Na podlagi Zakona o društvih in Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakon o društvih (Uradni list št. 61/ 2006 in 58/2009) 22. člena
Statuta Plavalnega Biser Piran, je občni zbor Plavalnega kluba Biser
Piran dne 18.10.2010 sprejel čistopis statuta v naslednjem besedilu:
STATUT
PLAVALNEGA KLUBA BISER PIRAN – NUOTO CLUB BISER
PIRANO
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Plavalni klub Biser Piran – Nuoto club Biser Pirano (v nadaljnjem
besedilu PK BP) je samostojno in nepridobitno združenje občanov, ki z
lastnimi sredstvi in močmi ter s pomočjo skupnosti skrbi za
udejstvovanje otrok, mladine in odraslih v plavalnem športu.
2. člen
V tem Statutu se izrazi kot so član, tekmovalec, predsednik,
podpredsednik, tajnik, trener, sodnik in drugi, enakovredno upoštevajo
tako moški kot v ženski obliki in se spolu ustrezno uporabljajo v
vsakem konkretnem primeru.
3. člen
PK BP je pravna oseba zasebnega prava. Sedež PK BP je na področju
Občine Piran.
4. člen
PK BP ima svoj znak (logotip) in pečat (štampiljko).
V znaku (logotipu) PK BP je na belem polju z modro barvo narisana
školjka s plavalcem pod njo pa je v polkrogu napis Plavalni Klub Biser
Piran – Nuoto club Biser Pirano.
Pečat kluba je okrogel in ima nad napisom Plavalni klub Biser PiranNuoto club Biser Pirano narisano školjko s plavalcem.
5. člen
PK BP je član Plavalne zveze Slovenije in sorodnih organizacij.
PK BP lahko sodeluje z drugimi plavalnimi klubi z namenom razvoja
plavalnega športa.
6. člen
Delovanje PK BP in njegovih organov temelji na načelu javnosti.
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PK BP obvešča člane:
z objavljanjem vabil in zapisnikov na klubski oglasni deski
s pravico vpogleda članov PK BP v zapisnike vseh organov PK BP
preko sredstev javnega obveščanja
preko spletnih strani
po elektronski pošti
PK BP obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov PK
BP javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference ter na svoje
seje vabi predstavnike zainteresiranih organov ustanov, organizacij in
predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu PK BP je
odgovoren predsednik PK BP.
7. člen
PK BP zastopa predsednik kluba ali oseba, ki jo pooblasti Občni zbor ali
predsednik. V primeru, da pooblastilo za zastopanje podelita tako
Občni zbor kot tudi predsednik kluba, velja pooblastilo Občnega zbora.
Predsednik PK BP je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga
izvoli občni zbor za dobo 2 let.
II. NAMEN IN CILJI PK BP
8. člen
Namen PK BP je vzpodbujanje in razvijanje plavalnega športa vseh
kategorij in kvalitetnih nivojev.
PK BP ima naslednje cilje:
skrb za stalni razvoj in napredek športnega in rekreativnega
plavanja in drugih športnih aktivnosti v skladu s potrebami
članov in zainteresirane javnosti (predvsem mladine)
prizadeva si za strokovno raven delovanja PK BP
spodbuja svoje člane k strokovnemu izpopolnjevanju
sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju plavanja
sodeluje z drugimi organizacijami s področja športa doma in v
tujini
organizira plavalne tečaje
organizira tekmovanja
omogoča svojim članom sodelovanje na tekmovanjih
skrbi za družabno življenje svojih članov z organiziranjem
prireditev, izletov,
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gostinske in druge dejavnosti v okviru prireditev v skladu z
zakonom
9. člen
PK BP opravlja svojo dejavnost na podlagi dolgoročnega razvojnega
programa in vsakoletnih programov po posameznih selekcijah v skladu
s finančnimi, materialnim in kadrovskimi možnostmi in potenciali.
Dejavnost PK BP obsega:
predšolsko dejavnost
šolsko dejavnost
športno rekreativno dejavnost
tekmovalno dejavnost
gostinsko dejavnost samo za člane oz. v času prireditev
III. ČLANSTVO
10. člen
Članstvo v PK BP je prostovoljno.
Član PK BP lahko postane vsakdo, ki izvršnemu odboru predloži
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član PK BP ter se zaveže,
da bo deloval v skladu s statutom PK BP in drugimi akti PK BP. O
predlogih za sprejem novih članov razpravlja in odloča izvršni odbor PK
BP.
Če se v PK BP vključi mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti,
podpiše
pristopno
izjavo
njegov
zakoniti
zastopnik,
od
mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora
zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno
soglasje. Mladoletnika do dopolnjenega 15. leta starosti v organih PK
BP zastopa zakoniti zastopnik.
Član dobi člansko izkaznico oz. pisno potrdilo.
11. člen
PK BP ima redne, častne in podporne člane.
Redni člani oz. člani so vsi tisti, ki plačujejo letno članarino.
Častni člani so tisti, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k
razvoju PK BP in plavalnega športa. Častno članstvo se podeljuje na
občnem zboru na predlog IO PK BP. Oseba, ki se ji podeli naziv
častnega člana, nima pravice odločanja.
Podporni člani so tisti, ki s svojim finančnim prispevkom podpirajo
delovanje PK BP.
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Podporni člani nimajo pravice odločanja.
12. člen
Član PK BP je lahko tudi tuji državljan in deluje v PK BP pod enakimi
pogoji.
13. člen

Pravice članov PK BP so:
voliti in biti izvoljen v organe upravljanja PK BP, če so dopolnili
15. leto starosti
uživati ugodnosti, ki so določene za člane PK BP
udeleževati se klubskih prireditev
sodelovati na klubskih prireditvah in na prireditvah drugih
športnih organizacij, če so izpolnjeni razpisni pogoji za
sodelovanje
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dela PK BP
14. člen

Dolžnosti članov PK BP so:
da spoštujejo statut PK BP, druge akte in sklepe ogranov PK BP
da varujejo ugled PK BP
da redno plačujejo finančne obveznosti do PK BP (članarina ipd.)
tekmovalci morajo z vestnim delom in rednimi treningi
prispevati k športnim uspehom PK BP ter aktivno sodelovati in
tekmovati na športnih prireditvah, če so za to izbrani
15. člen
Članstvo v PK BP preneha :
s prostovoljnim izstopom
s črtanjem
z izključitvijo
s smrtjo
Član PK BP prostovoljno izstopi iz kluba, če izvršnemu odboru pošlje
pisno izjavo o izstopu.
Člana lahko črta iz članstva izvršilni odbor, če ta kljub opominu ne
plača svojega finančnega prispevka (članarine, ...) v tekočem letu oz.
o tem obvesti izvršni odbor.
O izključitvi iz PK BP odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora
biti v skladu z disciplinskim praviInikom.
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IV. UPRAVLJANJE PK BP
IV.1. SPLOŠNE DOLOČBE
16. člen
PK BP upravljajo člani kluba neposredno in po organih, ki jih sami
izvolijo izmed svojih članov. Volilno pravico imajo vsi člani, ki so
dopolnili 15. leto starosti. V nasprotnem primeru pa njihov zastopnik.
Neposredna oblika odločanja je občni zbor PK BP.
Drugi organi PK BP so:
izvršilni odbor
nadzorni odbor
stalne in občasne komisije.
IV.2. OBČNI ZBOR
17. člen
Občni zbor je najvišji organ PK BP in ga sestavljajo vsi redni in častni
člani PK BP.
18. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor sklicuje predsednik enkrat letno.
Izredni občni zbor se sklicuje po potrebi. Sklic lahko zahteva izvršni
odbor, nadzorni odbor ali tretjina članov z volilno pravico. Izredni občni
zbor sklepa samo o zadevi, za katero je sklican. Predsednik je dolžan
sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni potem, ko je prejel tako
zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor izvršilni
odbor, nadzorni odbor ali polovica članov PK BP z volilno pravico.
Sklic izrednega občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom
najmanj 7 dni pred dnevom za katerega je sklican.
19. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot
polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se
začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je
prisotnih več kot 3/10 članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se
začetek ponovno odloži za 10 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če
je prisotnih vsaj 10 članov PK BP.
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20. člen
Občni zbor sprejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.
Če pa se odloča o prenehanju delovanja PK BP, je potrebno, da
občnemu zboru prisostvuje najmanj polovica članov z volilno pravico in
da za prenehanje delovanja PK BP glasuje najmanj 2/3 prisotnih
članov z volilno pravico. O načinu glasovanja, ki je lahko javno ali
tajno, odloči občni zbor na seji.
Delo občnega zbora je javno.
21. člen
Občni zbor odpre predsednik PK BP in ga vodi, dokler občni zbor ne
izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še
zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge
delovne organe. Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani.
22. člen
Občni zbor:
sklepa o dnevnem redu
razpravlja o delu in poročilu izvršnega odbora ter sklepa o njem
določa smernice delovanja kluba in sprejema program dela
odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in nadzornega
odbora
sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni
račun
sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut PK BP
voli in razrešuje:
- predsednika
- podpredsednika
- tajnika
- blagajnika
- predsednika tehnične komisije za plavanje
- ostala dva člana izvršilnega odbora
- člane nadzornega odbora
- člane disciplinske komisije
odloča o združevanju z drugimi organizacijami
imenuje častne člane
določa višino članarine
daje priznanja, pohvale in nagrade
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani PK BP v skladu z
namenom in cilji delovanja PK BP
odloča o spremembi sedeža društva
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23. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik
delovnega predsedstva, dva izvoljena overovitelja zapisnika in
zapisnikar.
IV.3. IZVRŠNI ODBOR
24. člen
lzvršilni odbor je operativno izvršilni organ kluba, ki ga sestavlja 7
članov kluba, ki jih je izvolil občni zbor. lzvršilni odbor ima dvoletni
mandat. Člani izvršilnega odbora so lahko večkrat izvoljeni na ta
položaj.
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in mu o
svojem delu tudi poroča.
Občni zbor ga izvoli za dobo dveh let
25. člen
Naloge izvršilnega odbora so:
sklicuje izredni občni zbor
uresničuje sklepe občnega zbora in skrbi za izvrševanje progama
PK BP
pripravlja gradivo za občni zbor
razpravlja in odloča o predlogih za sprejem novih članov
neposredno vodi PK BP
ustanavlja stalne in začasne komisije ter imenuje in razrešuje
predsednike teh komisij
skrbi za materialno in finančno poslovanje PK BP
pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa
upravlja s premoženjem PK BP
sprejema pravilnike in druge pomožne akte PK BP ter pripravlja
predlog sprememb in dopolnitev statuta
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PK BP in naloge, ki
mu jih naloži občni zbor
odloča o naslovu sedeža društva
26. člen
Izvršilni odbor sestavljajo:
predsednik
podpredsednik
tajnik
blagajnik
predsednik tehnične komisije za plavanje
in dva člana IO
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27. člen
lzvršilni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.
Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo tretjine članov
izvršilnega odbora.
Če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.
Na seje izvršilnega odbora so vabljeni tudi trenerji.
28. člen
Naloge in odgovornosti predsednika PK BP so, da :
predstavlja in zastopa PK BP
sklicuje in vodi seje izvršnega odbora
izvaja sklepe izvršnega odbora
skrbi za zakonitosti pri delu PK BP
izpolnjuje z zakonom določene obveznosti
pazi na pravilno materialno in finančno poslovanje PK BP
skrbi za poslovno politiko in ukrepe za izvajanje le-te
skrbi za sodelovanje med klubi in s PZS.
Občni zbor ga izvoli za dobo dveh let
Če se predsednik PK BP ne strinja s sklepom izvršnega odbora, ker je v
neskladju s statutom in z drugimi akti PK BP ali je nezakonit, zadrži
sklep in skliče občni zbor v roku 15 dni.
15 dni.
29. člen
Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica
članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.
30. člen
O sejah izvršilnega odbora se piše zapisnik. Zapisnik je veljaven, ko ga
na naslednji seji potrdi izvršilni odbor in ga podpišeta dva overovitelja.
Zapisniki se hranijo v klubskem arhivu.
IV.4. NADZORNI ODBOR
31. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo
dveh let. Med seboj izvolijo predsednika.

8

Občni zbor izvoli tudi nadomestnega člana nadzornega odbora, ki
začne opravljati funkcijo, če kateremu od članov preneha članstvo v PK
BP.
Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti člani izvršilnega
odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, sklepi pa so
veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana. Nadzorni odbor enkrat
letno obvezno poroča občnemu zboru. Nadzorni odbor je za svoje delo
odgovoren občnemu zboru.
IV.5. STALNE IN OBČASNE KOMISIJE OZ.ODBORI
32. člen
Komisije oz. odbori so operativni organi PK BP, ki vsaka na svojem
področju vodi, neposredno organizira in skrbi za izvedbo nalog PK BP.
Komisije opravljajo svoje naloge v skladu s statutom, programi in
drugimi akti PK BP ter izvajajo sklepe občnega zbora in izvršnega
odbora PK BP.
Predsednike komisij oz. odborov imenuje in razrešuje izvršni odbor,
razen predsednika disciplinske komisije in predsednika tehnične
komisije za plavanje, katera imenuje in razrešuje neposredno občni
zbor PK BP.
Člane komisij, razen članov disciplinske komisije, na
predsednika komisije oz. odbora potrjuje izvršni odbor PK BP.

predlog

Komisije oz. odbori so stalne in občasne.
33. člen
Stalne komisije PK BP.
Občni zbor jih izvoli za dobo dveh let
in so:

disciplinska komisija
tehnična komisija za plavanje
sodniška komisija

34. člen
Vsaka komisija oz. odbor pripravi svoj program dela za naslednje
obdobje.
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Predsedniki komisij oz. odborov poročajo o svojem delu izvršnemu
odboru vsaj enkrat letno ali na njegovo zahtevo.
35. člen
Komisije oz. odbori imajo predsednika in potrebno število članov glede
na obseg
nalog.
36. člen
Disciplinska komisija:
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih voli občni zbor
za dobo dveh let. Izmed sebe izvolijo predsednika.
Občni zbor izvoli tudi nadomestnega člana komisije, ki začne opravljati
funkcijo, če kateremu od članov preneha članstvo v PK BP.
Za disciplinski prekršek se šteje hujše neupoštevanje statuta in
sklepov organov PK BP ter vsako drugo dejanje, ki ni v skladu z
interesi PK BP.
Naloge disciplinske komisije:
reševanje sporov med člani PK BP
vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe po
disciplinskem pravilniku
odloča na I. stopnji o disciplinskih prekrških in kršitvah članov PK
BP
Disciplinska komisija lahko izreče članu PK BP naslednje ukrepe:
opomin
ukor
prepoved nastopanja za PK BP na določenem številu tekmovanj
izključitev iz PK BP za določen čas
prepoved opravljanja funkcije za določen čas
trajna izključitev ali prepoved opravljanja vseh funkcij v PK BP
denarno kazen
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo načela iz zakona o
kazenskem postopku.
O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča izvršni odbor.
37. člen
Komisija za plavanje
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Predsednika tehnične komisije za plavanje imenuje občni zbor.
Občni zbor ga izvoli za dobo dveh let
Naloge tehnične komisije za plavanje:
pripravi predlog programa strokovnega dela in ga finančno
ovrednoti
ugotavlja pomanjkljivosti pri redni vadbi in usmerja delo
trenerjev in vaditeljev
skrbi za strokovno zasedbo trenerjev in vaditeljev in za njihov
strokovni razvoj
pripravlja program tekmovanj za vsako sezono
skupaj s sodniško komisijo organizira tekmovanja, ki jih prireja
PK BP v skladu s sprejetim programom tekmovanj
predlaga nabavo in obnovo športnih rekvizitov in naprav
organizira obvezne zdravniške preglede tekmovalcev
opravlja druge zadeve, ki sodijo po značaju dela v njeno
področje dela.
Vodja sodnikov

38. člen

Vodjo sodnikov imenuje izvršni odbor izmed članov, ki imajo opravljen
sodniški izpit pri Plavalni zvezi Slovenije, za obdobje dveh let.
Vodja sodnikov opravlja naslednje naloge:
vodi evidenco sodnikov PK BP
skrbi za strokovno raven izpopolnjevanja sodnikov PK BP
zagotavlja sodniško žirijo na vseh tekmovanjih v organizaciji PK
BP skladno s tekmovalnimi pravili
skrbi za kadrovanje novih sodnikov
izdela finančni načrt sodniške dejavnosti
sodeluje s sodniško organizacijo pri PZS
organizira seminarje za sodniške kandidate
39. člen
Podpredsednik
Podpredsednika imenuje občni zbor in opravlja naloge v skladu
s pooblastili predsednika ter nadomešča predsednika v njegovi
odsotnosti.
Občni zbor ga izvoli za dobo dveh let.
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Tajnik

40. člen

Tajnik je član izvršilnega odbora, ki ga imenuje občni zbor in opravlja
naslednje
naloge:
opravlja strokovno tehnična in administrativna dela
koordinira med organi PK BP, člani in zunanjimi inštitucijami in
posamezniki
za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru
izvoli ga občni zbor za dobo dveh let
Blagajnik

41. člen

Blagajnika imenuje občni zbor in opravlja naslednje naloge:
vodi finančno poslovanje kluba v skladu z navodili predsednika
izvršnega odbora
skrbi za strokovno finančno poslovanje pod nadzorom izvršnega
odbora
pripravlja zaključni račun PK BP
za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru
izvoli ga občni zbor za dobo dveh let
42. člen
Na vloge članov PK BP morajo komisije odločati v 30 dneh po prejemu
vloge.
Zoper sklepe komisij imajo člani PK BP pravico ugovora na izvršilni
odbor v roku 15 dni po prejemu sklepa. Ta mora ugovor obravnavati in
odločiti v 30 dneh.
Zoper sklep izvršnega odbora pa imajo člani pravico do pritožbe na
občni zbor v roku 15 dni po prejemu sklepa.
V. FlNANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE PK BP
43. člen
Viri dohodkov PK BP:
članarina
darila in volila
dohodek iz dejavnosti in iz naslova materialnih pravic
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prispevki sponzorjev in donatorjev
javna sredstva
drugi viri
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov
nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje osnovne dejavnosti,
to je za razvoj plavanja in plavalnega športa.
44. člen
Premoženje PK BP sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so
last PK BP in so kot take vpisane v inventurno knjigo.
S premoženjem PK BP upravlja izvršni odbor PK BP in občni zbor.
Premičnine se lahko kupijo in odtujijo tretji osebi na osnovi sklepa
izvršnega odbora.
O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor PK BP.
Vsaka delitev premoženja med člane PK BP je nična.
45. člen
PK BP lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki
jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in statut. Pridobitna
dejavnost je povezana z namenom in cilji PK BP in se opravlja za
vzpodbujanje in razvijanje plavalnega športa vseh kategorij in
kakovostnih nivojev.
PK BP lahko tudi poveri opravljanje pridobitne dejavnosti s klubskimi
sredstvi drugi osebi na podlagi najemne ali druge pogodbe.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga PK BP doseže z opravljanjem
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in
ciljev PK BP.
46. člen
PK BP razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi
finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.
Na rednem občnem zboru člani PK BP obranavajo in sprejemajo
zaključni račun PK BP.
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Poročilo o poslovanju in zaključni račun za preteklo leto, ki ga
obravnava in sprejema občni zbor PK BP, mora prikazovati resnično
stanje o premoženju in poslovanju PK BP.
47. člen
Finančne, materialne in druge listine podpisujeta predsednik PK BP,
tajnik PK BP in tisti, ki je kot podpisnik registriran pri pristojni
organizaciji za plačilni promet v skladu s sklepom izvršnega odbora.
Finančno poslovanje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in
računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.
Vsak član PK BP ima pravico vpogleda v poslovanje in finančno ter
materialno dokumentacijo PK BP.
PK BP ima odprt transakcijski račun pri pooblaščeni organizaciji za
plačilni promet preko katerega izvaja svoje finančno poslovanje.
48. člen
PK BP ima lahko tudi sponzorje in donatorje.
Sponzorji in donatorji so fizične ali pravne osebe, ki PK BP finančno,
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo na občnem zboru, vendar
nimajo pravico odločanja.
VI. ZAPOSLENI V PK BP
49. člen
PK BP ima za opravljanje svojih organizacijskih, finančnih in
administrativno tehničnih nalog lahko delavce, ki so zaposleni za
določen ali nedoločen čas.
PK BP ima lahko občasne strokovne sodelavce, s katerimi sklepa
pogodbe o delu.
Pogodbe o delu sklepa predsednik PK BP. Izplačilo za opravljeno delo
strokovnih delavcev je določeno s pogodbo o delu.
Redno zaposlenim delavcem pripada plača glede na obstoječo
zakonodajo in finančne možnosti PK BP.
VII. PRENEHANJE PK BP
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50. člen

PK BP lahko preneha:
po sklepu občnega zbora z 2/3 večino vseh članov z volilno
pravico
če se zmanjša število članov pod 10
po samem zakonu
V primeru prenehanja delovanja PK BP pripada njegovo premoženje
osebi v skladu z zakonom.
51. člen
Ta statut je bil sprejet na rednem občnem zboru dne. 18.10.2010.
S sprejetjem tega statuta preneha veljati do sedaj veljavni statut, ki je
bil sprejet 27.3.2008
Predsednik PK BP
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