Čistopis Statuta Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije, ki ga je sprejela ustanovna
skupščina dne 6. 4. 1995 in vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve:
- spremembe statuta, ki jih je sprejela skupščina dne 22. 3. 1996,
- spremembe statuta, ki jih je sprejela skupščina dne 23. 3. 2007,
- spremembe statuta, ki jih je sprejela skupščina dne 22. 3. 2012,
ter se glasi:
»Člani Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije so v skladu z določili mednarodnega
združenja lastnikov letal in pilotov – AOPA ter v skladu z ustavnimi določili, ter na podlagi
določil zakona o društvih (Ur. L. RS, 60/95) z dne 20. 10. 1995) na svoji skupščini dne 22.
marca 1996 v poslovnih prostorih zgradbe letališča Brnik sprejeli naslednji čistopis statuta z
dne 6. aprila 1995

STATUT
ZDRUŽENJA LAS TNIK OV LETAL IN PILOTO V SLOVENIJE

TEMELJNA NAČELA
1. člen
Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije je nepridobitna organizacija,
ustanovljena z namenom združevanja interesov lastnikov letal in pilotov, varovanja in
predstavljanja interesov splošnega letalstva, razvijanja in šolanja pilotov ter sodelovanja z
državnimi oblastmi pri razvoju predpisov in postopkov v interesu splošnega letalstva.
2. člen
Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije jamči za svoje obveznosti z
vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
3. člen
Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije, deluje na območju
Republike Slovenije. Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije se
lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji,
predpisanimi s tem statutom pod pogojem, da dejavnost te tuje organizacije ni v nasprotju z
interesi Republike Slovenije.
4. člen

Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije je pravna oseba zasebnega
prava.
Delovanje združenja temelji na načelih samostojnosti in javnosti dela.
Združenje obvešča o svojem delu ožjo in širšo javnost. Ožjo javnost obvešča z objavljanjem
vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih združenja, širšo javnost pa s tem, da so seje
združenja javne in da se lahko nanje vabijo tudi novinarji in osebe, ki izkažejo tek interes ter
preko drugih javnih medijev.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik združenja.
5. člen
V Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije se lahko včlani vsak, ki je
lastnik letala ali pilot.
IME IN SEDEŽ ZDRUŽENJA
6. člen
Ime združenja je Združenje lastnikov letal in pilotov Slovenije – AOPA Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: združenje).
Skrajšano ime združenja je: AOPA Slovenije.
Sedež združenja je na Aerodromu Ljubljana, Zg. Brnik 130m.
7. člen
Združenje ima svojo štampiljko dimenzije 5,5 krat 2 cm z elipsastim poljem, v katerem je
znak krila ter v sredini napis »ZLLP AOPA SLO«, ter spodaj napis »Združenje lastnikov letal
in pilotov Slovenije«.
8. člen
Združenje predstavlja in zastopa njegov predsednik.
NALOGE IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA
9. člen
Naloge združenja so:
- da si prizadeva varovati in predstavljati interese generalnega letalstva in članov
združenja,
- da si prizadeva za ekonomično in varno uporabo zrakoplovov splošne kategorije za
osebni prevoz v poslovne in neposlovne namene, vključno z reaktivnim letenjem,

-

-

da pospešuje razvoj letališč, navigacijske opreme, komunikacij, meteoroloških
sporočil in drugih pripomočkov ter olajšav, primernih za uporabo v splošnem
letalstvu,
da sodeluje pri šolanju letalskega osebja,
da sodeluje z državnimi oblastmi pri razvoju in pojasnjevanju predpisov in postopkov
v interesu splošnega letalstva,
da pospešuje in razvija publicistično in založniško dejavnost s področja letalstva,
da oskrbuje člane z nasveti, jih podpira in informira v zvezi z vsemi dejavnostmi pri
uporabi letal in pri njihovem osebnem letenju,
da nudi pravno zaščito članov v zvezi z varovanjem njihovih pravic in interesov.

Z namenom izboljšanja finančno-materialnega stanja združenja, združenje lahko opravlja
pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost, in sicer po pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določa zakon ter v skladu z namenom in cilji združenja.
Za doseganje namena in ciljev združenja lahko združenje ustanovi gospodarsko družbo ali
poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na podlagi pogodbe.
ČLANSTVO
10. člen
Član združenja postane lastnik letala ali pilot, ki poda pisno pristopno izjavo, s katero izrazi
željo postati član združenja in se zaveže spoštovati njegova pravila in njegovo včlanitev
odobri skupščina.
11. člen
Pravice članov združenja so:
- da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
- da sodelujejo pri delu organov združenja,
- da dajejo predloge in sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
- da glede na kvalifikacije sodelujejo pri strokovnih odločitvah združenja,
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe.
12. člen
Dolžnosti članov združenja so:
- da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
- da sodelujejo pri delu organov združenja,
- da spoštujejo ta pravila in odločitve ter sklepe organov,
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa
združenja,
- da redno plačujejo članarino,
- da skrbijo za premoženje združenja ter za sredstva, s katerimi združenje razpolaga.

13. člen
Združenje ima lahko tudi častne člane.
Častni član združenja lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem izjemno koristila
druženju.
Častnega člana združenja na predlog kateregakoli člana združenja imenuje skupščina.
14. člen
Pravice in dolžnosti članov združenja so častne. Za svoje delo v organih združenja člani
praviloma ne prejemajo plačila. Le za izreden dosežke in požrtvovalnost, ki jo član združenja
prikaže pri svojem delu, lahko izvršilni odbor združenja prizna takemu članu ustrezno
nagrado.
PRENEHANJE ČLANSTVA
15. člen
Članstvo v združenju preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča,
- s smrtjo.
16. člen
Član združenja izstopi iz združenja prostovoljno, kadar poda organom združenja pisno izjavo
o izstopu.
17. člen
Član se črta iz združenja, če ne plačuje redno članarine oziroma prispevkov v dobi 6 mesecev
od zapadlosti obveznosti v plačilo.
18. člen
Član se izključi iz združenja, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 11. in 12. členu tega
statuta, če zavestno ravna v nasprotju z interesi združenja ali če je pred sodiščem
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
ORGANI ZDRUŽENJA IN UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA

19. člen
Organi združenja so:
- Skupščina,
- Izvršilni odbor,
- Nadzorni odbor in
- Častno razsodišče.
Skupščina
20. člen
Najvišji organ združenja je skupščina članov združenja in voli druge njegove organe.
Skupščino združenja sestavljajo vsi aktivni in častni člani združenja.
21. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redno skupščino skliče predsednik združenja enkrat letno.
Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko predsednik združenja na svojo pobudo
ali izvršilni odbor ali na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov
združenja. Izredna skupščina sklepa samo o stvari, za katero je sklicana.
Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem,
ko je sprejel tako zahtevo.
Sklicanje skupščine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 8 dni pred dnevom, za
katerega je sklicana.
22. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino navzočih članov, če se odloča o spremembi statuta
ali o prenehanju delovanja združenja, je potrebno, da z to glasuje najmanj dve tretjini
navzočih članov. Način glasovanja se določi na začetku vsake skupščine. Člani skupščine
lahko glasujejo po pooblaščencu. Kadar skupščina glasuje o razrešnici članov, o tem ne
morejo glasovati prizadeti člani. Redno volilno skupščino skliče predsednik združenja ali
podpredsednik združenja vsakih 6 let.
23. člen
Skupščino odpre predsednik združenja in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega
predsednika. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po
potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge
delovne organe.

24. člen
Delovno področje skupščine je:
- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o delu izvršnega odbora in nadzornega odbora ter sklepa o tem,
- sprejema delovni program združenja,
- odloča na drugi stopnji zoper sklepe izvršnega odbora ter častnega razsodišča,
- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto,
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila združenja,
- voli in razrešuje izvršilni odbor, nadzorni odbor in člane častnega razsodišča,
- odloča o prenehanju združenja,
- imenuje delegacijo oziroma člane, ki bodo zastopali združenje v organih mednarodne
organizacije združenja lastnikov letali in pilotov, ko bo združenje postalo polnopravni
član,
- določa višino članarine.
25. člen
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva in dva
overovitelja zapisnika.
Izvršilni odbor
26. člen
Izvršilni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične ter
ostale zadeve, ki po naravi spadajo v njegovo pristojnost. Opravlja tudi zadeve, ki mu jih
naloži skupščina.
27. člen
Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in osem članov.
Predsednik zastopa združenje pred državnimi organi, drugimi organi in organizacijami ter
tretjimi pravnimi in fizičnimi osebami, podpisuje sprejete akte in dokumente združenja ter
opravlja druga dela in naloge, ki mu jih poverita skupščina ali izvršilni odbor. Pri tem je
vezan na sklepe skupščine in izvršilnega odbora.
Predsednik in člani izvršilnega odbora lahko izmed članov izvršilnega odbora izvolijo
podpredsednika združenja.
Predsednika lahko na podlagi njegovega izrecnega pisnega pooblastila ali na podlagi
soglasnega sklepa članov izvršilnega odbora začasno nadomešča podpredsednik ali katerikoli
član izvršilnega odbora.

28. člen
Izvršilni odbor upravlja združenje v času med dvema skupščinama in sicer po smernicah,
sprejetih na redni ali izredni skupščini. Izvršilni odbor s sestaja praviloma enkrat mesečno, po
potrebi tudi večkrat.
Predsednika in člane izvršilnega odbora izvoli skupščina za dobo šestih let in so lahko
ponovno izvoljeni.
Naloge izvršilnega odbora so:
- sklicuje redno ali izredno skupščino ter zanjo pripravlja poročila o delu ter podlage za
skupščino,
- pripravlja predloge in splošne akte združenja,
- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članstva,
- iz vrst članstva imenuje stalne ali občasne komisije,
- skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva združenja,
- neposredno skrbi za izvajanje nalog, sprejetih na skupščini, ter za uresničevanje ciljev
združenja, določenih s tem statutom.
29. člen
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti,
če zanje glasuje večina navzočih članov.

Nadzorni odbor
30. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 6 let. Nadzorni
odbor izvoli izmed svojih članov predsednika. Skupščina izvoli tudi dva namestnika članov
nadzornega odbora.
31. člen
Naloge nadzornega odbora so, da spremlja delo izvršilnega odbora med dvema skupščinama
ter da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem združenja.
32. člen
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini ter ji mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem
letu.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta
vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršilnega odbora, imajo pa se
pravico udeleževati sej izvršilnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Častno razsodišče
33. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo šestih let in so lahko
ponovno izvoljeni.
Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe za vsak primer
posebej.
Častno razsodišče vodi disciplinske postopke ter sprejema odločitve in izreka kazni po
pravilniku o delu častnega razsodišča.
34. člen
(črtan)
35. člen
Predsednik združenja:
- predstavlja in zastopa združenje,
- predstavlja združenje v mednarodni organizaciji združenja lastnikov letal in pilotov,
- podpisuje vse sprejete akte in dokumente ter nastopa v svojem imenu na račun
združenja v pravnem prometu nasproti tretjim,
- opravlja dela in naloge, ki mu jih poveri skupščina ali izvršilni odbor.
36. člen
(črtan)
37. člen
(črtan)
38. člen
(črtan)

39. člen
(črtan)
Materialno-finančno poslovanje združenja
40. člen
Dohodki združenja so:
- članarina,
- dohodki od prireditev,
- dohodki od storitev oziroma nudenja pomoči ter svetovanja članom,
- darila in volila,
- prispevki donatorjev,
- prihodki iz proračunskih sredstev,
- drugi dohodki.
Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
41. člen
Premoženje združenja sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot
take vpisane v knjigo sredstev. S premoženjem združena upravlja izvršilni odbor.
O nakupu ali odtujitvi premični kot tudi nepremičnin združenja odloča izvršilni odbor, ki
mora o tem poročati skupščini združenja.
42. člen
Materialno in finančno poslovanje združenja mora biti v skladu z načeli in predpisi, ki veljajo
za poslovanje društev v Republiki Sloveniji.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja.
43. člen
(črtan)
44. člen
(črtan)

Disciplinska odgovornost članov združenja
45. člen
Za disciplinski prekršek člana združenja se šteje hujše nespoštovanje pravil združenja in
sklepov organov združenja ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese
združenja in njegov ugled.
46. člen
O disciplinski odgovornosti članov združenja odloča na prvi stopnji častno razsodišče v
skladu s pravili za delo častnega razsodišča. Na drugi stopnji odloča o odgovornosti za
posamezne kršitve članov združenja skupščina.
47. člen
Častno razsodišče lahko izreče članom združenja naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev iz združenja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Ta statut se lahko spremeni, če je izglasovan z večino glasov na sestanku skupščine združenja
ali na pobudo ali predlog posameznega funkcionarja združenja oziroma določenega števila
članstva ter na način in pod pogoji, kot je bil sprejet ta statut.
V roku 30 dni po sprejemu statuta mora izvršilni odbor sprejeti tudi poslovnik združenja,
kateri mora biti v skladu s tem statutom ter statutom mednarodnega združenja.
49. člen
Združenje preneha, če ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev ali po sklepu skupščine
združenja z dvotretjinsko večino glasov vseh članov združenja ali z odločbo pristojnega
državnega organa.
50. člen
(črtan)

51. člen
Ta čistopis statuta začne veljati, ko ga sprejme in potrdi ustanovna skupščina.«

