zboru članov. 

30. člen 

(1) Disciplinsko razsodišče obravnava tista dejanja članov kluba, ki pomenijo kršitev statuta, pravilnikov oz. drugih aktov 
kluba, ne izvrševanje sklepov organov kluba ter vsako dejanje, ki huje prizadene interese in ugled kluba. 

(2) Na prvi stopnji izreka naslednje kazni: 1. pisni opomin, 2. ukor (javni opomin) 3. prepoved opravljanja funkcij v klubu 
za 2 leti ter 4. izključitev. 

31. člen 

Prizadeti član ima pravico pritožbe na upravni odbor kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči o zadevi. 

32. člen 

Disciplinsko razsodišče odloča na podlagi disciplinskega pravilnika. 

  

  

 

 

 



VI. FINANCIRANJE KLUBA IN NADZOR NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJE 

33. člen 

Prihodki kluba so: članarina, dotacije in pomoči, sponzorska in donatorska sredstva, prostovoljni prispevki, prihodki od 
pridobitne dejavnosti in drugo. 

34. člen 

(1) Finančno materialno poslovanje se vodi v skladu z računovodskimi standardi za društva, klub vodi poslovne knjige po 
sistemu enostavnega knjigovodstva in Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju. Podatki o finančnem in 
materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti se vodijo in izkazujejo ločeno. 

(2) Javnost poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v ustrezno dokumentacijo. 

(3) Nadzor nad uporabo javnih sredstev, ki jih klub prejme za opravljanje svoje dejavnosti, opravlja Računsko sodišče. 

(4) Listine kluba, s katerimi sprejema klub finančne obveznosti, morajo biti opremljene z žigom in jih mora podpisovati 
predsednik kluba in, če tako sklene upravni odbor, še en njegov član. 

(5) Predsednik lahko pooblasti tudi drugo osebo za podpisovanje nalogov za določene posle. 

(6) Predsednik je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. 

(7) Finančno poslovanje kluba vodi blagajnik v skladu z računovodskimi standardi za društva in po veljavnih predpisih. 
Finančno poslovanje se odvija preko tekočega računa pri Novi ljubljanski banki (NLB). 

  

VII. KLUBSKO PREMOŽENJE 

35. člen 

(1) Klubsko premoženje so osnovna sredstva, oprema in drugo premoženje, ki je bilo nabavljeno s klubskimi sredstvi, 
podarjeno klubu ali pridobljeno na kak drug način. S klubskim premoženjem upravlja upravni odbor. 

(2) Odtujevanje, obremenjevanje ali menjava premoženja se sme opraviti le s sklepom občnega zbora. 

 

VIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA KLUBA 

36. člen 

(1) Klub obvešča o svojem delu članstvo in širšo javnost. 

(2) Članstvo obvešča z objavljanjem vabil in sklepov organov kluba. Zapisniki vseh organov kluba so dostopni vsakemu 
članu kluba. 

(3) Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov kluba javne. Javnost je lahko izključena pri obravnavi vsebin, ki jih 
upravni odbor označi s stopnjo zaupnosti. O svojem delu klub obvešča javnost preko spletnih mest, preko medijev ali 
novinarskih konferenc ali na drug primeren način. 

(4) Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik kluba. 

 

  



IX. SPREJEMANJE AKTOV IN NJIHOVO TOLMAČENJE 

37. člen 

(1) Zbor članov sprejema naslednja pravila in druge akte kluba kot so predvsem: statut kluba, pravilnik o materialnem in 
finančnem poslovanju, pravilnik o uporabi klubskega premoženja, kategorizacijski pravilnik, disciplinski pravilnik in 
poslovnik zbora članov. 

(2) Upravni odbor daje mnenje o razlagi statuta, pravilnikov, drugih aktov kluba. 

  

X. PRENEHANJE KLUBA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

38. člen 

(1) Klub preneha: 

1. s sklepom zbora članov z večino glasov vseh navzočih članov ob pogoju, da je prisotnih najmanj polovica članov kluba, 

2. po samem zakonu, 

3. če se število članov kluba zmanjša pod 10. 

(2) Sklep zbora članov o prenehanju kluba mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, na katerega se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju sprejeme zbor članov kluba najkasneje v roku 6 mesecih po registraciji 
sprememb statuta 

40. člen 

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati Pravila Jadralnega kluba Ljubljana z dne 7.4.1994 ter spremenjena in 
dopolnjena dne 13.3.1997 in 3.4.2014. 

41. člen 

Statut kluba in njegove spremembe stopijo v veljavo, ko jih sprejme zbor članov. 

                                                                   

 

Številka: 4/2014/TV. st 

V Ljubljani, 3. julija  2014  

 Tomaž Virnik st. l.r. 

                                                                                  Predsednik 


