
Moškanjci 95A, 2272 Gorišnica
Telefon: +386(0) 2 74 08 302 

matična št. 5163315000 
davčna št. SI 26103869

Občni zbor Aerokluba Ptuj, je dne 19.6.2020, na podlagi Zakona o društvih 

(ZDru-1-UPB2, Ur. Iist RS, št. 64/2011) sprejel nov  

STATUT

AEROKLUBA PTUJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 

Aeroklub Ptuj (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb

v letalsko športno društvo, ki združuje ljubitelje letalstva, motornega in jadralnega letenja, letenja

ultralahkih letal, padalstva, letalskega modelarstva, motornih zmajev, žirokopterjev ter balonarje.

Člani se vključujejo v društvo zaradi izvajanja letalsko športne dejavnosti,  povezovanja skupnih

interesov, pridobivanja znanj, razširjanje letalsko športne kulture in drugih aktivnosti, pomembnih

za razvoj letalskega športa.

V okviru celovitega izobraževalnega sistema omogoča društvo članom tudi vsestransko razvijanje

njihove osebnosti ter posreduje osnovna in dopolnilna znanja s področja letalstva.

Društvo v okviru svoje dejavnosti  s svojimi letali  ali  letali  in drugimi sredstvi,  ki so last društva

oziroma članov,  opravlja  storitve za potrebe drugih organizacij,  društev,  podjetij  in  zavodov ter

državnih organov, kar pa predstavlja dopolnilno dejavnost društva.

2. člen

Društvo se vključuje v športne zveze in druge sorodne organizacije Mestne občine Ptuj in ostalih

občin na območju UE Ptuj in Ormož. 

Društvo  se  vključuje  z  drugimi  društvi  in  sorodnimi  letalskimi  organizacijami v  Letalsko  zvezo

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS), katere soustanovitelj je postalo s podpisom sporazuma.
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Društvo  lahko  samostojno  sodeluje  ali  se  včlani v  sorodno  mednarodno  društvo  ali  zvezo

mednarodnih  društev,  ki  imajo  podobne  namene  in  cilje,  s  pogojem,  da  dejavnost  tega

mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v nasprotju s pravnim redom Republike

Slovenije  oziroma ima dovoljenje za delovanje na območju Republike Slovenije  s  strani  Vlade

Republike Slovenije.

II. IME, SEDEŽ DRUŠTVA IN OBMOČJE NA KATEREM DELUJE

3. člen

Ime društva je Aeroklub Ptuj, ki je pravna oseba zasebnega prava, s sedežem Moškanjci 95 a,

2272 Gorišnica.

Društvo deluje v skladu s pravili društva in v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

Društvo deluje na območju Mestne občine Ptuj in občin Ormož, Kidričevo, Gorišnica, Dornava,

Juršinci,  Destrnik,  Trnovska  vas,  Videm pri  Ptuju,  Zavrč,  Cirkulane,  Markovci,  Majšperk,  Sveti

Andraž v Slov. goricah, Hajdina, Žetale, Podlehnik, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Žig društva je okrogle oblike, s premerom 2 cm in z napisom »AEROKLUB PTUJ« po sredini

kroga,  ter na desni strani kroga napisom  »LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE« zgoraj in pod tem

tekstom napis v angleškem jeziku »AERONAUTICAL ASSOCIATION OF SLOVENIJA«.

Ill. NAMEN DRUŠTVA, CILJI IN NJEGOVE NALOGE

4. člen

Namen društva je združevanje občanov zaradi izvajanja letalsko športne dejavnosti,  razširjanje

letalske športne kulture in izvajanja aktivnosti pomembnih za razvoj letalskega športa.

Društvo ima naslednje cilje:

• izobraževanje na področju letalstva in modelarstva,

• širjenje popularnosti športnega letalstva in modelarstva,

• širjenje tehnične kulture,

• oblikuje letne in večletne programe dela ter razvojne programe dela in zagotavlja njihovo

izvajanje,

• spremlja, daje pobude in organizira takšne oblike dela, ki omogočajo vključevanje v letalski

šport vsem državljanom Republike Slovenije in tujcem,

• med člani  razvija  in  neguje  športni  duh,  tovarištva,  vztrajnost,  požrtvovalnost  in  druge

vrednote,

• skrbi za razvoj in spoštovanje družbenih normativov v amaterskem športu,

• skrbi za vzgojo in pogojno delovanje svojih strokovnih, amaterskih in profesionalnih kadrov

in dviga strokovno letalsko usposobljenost vsega članstva,
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• spremlja razvoj letalskega športa doma in v svetu, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za

rešitev odprtih vprašanj,

• razvija športno sodelovanje z letalskimi organizacijami in društvi v Republiki Sloveniji preko

LZS ali  neposredno,  ter  sodeluje tudi  s  sorodnimi  letalskimi  športnimi  organizacijami  in

zvezanimi sosednjih in drugih držav,

• skrbi za sodelovanje članov na tekmovanjih doma in v tujini,

• pri  mladini  razvija  poleg  naštetega  ljubezen  in  zanimanje  za  letalsko  modelarstvo  in

ljubezen do letalstva,

• med mladino razvija zanimanje in daje pobude za delovanje v letalstvu, za delovanje in

napredovanje  letalskega  športa  ob  stalni  krepitvi  kakovostnega  športa  in  doseganje

kvalitetnih, vrhunskih športnih rezultatov,

• krepi in spodbuja aktivnosti sekcij kot osnovnih oblik dejavnosti društva.

5. člen

Za uresničevanje namena in ciljev društva, opravlja društvo naslednje naloge:

• organizira letalsko šolo, v kateri šola motorne in jadralne pilote, pilote ultra lahkih letal in

motornih zmajev ter padalce, modelarje in balonarje,

• organizira  športna  tekmovanja  vseh  panog  dejavnosti  društva,  razstave,  predavanja  in

druge oblike vzpodbujanja ljubezni do letalstva,

• koristi sredstva informiranja in propagande za popularizacijo in razvoj letalskega športa.

Dejavnosti in naloge društva opravljajo člani v organih društva, v sekcijah in v članstvu društva na

osnovi  pravil  in  drugih aktov,  sprejetih v  skladu z veljavnimi  predpisi  in  sprejetimi  normami,  ki

urejajo letalstvo.

6. člen

Društvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

Pridobitno dejavnost društva, opredeljeno v četrtem odstavku 1. člena tega  statuta, predstavlja

predvsem  opravljanje  uvodnih  letov  z  letali,  organizacija  javnih  prireditev,  izvajanje  šolanja

motornih in jadralnih pilotov, pilotov ultralahkih letal in motornih zmajev ter padalcev in modelarjev,

balonarjev, nudenje reklamnih in turističnih storitev, točenje pijač in napitkov v bifeju, v skladu s

pravnim redom Republike Slovenije.

Pridobitna dejavnost se izvaja kot dopolnilna dejavnost in se ne more izvajati v škodo osnovnih

dejavnosti, oziroma ne more biti pretežna dejavnost društva.

Dohodki iz pridobitne dejavnosti so namenjeni uresničevanju namena in ciljev društva.

Poleg  osnovne  dejavnosti  R93.120  Dejavnost  športnih  klubov,  lahko  društvo  opravlja

naslednje registrirane dejavnosti:

C33.160 Popravilo in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil – od tega zračnih plovil 

G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal – od tega letal

G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
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G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

H51.100 Potniški zračni promet

H51.210 Tovorni zračni promet

H52.100 Skladiščenje – v zvezi z dejavnostjo društva 

H52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu

I55.209 Druge nastanitve za krajši čas

I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

I56.101 Restavracije in gostilne

I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I56.104 Začasni gostinski obrati

I56.300 Strežba pijač

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

M74.200 Fotografska dejavnost - od tega fotografiranje iz zraka in v zvezi  z dejavnostjo

društva 

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj – v zvezi z dejavnostjo društva 

N79.900 Rezervacije in s potovanji povezane dejavnosti – v zvezi z dejavnostjo društva 

N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

P85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P85.530 Dejavnost vozniških šol – od tega izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje za

pridobitev dovoljenja za pilotiranje letal in za padalce

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R92.002 Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah

R93.110 Obratovanje športnih objektov

R93.120 Dejavnost športnih klubov

R93.190 Druge športne dejavnosti

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S96.090 Druge storitvene dejavnost; drugje nerazvrščene

IV. ČLANSTVO DRUŠTVA

7. člen

Člani društva so redni člani, častni člani in podporni člani.

Vsak član društva je dolžan skrbeti za ugled društva in aktivno sodelovanje v njegovem delu ter se

ravnati po pravilih društva. Člani praviloma delujejo v okviru sekcij društva.
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8. člen

Redni član društva lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, EU ali tuje države

ali mladoletnik star najmanj 7 let, ki pred tem lastnoročno pismeno izrazi željo postati član društva

ter  izjavi,  do  so  mu znana  pravila  društva  in  da  jih  sprejme.  Za  osebo  od  sedmega leta  do

dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno

soglasje. 

Če se v društvo včlani oseba, ki že ima pridobljeno licenco pilota ali padalca, mora ob včlanitvi

plačati dve članarini in redno letno članarino. 

Mladoletnik nad dopolnjenim 15. letom starosti lahko samostojno odloča na občnem zboru in je

lahko voljen tudi v organe društva, ne more pa biti kandidirati in biti izvoljen za predsednika, ki je

lahko le polnoletna poslovno sposobna oseba. 

Članstvo v društvu je prostovoljno.

9. člen

Častni član društva lahko postane član društva in druga fizična oseba, ki je s svojim prostovoljnim

aktivnim  delom  pomagala  društvu  in  ima  dolgoletne  izjemne  zasluge  za  razvoj,  promocijo  in

izvajanje različnih aktivnosti društva ali velike zasluge za pridobivanje donatorskih sredstev ali da

je na kakršnikoli drugi način pripomogel k dvigu ugleda in kvalitete dela kluba.

Postopek za podelitev naziva častnega člana je določen s Pravilnikom o podeljevanju priznanj. 

Če fizična oseba,  ki  se  ji  je  podelil  naziv  častnega  člana ni  redni  član  društva in  ne plačuje

članarine, nima pravice odločanja v društvu.

10. člen

Podporni član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za rednega člana,

predpisane v 8. členu teh pravil, vendar ne deluje aktivno v sekcijah, čuti pa do letalstva posebno

ljubezen.

Podporni  član  je  dolžan redno plačevati  sorazmerni  delež  članarine,  ki  ga  določi  predsedstvo

društva.

11. člen

Vlogo za člana je mogoče zavrniti, če pri kandidatu obstajajo razlogi, zaradi katerih kandidat ni

vreden zaupanja za delovanje v društvo v skladu z namenom, cilji in nalogami društva.

O sprejemu v društvo odloča predsedstvo na podlagi teh pravil in si lahko pred odločitvijo pridobi

dodatno mnenje sekcije, v katero se prosilec namerava vključiti, oziroma podatke, dosegljive iz

uradnih evidenc, v skladu z veljavnimi predpisi.
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Kandidat za člana, kateremu se odkloni sprejem v članstvu, se o tem pisno obvesti z ustrezno

utemeljitvijo. Proti sklepu se kandidat za člana lahko v roku 15 dni pritoži na občni zbor društva, ki

o  zadevi  dokončno  odloča  na  svojem prvem sklicu.  Kandidata  se  sprejme  v  članstvo,  če  za

včlanitev glasujeta dve tretjini navzočih članov. 

12. člen

Pravice rednih članov so:

• da volijo in so izvoljeni v organe društva,

• da aktivno sodelujejo pri delu organov društva,

• da dajejo predloge ter mnenja organom društva in izpolnjevanju nalog,

• da lahko vpogledajo v dokumentacijo o finančnem in materialnem poslovanju društva, 

• da glede na dosežene rezultate in stopnjo usposobljenosti sodelujejo na klubskih

tekmovanjih ter zastopajo društvo na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini,

• da sodelujejo na drugih akcijah, ki jih društvo organizira, 

• da se izpopolnjujejo v letalskih aktivnostih in izkušnje prenašajo na manjše člane, 

• da si po svojih močeh prizadevajo za izboljšanje finančnega stanja društva.

•
• Dolžnosti rednih članov so:

• da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva,

• da glede na dosežene rezultate in stopnjo usposobljenosti sodelujejo na klubskih 

tekmovanjih ter zastopajo društvo na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini,

• da sodelujejo na akcijah, ki jih društvo organizira,

• da  redno  plačuje  članarino  in  njihove  stroške,  nastale  z  letenjem,  skakanjem  oziroma

drugimi aktivnostmi društva,

• skrbijo  za  objekte  društva  in  druga  sredstva,  s  katerimi  društvo  razpolaga  kot  dobri

gospodarji,

• da  z  osebnim  prizadevanjem  in  vzorom  pripomorejo  k  uresničevanju  letalske  športne

dejavnosti,

• da se izpopolnjujejo v  letalskih  aktivnostih  in  izkušnje  prenašajo  na mlajše  člane,  člani

društva  in  organi  društva  so  osebno  odgovorni  občnemu  zboru  za  vestno  opravljanje

sprejetih nalog in funkcij,

• da varujejo  ugled društva ter  se  vzdržijo  vseh ravnanj,  ki  bi  lahko kakorkoli  škodovala

ugledu društva, 

• da si po svojih močeh prizadevajo za izboljšanje finančnega stanja društva.

13. člen

Člani društva so dolžni delovati  pri  izvajanju programskih in strokovnih nalog društva.  Celovito

koristijo,  varujejo  in  vzdržujejo  sredstva  in  imovino  društva,  ki  je  dana  v  uporabo  za  šolanja,

izpolnjevanja in doseganje športnih rezultatov, v skladu z veljavnimi predpisi v civilnem in športnem

letalstvu.
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Funkcije članov organov so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo

plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko

predsedstvo  prizna  takemu  članu  ustrezno  nagrado.  Podrobneje  se  nagrajevanja  in  nagrade

opredelijo v posebnem pravilniku ali podelijo po sklepu predsedstva društva, v skladu z veljavnimi

predpisi.

Člani društva, ki kršijo obveznosti, naštete v zgornjem odstavku, so lahko disciplinsko in materialno

odgovorni, v skladu s temi pravili in posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor. 

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

• s prostovoljnim izstopom,

• z izbrisom iz članstva zaradi neplačevanja ali nerednega plačevanja obveznosti, 

• z izključitvijo,

• s smrtjo.

Član društva izstopi iz društva prostovoljno, kadar preda predsedstvu društva pismeno izjavo o

izstopu.  Pred  izstopom še  mora  poravnati  zapadlo  članarino  in  druge  z  njegovim delovanjem

nastale stroške. Vplačana članarina se z izstopom iz društva ne vrača.

Člana, ki ni plačal članarine več kot 1 leto se črta iz članstva.

Člana se izključi iz društva na podlagi sklepa disciplinske komisije, če grobo krši pravila društva,

predpise in navodila o civilnem in športnem letalstvu. Društvo lahko izključi člana tudi, če s svojim

vedenjem zavestno ravna priti interesu in ugledu društva, oziroma letalstva nasploh in če je pred

sodiščem pravnomočno obsojen na zaporno kazen daljšo od 6 mesecev. 

Postopek izključitve je urejen s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor. 

Člana se izbriše iz članstva iz razlogov,  navedenih v 2. alineji  prvega odstavka tega člena, na

podlagi sklepa predsedstva, zoper katerega ima pravico do pritožbe na občni zbor, ki dokončno

odloči o izbrisu. 

V. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

15. člen

Društvo ima naslednje organe:

• občni zbor,

• predsedstvo

• nadzorni odbor,

• disciplinsko komisijo.
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Mandat članov organov društva, razen občnemu zboru, traja štiri leta, lahko pa preneha s podanim

odstopom ali odpoklicem pred iztekom mandata.

Mandat predsednika društva in organov društva lahko preneha tudi pred potekom mandatne dobe

v sledečih primerih:

• če svoje funkcije, del in nalog ne opravlja dovolj vestno in marljivo,

• če se ne udeležijo več kot polovica sklicanih sej v koledarskem letu, pa se ugotovi, da je

njihova odsotnost bila neupravičena,

• če se odreče funkciji organa, ki ga izvoli.

V primeru izpraznjenih mest v organih društva, sekcija nadomestno, za čas do izteka mandata, voli

predsednika sekcije, ki je član predsedstva po svoji dolžnosti. Ostale nadomestne člane najprej

potrdi predsedstvo, na prvem naslednjem občnem zboru pa jih mora potrditi občni zbor. 

Člani organov društva, navedenih v drugi, tretji in četrti alineji prvega odstavka tega člana so lahko

izvoljeni le v enem organu društva.

OBČNI ZBOR

16. člen

Občni zbor je najvišji  organ društva, ki ga sestavljajo redni,  častni in podporni člani društva, ki

plačujejo članarino in voli člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Občni zbor sklicuje predsedstvo društva.

Občnemu zboru so za svoje delo odgovorni vsi drugi organi društva.

17. člen

Občni zbor sprejema poslovnik o svojem delu.

18. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Izredni občni zbor

sklepa samo o stvari, za katero je sklican.

Do sklica občnega zbora pride:

a) na predlog predsedstva - najmanj enkrat v koledarskem letu,

b) na zahtevo nadzornega odbora,

c) na pismeno zahtevo najmanj ene sekcije društva,

d) na pismeno zahtevo ene petine članov društva.

Če se občni  zbor  skliče  na zahtevo organa oziroma članov pod b),  c)  in  d)  točko prejšnjega

odstavka, odloča samo o zahtevah, zaradi katerih je sklican.
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19. člen

Člani predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije, sodelujejo v delu občnega zbora z

vsemi pravicami članov, vendar nimajo pravice glasovanja o poročilu in razrešnici.

Predlog  dnevnega  reda  in  gradivo  za  zasedanje  občnega  zbora  morajo  člani  društva  prejeti

najmanj osem dni pred zasedanjem občnega zbora.

20. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z

delovanjem društva, kot predstavniki družbenih ali političnih organizacij, ustanov, podjetij, zavodov,

združenj,  državnih  organov,  društev,  zaslužni  letalci  in  drugi  simpatizerji  ter  prijatelji  letalstva,

vendar imajo le pravico posvetovalnemu glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o

katerih sklepa občni zbor društva.

21. člen

Občni  zbor  odpre  predsednik  društva  in  ga  vodi,  dokler  občni  zbor  ne  izvoli  delovnega

predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa

tudi volilno, kandidacijsko in verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

22. člen

Naloge občnega zbora so predvsem:

1) sprejema,  spreminja  ter  dopolnjuje  statut  (pravila)  društva,  poslovnik  občnega zbora  in

druge splošne akte, za katere je pristojen po teh pravilih in drugih veljavnih predpisih,

2) sprejema letne programe dela in finančne načrte za drugo leto,

3) sprejema poročilo o realizaciji programa in sklepa o zaključnem računu za minulo leto,

4) odloča o odtujitvi in nabavi nepremičnega premoženja društva, 

5) obravnava in  sprejema globalno politiko  društva in  osnovne smernice  za delo  sekcij  in

drugih organov društva,

6) obravnava  in  potrjuje  poročilo  o  delu  predsedstva,  nadzornega  odbora,  disciplinske

komisije, sekcij in letalske šole,

7) v skladu s temi pravili in poslovnikom voli ali razrešuje predsednika kluba, podpredsednika

kluba, člane predsedstva, člane nadzornega odbora in disciplinsko komisijo,

8) sprejema predloge in ukrepa za nadaljnji  razvoj letalstva in letalskega športa v skladu s

programi LZS in športne zveze občin ter jih posreduje drugim organom in organizacijam v

občinah in državi,

9) obravnava in rešuje prošnje, pritožbe in pripombe članov in sekcij društva,

10) odloča o združitvi in prenehanju društva,

11) določa višino članarine,

12) imenuje delegacije, ki zastopajo društvo v LZS in drugih organih in organizacijah doma in v

tujini,

13) odloča o  vseh drugih  zadevah društva,  če njihovo reševanje  ni  v  pristojnostih  drugega

organa
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Občni zbor razpravlja in sprejema odločitve o vseh vprašanjih, ki so postavljena na dnevni red.

23. člen

Občni zbor sprejema veljavne sklepe, če je prisotna več kot polovica članov (navadna večina), ki

plačujejo članarino. V nasprotnem primeru se pričetek dela občnega zbora preloži za 30 minut in

ravna po poslovniku o delu občnega zbora. Ne glede na poslovnik mora biti prisotnih najmanj 10

članov.

Za sprejetje sklepov iz 1. in 4. točke 22. člena pravil je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve

tretjini navzočih članov. Za sprejetje drugih sklepov velja navadna večina glasov prisotnih članov.

Za  odločitev  o  prenehanju  dela  društva je  potrebna  dvotretjinska  večina  vseh članov  in  pisni

pristanek vseh delujočih sekcij.

24. člen

Volitve članov predsedstva in drugih organov društva so praviloma javne,  razen če občni zbor

odloči drugače. Če so volitve tajne, se opravijo z glasovnimi lističi. 

Izid glasovanja ugotovi volilna komisija, katero izvoli občni zbor društva in šteje tri člane.

Kandidate za organe društva predlagajo člani društva in aktualno predsedstvo. 

Člane predsedstva predlagajo:

• vsaka sekcija po 2 člana (predsednika sekcije in dodatnega člana),  modelarska sekcija

predlaga 1 člana (predsednika sekcije),

• ostale člane lahko predlaga aktualno predsedstvo. 

Vsak redni član društva lahko kandidira za predsednika društva, člana predsedstva in drugega

organa  društva.  Kandidat  za  predsednika  društva  ob  vložitvi  kandidature  predloži  predlog

programskih smernic in  predlog kandidata za podpredsednika. 

Kandidaturo je potrebno vložiti  na sedež društva 30 dni pred iztekom mandata predsednika in

organov društva. 

V predsedstvo društva in druge organe so izvoljeni  kandidati,  ki  dobijo večino glasov prisotnih

članov društva na občnem zboru (navadna večina). Če je več kandidatov, kot je članov organov in

dvoje ali več kandidatov dobi enako število glasov, se zanje volitve ponovijo.

PREDSEDSTVO

25. člen

Predsedstvo je izvršilni organ občnega zbora društva, ki vodi in predstavlja društvo v času med

dvema občnima zboroma, v  skladu s sklepi  sprejetimi na občnem zboru.  Predsedstvo opravlja

10



organizacijske, upravne administrativne zadeve. Zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki

po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

26. člen

Predsedstvo šteje trinajst članov in ga sestavljajo:

• predsednik predsedstva,

• podpredsednik predsedstva, 

• sekretar predsedstva,

• vodja vsake sekcije, ki je član po svoji dolžnosti 

• ostali izvoljeni člani društva.

Predsedstvo društva je izvoljeno izmed članov društva in je za svoje delo odgovorno občnemu

zboru.

V primeru ustanovitve ali ukinitve nove sekcije društva, se število članov predsedstva poveča ali

zmanjša za dva člana na sekcijo. 

27. člen

Mandatna doba predsedstva in njegovega predsednika traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe

je lahko član predsedstva in predsednik predsedstva ponovno izvoljen.

28. člen

Seje predsedstva sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Predsedstvo lahko veljavne sklepe sprejema, če je  na seji  prisotno najmanj  dve tretjini  članov

predsedstva. Sklep je sprejet, če za sklep veljavno glasuje večina prisotnih članov predsedstva.

Sejo predsedstva skliče predsednik tudi na zahtevo: 

• tretjine članov predsedstva,

• nadzornega odbora, 

• eno od sekcij društva.

Za nadaljnji postopek sklica iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe o

izrednem sklicu občnega zbora.

Podrobneje način dela predsedstva določa poslovnik o delu predsedstva.

29. člen

Predsedstvo dela kot kolektivni organ in je za svoje delo kolektivno odgovorno občnemu zboru.
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Predsedstvo  lahko v  zadevah,  ki  so  neodložljive,  po  sami  vsebini  pa  posegajo  v  pristojnost

občnega zbora, izjemoma samo odloča, vendar mora v tem primeru zasedati v razširjeni sestavi, ki

poleg redne sestave zajema še:

• člane strokovnega sveta,

• člane nadzornega odbora,

• po potrebi druge člane, glede na obravnavano problematiko (člane komisij in drugih teles

društva)

• ob obvezni prisotnosti predsednika sekcije, na katero se odločitev nanaša ali njegovega

namestnika (drugega izvoljenega člana predsedstva iz sekcije).

V primeru takšnega odločanja mora predsedstvo v najkrajšem možnem času sklicati izredni občni

zbor,  oziroma  o  odločitvi  poročati  na  naslednjem  občnem  zboru.  Občni  zbor  lahko  odločitev

predsedstva potrdi ali ne potrdi, če ugotovi, da je bila odločitev neprimerna ali škodljiva za društvo. 

30. člen

Predsedstvo opravlja predvsem naslednje naloge:

1) izvaja odločitve in sklepe občnega zbora,

2) sklicuje in pripravlja občni zbor ter pripravlja poročilo za občni zbor,

3) predlaga kandidate za izvolitev v organe društva, 

4) sprejema predloge za spreminjanje statut  (pravil)  društva,  poslovnika občnega zbora in

drugih splošnih aktov, za potrditev na občnem zboru, 

5) na podlagi odločitev in sklepov občnega zbora izvaja programe dela,

6) odloča o odtujevanju in nabavi osnovnih sredstev,

7) izvaja finančni program društva in obravnava zaključni račun,

8) ustanavlja in odreja naloge ter pristojnosti komisijam in drugim telesom društva,

9) imenuje predsednika in člane komisij ter upravnika društva in vodjo letalske šole,

10) daje predloge za spremembe pravil in poslovnika občnega zbora,

11) obravnava vprašanja skupnih nalog na lastno pobudo in na željo posameznih sekcij

12) sestavlja letni koledar tekmovanj in skrbi za propagando letalsko športnih aktivnosti,

13) skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva,

14) prevzema vse druge naloge, ki jih nalagajo sklepi občnega zbora in so splošnega interesa

za letalstvo ali, ki jo svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost,

15) sestaja se po potrebi ali na zahtevo sklicateljev in tretjega odstavka 28. člena ter pravil,

vendar najmanj šestkrat letno,

16) odloča o sprejemu v članstvo,

17) predlaga imenovanje častnih članov društva,

18) predlaga podelitev nagrad, priznanj, zahval,

19) določa višino urnih postavk za letenje in skakanje s padali (cenik),

20) sprejema poslovnik o delu predsedstva,

21) opravlja druge naloge, določene s pravili in naloge, ki so v interesu razvoja in napredka

društva.
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31. člen

Vse komisije  iz  8.  točke 30.  člena teh pravil  delujejo  po poslovniku  o  delu  občnega zbora  in

pravilnikih društva ter na temelju predpisov, ki urejajo dejavnost, za katero so bile ustanovljene. Za

svoje delo so odgovorne predsedstvu in občnemu zboru.

32. člen

Predsednik predsedstva, ki je obenem predsednik društva, organizira delo predsedstva in društva,

zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih

predsedstva, skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora in predsedstva, odgovarja občnemu

zboru za delovanje društva v skladu s pravili društva in pravnim redom Republike Slovenije ter

opravlja druge naloge, opredeljene v teh pravilih in poslovniku o delu občnega zbora. 

Predsednik je za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in predsedstvu. 

V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik z vsemi pravicami in odgovornostmi.

33. člen

Sekretarja predsedstva voli predsedstvo na predlog predsednika izmed članov predsedstva. 

Naloge sekretarja so: 

• organizira, usklajuje in spremlja izvrševanje sklepov predsedstva,

• koordinira sklic sej predsedstva, pripravlja in razpošilja gradiva zanje,

• pripravlja gradiva za sklic zbora članov in pošilja vabila zanj,

• vodi evidence po navodilih predsedstva, ureja dokumentacijo in arhiv,

• vodi zapisnik sej predsedstva in zapisnik občnega zbora,

• dviguje in evidentira pošto,

• skrbi za evidenco in plačilo prejetih računov ter izdaja račune,

• preverja pravilnost obračuna potnih stroškov in podpisovanje potnih nalogov,

• dostavlja  originalne račune,  potne naloge,  obračun blagajne in  ostalo dokumentacijo  za

knjiženje računovodstvu, 

• pošilja opomine dolžnikom,

• arhivira kopije prejetih in izdanih računov, bančnih izpiskov in pošto, razen za letala,

• pripravlja dopise in odgovore na dopise, ki niso vezani na operativnost letal in letenja,

• pripravlja pogodbe za najem in za šolanje,

• pripravlja prijave na javne razpise 

• koordinira priprave poročil in planov sekcij,

• opravlja druge naloge po navodilu predsednika društva.

Za svoje delo sekretar odgovarja predsedstvu.
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Če ima društvo zaposlenega upravnika,  lahko predsedstvo društva posamezne zgoraj  naštete

naloge prenese na upravnika.  

NADZORNI ODBOR

34. člen

Za uresničevanje in varstvo svojih pravic člani društva iz svoje sredine izvolijo tri člane v nadzorni

odbor.

Mandatna doba članov nadzornega odbora traja štiri leta, ista oseba je lahko ponovno izvoljena za

člana nadzornega odbora. 

Člane nadzornega odbora se voli in odpokliče v skladu z določili 24. člena teh pravil. Ob izvolitvi

novega nadzornega odbora je treba zamenjati najmanj eno tretjino članov.

35. člen

O  svojem  delu,  stališčih  in  sklepih  mora  nadzorni  odbor  sproti  obveščati  člane  društva  in

predsedstvo, najmanj enkrat letno pa tudi pismeno poročati o svojem delu občnemu zboru.

Veljavne sklepe sprejema, če so navzoči vsi člani, če je odločitev sprejeta soglasno.

36. člen

Člani  nadzornega  odbora  so  za  opravljanje  svoje  funkcije  osebno  odgovorni  občnemu zboru.

Občni zbor pa lahko zaradi nevestnega in neodgovornega dela poda odpoklic članom nadzornega

odbora tako, da izvoli nove člane.

37. člen

Nadzorni odbor opravlja, v skladu z veljavnimi predpisi nadzorno funkcijo v društvu, zlasti z:

• nadzorovanjem ali društvo deluje v skladu s pravili in drugimi akti društva ter v skladu s

pravnim redom Republike Slovenije,

• opravljanjem vpogleda v listine, spise in poročila organov društva,

• seznanjanjem  najmanj  dvakrat  letno,  s  celotnim  poslovanjem  ter  materialno  finančnim

stanjem društva,

• spremljanjem izvrševanja del in nalog občnega zbora, predsedstva, disciplinske komisije,

ter sekcij društva,

• nadzorovanjem izvajanja določenih pogodb,  sporazumov ter  določil,  pravil  in pravilnikov

društva,

• pregledovanjem poročila o zaključnem računu za minulo leto in finančnem načrtu za tekoče

leto,

• pregledovanjem izpolnjevanja delovnih in drugih dolžnosti članov, organov in sekcij društva,

• pregledovanjem  listin  o  tem  ali  so  odgovorno  ter  družbeno  in  ekonomsko  smotrno

uporabljajo sredstva, ter razpolagajo z njimi,
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• o tem kako se realizirajo načela o širši in ožji dejavnosti dela društva, o realizaciji določil o

pravicah in dolžnosti članov društva,

• opravi notranjo kontrolo poslovanja in občnemu zboru poroča o finančnem - materialnem

poslovanju društva pred sprejetjem letnega poročila.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

38. člen

Disciplinsko komisijo prve stopnje in disciplinsko komisijo druge stopnje sestavljajo po trije člani, ki

jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednik disciplinske komisije je izvoljen na občnem zboru.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili

in določili veljavnih predpisov ter v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor. 

Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna občnemu zboru.

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva, glede na težo kršitve enega izmed naslednjih

ukrepov:

• opomin,

• javni opomin,

• izključitev iz društva.

Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve

pisnega  odpravka  odločbe  na  disciplinsko  komisijo  druge  stopnje.  Sklep  disciplinske  komisije

druge stopnje je dokončen. 

SEKCIJE DRUŠTVA

39. člen

Redni  člani  društva postanejo  člani  sekcije  praviloma ob včlanitvi  v  društvo,  glede na njihovo

dejavnost v društvu.  Svoje pravice uresničujejo znotraj sekcije. Sekcije so med seboj enakopravne

in niso samostojne pravne osebe.

40. člen

Poleg strokovnega izvajanja programa, člani sekcije še:

• na svojem sestanku izvolijo predsednika in podpredsednika, ki sta neposredno odgovorna

za delo sekcije,

• vodijo evidenco članstva in plačevanje članarine in drugih obveznosti, 

• organizirajo sestanke,

• organizirajo aktivnosti v skladu s pravili  društva in drugimi predpisi,  ki urejajo strokovno

dejavnost s področja letalstva,

• obravnavajo gradivo za občni zbor društva in dajejo predloge in pripombe k programu dela

in finančnemu načrtu.
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41. člen

V okviru društva delujejo naslednja sekcije:

• sekcija za motorno letenje, 

• sekcija za jadralno letenje,

• padalska sekcija, 

• sekcija ultra lahkih letal in motornih zmajev, 

• letalsko modelarska sekcija,

• balonarska sekcija.

Sekcije  lahko  formirajo  tudi  oddelke na posameznih  zavodih  in  ustanovah  zaradi  medsebojne

povezave članov.

VI. STROKOVNA LETALSKA AKTIVNOST

42. člen

LETALSKA ŠOLA

Strokovno letalsko aktivnost opravlja društvo v okviru letalske šole in strokovnega sveta.

Društvo ima do šole vse pravice in obveznosti njenega ustanovitelja. 

Dejavnost je zasnovana na veljavnem pravnem redu Republike Slovenije o letalstvu in športnem

letalstvu,  padalstvu,  letenju ultra lahkih letal,  motornih zmajev,  žirokopterjev in  modelarstvu ter

balonarstvu.

43. člen

Letalsko šolo vodi vodja letalske šole, ki ga v skladu z veljavnimi predpisi o letalstvu in delovnih

razmerjih imenuje predsedstvo.

Vodja  letalske  šole  je  za  svoje  delo  odgovoren  občnemu  zboru,  predsedstvu,  pristojnim

inšpekcijskim službam, ki imajo pravico kontrole nad strokovnim delovanjem šole.

44. člen

Vodja  letalske  šole  ima  zlasti  dolžnosti  in  pravice,  da  koordinira  delo  posameznih  sekcij  in

neposredno sodeluje v izvajanju strokovnega, vzgojnega in športnega programa šole. 
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45. člen

STROKOVNI SVET 

Društvo ima strokovni svet. Sestavljajo ga vsi učitelji in vodje sekcij. Vodja sekcije, ki ni učitelj,

nima pravice glasovanja o sklepi strokovnega sveta. Strokovni svet vodi vodja letalske šole. 

Naloge strokovnega sveta so: 

• daje mnenja in predloge s področja letalske dejavnosti predsedstvu,

• v primeru očitnih odstopanj od zakonskih predpisov ali aktov društva, poroča predsedstvu. 

Za svoje delo strokovni svet odgovarja predsedstvu.

46. člen

UPRAVNIK DRUŠTVA

Društvo  ima  upravnika.  Upravnika  imenuje  predsedstvo,  na  podlagi  razpisa  ali  neposrednega

vabila kandidatu. 

Naloge upravnika so: 

• organizira in vodenje letenje,

• organizira šolanje jadralnih in motornih pilotov ter ga izvaja v okviru svojih licenc,

• skrbi za izvajanje strokovnega, izobraževalnega in športnega programa s področja 

letalstva,

• sodeluje pri delu organov kluba,

• vodi predpisano dokumentacijo kluba in letalske šole,

• skrbi, da se letalska dejavnost (šolanje in trenaža) odvija v skladu s predpisi,

• vodi dnevno evidenco o svoji prisotnosti na delu in jo za vsak mesec posreduje 

predsedniku kluba,

• redno poroča o svojem delu predsedniku, predsedstvu društva in strokovnemu svetu,

• skrbi za redno vzdrževanje letalskega parka in klubske infrastrukture,

• skrbi za vzdrževanje in čistočo objektov,

• sodeluje pri finančni realizaciji plana,

• opravlja vse druge naloge na osnovi veljavnih predpisov in sklepov predsedstva društva ter 

strokovnega sveta,

• zagotavlja vodenje sprotnega in pravilnega dokumentiranja izvajanja letalske dejavnosti,

• vodi blagajniško poslovanje,

• vodi evidenco članstva,

• pripravlja položnice za članarino in nalet članom ter vodi evidenco o plačilih,

• skrbi, da imajo letala veljavna dovoljenja za letenje,

• skrbi za zavarovanja letal in ostalih osnovnih sredstev,

• odgovarja za izvedbo sprejetih letnih planov dejavnosti,

• podatke o naletu in opravljenih vzdrževalnih delih skladno z dogovorjenimi roki posreduje 

organizacijam za vzdrževanje stalne plovnosti,

• izdeluje letna poročila o delu,
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• izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno uresničevanje načrtovanih obveznosti delavca,

upoštevajoč   znanja  in  sposobnosti  delavca  in  opravljanje  drugih  del  po  navodilih

predsednika,

• skrbi za pravočasno nabavo pogonskega goriva in maziva za letala in ostala sredstva. 

47. člen

Funkciji vodje letalske šole in upravnika društva sta združljivi. 

VII. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

48. člen

Društvo  upravlja  s  sredstvi,  ki  so  mu  dana  v  upravljanje  na  osnovi  sprejetega  programa  in

finančnega načrta.

S  sredstvi  razpolaga  društvo  gospodarno  ter  v  skladu  z  veljavnim  pravnim  redom  Republike

Slovenije, ki velja za društvo in njihovo dejavnost.

Finančno poslovanje se vodi preko transakcijskega računa pri NKBM d.d. Maribor in NLB d.d..

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda

v to dokumentacijo.

Društvo določi način vodenje in izkazovanje podatkov o materialnem finančnem poslovanju društva

v skladu z računovodskimi standardi za društvo.

Računovodske  posle  opravlja  računovodja,  ki  lahko  za  svoje  delo  dobi  nagrado  po  sklepu

predsedstva društva. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu društva.

Listine materialno finančnega poslovanja kolektivno podpisuje predsednik društva in ostali overjeni

podpisniki, odgovorni za materialno poslovanje.

49. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

• s članarino,

• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

• z darili in volili,

• s prispevki donatorjev, 

• iz javnih sredstev,

• sredstva, ki jih prejema od športnih zvez in njih podobnih družbenih organizacij na osnovi

svojih programov,

• sredstva, ki jih prejme za posebne namene na osnovi sporazumov, dogovorov in pogodb, z

drugimi organi in organizacijami ter Slovensko vojsko,

• druge dotacije,

• sredstva ustvarjena z delom članov v dopolnilnih dejavnostih in določil 8. člena teh pravil.
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Če društvo pri  opravljanju  svoje  dejavnosti  ustvari  presežek  prihodkov  nad  odhodki,  ga  mora

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

50. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v

inventurno  knjigo  in  zemljiško  knjigo  pri  Okrajnem   sodišču  v  Ptuju.  S  premoženjem društva

upravlja predsedstvo. Sredstva je moč uporabiti izključno v namene, za katere so bila dodeljena ali

določena po dogovoru.  Premičnine se lahko nakupijo  ali  odtujijo  tretjim osebam le  na podlagi

sklepa seje predsedstva.

Odtujevanje,  obremenjevanje ali  zamenjava nepremičnega premoženja društva se sme opraviti

samo s sklepom občnega zbora in v okviru zakonskih predpisov.

Za  odtujevanje  vrednejših  osnovnih  sredstev  ali  dela  sredstev  ter  vrednejših  premičnin  in

nepremičnin, je potrebno tudi soglasje sekcije ali sekcij, ki v pretežni meri uporabljajo ta sredstva.

VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

51. člen

Za disciplinske prestopke članov društva se šteje hujše kršenje pravil in sklepov organov društva

ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in uglede društva oziroma pravil, pravilnikov

in predpisov, ki urejajo organizacijo in varnost letenja.

Disciplinske kršitve in  disciplinski  postopek sta podrobneje urejena v pravilniku,  ki  ga sprejme

občni zbor. 

V primeru kršenja pravil  in predpisov, ki  vplivajo na varnost  letenja, imata upravnik društva ali

učitelj za svoje učence, pravico izrekanja ukrepov v obliki prepovedi letenja.

IX. JAVNOST DELA

52. člen

Javnost dela društvo zagotavljajo predvsem z:

• javnimi sejam občnega zbora in njegovih organov - izjemoma je javnost lahko izključena, če

tako zahtevajo splošni interesi,
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• javno  obravnavo vseh  aktov  občnega  zbora  in  njegovih  organov,  programa  dela,

finančnega programa in drugih aktov pred njihovim sprejetjem,

• objavljanjem sklepov in odločitev zbora in drugih organov društva,

• obveščanjem preko sredstev javnega obveščanja,

• obveščanjem preko spletne strani društva, preko elektronske pošte in družbenih medijev, 

• organizacijo tiskovnih konferenc, okroglih miz ipd..

Informiranje članov društva, zagotavljanje pravice do enakopravnosti in obveščenosti se izvaja na

sestankih posameznih sekcij in z obvestili na oglasni deski v prostorih društva ter preko spletne

strani društva in družbenih omrežij (obvestila, razpisi, zapisniki). 

Za zagotovitev javnosti  dela društva in dajanje informacij  po prejšnjem odstavku je  odgovoren

predsednik društva.

Za kontaktiranje s tujci so pooblaščeni predsednik društva, upravnik in vodja letalske šole.

X. PRENEHANJE DRUŠTVA

53. člen

Društvo lahko preneha:

• po volji članov,

• po samem zakonu.

Sklep o prenehanju društva sprejme občni zbor.

V  primeru prenehanja  delovanja  društva,  pravnega  naslednika  določi  občni  zbor  s  sklepom o

prenehanju društva.

Na pravnega naslednika se prenese celotno premoženje kluba, torej tudi denarna sredstva. Vsaka

delitev premoženja med člane pa je protizakonita.

O  sklepu  prenehanja  društva  zastopnik  društva  v  30  dneh  ob  sprejema  tega  sklepa  obvesti

Upravno enoto Ptuj.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen

V  skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:

• pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,

• poslovnik občnega zbora,

• pravilnik o podeljevanju priznanj, 

• poslovnik o delu predsedstva društva in druge pravilnike.
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Splošni akti društva morajo biti sprejeti najpozneje v šestih mesecih po sprejetju in registraciji teh

pravil.

55. člen

Spremembe in dopolnitve teh pravil lahko predlagajo predsedstvo, sekcije društva in ena desetina

vseh članov. Postopek za sprejem dopolnitve je enak kot pri sprejemanju pravil.

56. člen

Razlago določil pravil daje občni zbor društva.

57. člen

Pravila društva se lahko spremenijo ali dopolnijo na podlagi sklepa občnega zbora z 2/3 večino

prisotnih članov.

Statut prične veljati z dnem, ko ga sprejeme občni zbor. Uporabljati se sme, ko pristojni upravni

organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

Z dnem izdaje odločbe o vpisu statuta Aerokluba Ptuj v register društev preneha veljati dotedanji

statut. 

V Moškanjcih, dne 19.6.2020

                                                                                                                   Predsednik Aerokluba Ptuj

                                                                                                                             Aleksander Čuš       

21


