
 

 
 

PRAVILNIK O ČLANSTVU 
  

1.člen (vsebina pravilnika) 
 
Ta pravilnik ureja članstvo posameznic in posameznikov (v nadaljevanju: članov) v Piratski 
stranki Slovenije (v nadaljevanju: Pirati). 
 
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na 
pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v 
množini in obratno. 
 
2.člen (članstvo) 
 
Član izkazuje pripadnost Piratom s plačano članarino za tekoče leto, sprejemom programa, 
statuta in internih aktov Piratov. 
 
3.člen (pravice članov) 
 
Pravice članov so: 
• da volijo in so izvoljeni v organe Piratov, 
• da sodelujejo pri delu in odločajo v organih Piratov, 
• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Piratov pri svojem delu, 
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti Piratov, 
• da sodelujejo pri izdelavi programa Piratov in so seznanjeni s poslovanjem Piratov 
ter njihovim finančnim in materialnim poslovanjem, 
• da o delu Piratov seznanijo organizacije, v katerih so zaposleni, 
• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo pri Piratih ter za dosežene uspehe. 
 
4.člen (dolžnosti članov) 
 
Dolžnosti članov so: 
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov stranke, 
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 
stranke, 
• da redno plačujejo članarino, 
• da dajejo stranki informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
• da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane stranke, 
• da se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj in prireditev, ki jih organizira stranka, 
• da varujejo ugled stranke. 



 

5.člen (izstop  in izključitev člana) 
 
V primeru, da član poda odstopno izjavo ali ko članarine ni poravnal za tekoče leto, mu 
skladno s statutom, propadejo vse pravice navedene v 3. členu tega pravilnika, hkrati se 
člana izbriše iz članstva stranke. 
  
V primeru kršitve etičnega kodeksa se pri tem vprašanju postopa po določbah disciplinskega 
pravilnika stranke. 
 
6.člen (časovna omejitev evidentiranja članov) 
 
Nove članice in člane evidentira sekretarka oziroma sekretar stranke. 
 
V primeru včlanitve več oseb v tekočem mesecu, kot v danem trenutku predstavlja število 
enakovredno 10% članstva, se evidentira le do toliko članic ali članov, ostale se evidentira v 
naslednjem mesecu. 
  
Na predlog sekretarja lahko jedro s sklepom potrdi vpis več kot 10% članstva v enem 
mesecu. 
 
7. člen (posebna določila) 
 
V času od razglasa volilnega kongresa do izvedbe le tega se novih članic in članov ne 
evidentira. 
 
8. člen (centralna evidenca članstva) 
 
Podatki člana se zbirajo v CEČ, ki jo vodi sekretar. 
 
Potrebne obrazce za prijavo v članstvo se objavi na spletni strani stranke. 
 
9. člen  (odbor za članstvo) 
 
Uresničevanje tega pravilnika spremlja jedro. 
 
10. člen 
 
Pravilnik stopi v veljavo 8 dni po podpisu. 
  
V Ljubljani, 21. 8. 2018  Piratska stranka Slovenije 
  

Rok Andrée, predsednik 


