
STATUT DRUŠTVA

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS61/2006 z dne 13.6.2006) je
izredni občni zbor društva dne 8.12.2006 sprejel naslednji usklajeni

STATUT
DRUŠTVA PROSTIH LETALCEV LESCE – BLED

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je DRUŠTVO PROSTIH LETALCEV LESCE-BLED (v nadaljnjem besedilu
Društvo). Sedež društva je Lesce.

2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu z določili Zakona o društvih.

3. člen
Društvo ima pravokotni žig. Na levi strani žiga se nahaja jadralno padalo in zmaj, desno pa je
napis DRUŠTVO PROSTIH LETALCEV LESCE-BLED.

4. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki na prostovoljni svobodni
odločitvi združuje občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju in usposabljanju v športnih
dejavnostih iz 5. člena tega statuta.

5. člen
Športne dejavnosti društva so:

- Letenje z jadralnimi padali
- Letenje z jadralnimi zmaji
- Letenje z ultra lahkimi napravami
- Jadranje z jadrnicami
- Kitanje in srfanje na vodi
- Kolesarjenje
- Smučanje (alpsko in turno)
- Tek
- Organizacija raznih rekreativnih in tekmovalnih dejavnosti
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6. člen
Društvo nudi občanom učenje športnih dejavnosti z zato usposobljenim strokovnim kadrom. Za
izvajanje tekmovanj in prireditev uporablja površine v skladu z veljavnimi predpisi.

7. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi združenji v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa
in prispevajo k razvoju njegovih hotenj, interesov in medsebojnih interesov. Društvo se bo
včlanilo v različne interesne zveze društev v Republiki Sloveniji.
Društvo lahko samostojno deluje ali se včlani v sorodna mednarodna združenja, ki imajo
podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze
mednarodnih društev ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije oz. ima dovoljenje za
delovanje s strani vlade Republike Slovenije.

8. člen
Delovanje društva je javno. O svoji dejavnosti obvešča društvo javnost:

- Z dostopom do zapisnikov organov društva
- Z osebnimi stiki
- Občnimi zbori
- Preko sredstev javnega obveščanja, ter spletne strani na internetu

Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik izvršilnega odbora.

II. NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST, NALOGE DRUŠTVA

9. člen
Namen društva je:

- Negovanje športnega kodeksa med člani društva
- Negovanje rekreativne in tekmovalne tradicije za člane društva
- Spremljanje in dopolnjevanje dosežkov na športnem področju članov društva
- Razvijanje novih konstrukcij, sistemov in športnih načrtov
- Izobraževanje članov društva
- Splošna športna rekreativna dejavnost za člane društva.

10. člen
Društvo uresničuje svoje cilje predvsem z naslednjimi aktivnostmi:

- S prirejanjem teoretičnih tečajev ter predavanj za člane
- Organiziranjem praktičnega izobraževanja s ciljem pridobivanja potrebnih izkušenj za

člane
- S prirejanjem in organizacijo društvenih tekmovanj med člani
- S sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih v domovini in tujini
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- S sodelovanjem z ostalimi sorodnimi združenji doma in v tujini

III. ČLANSTVO

11. člen
Član društva lahko postane vsak, ki se oz. se želi ljubiteljsko ali aktivno ukvarjati s športom in
izrazi željo postati član društva ter poda pisno pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo
spoštoval ta statut in druge akte društva.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, ali oseba, ki nima
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. Leta
do dopolnjenega 15. Leta starosti mora zakoniti zastopnik pred nejgovim vstopom v društvo
podati pisno soglasje.
Pod enakimi pogoji lahko postane član društva tudi tuj državljan.
Članstvo v društvu je prostovoljno.

12. člen
Pravice in dolžnosti članov.
Pravice:

- Da volijo in so voljeni v organe društva
- Da izvoljene funkcionarje sprejmejo
- Da sodelujejo pri delu organov društva
- Da dajejo predloge in pobude za izboljšanje delovanja društva
- Da opozarjajo na konkretne nepravilnosti
- Da za svoje delo prejmejo nagrade, priznanja in pohvale
- Da lahko uporabljajo oznake društva

Dolžnosti:

- Da sodelujejo pri delu organov društva
- Da spoštujejo statut društva in sklepe organov društva
- Da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa

društva
- Da redno plačujejo članarino
- Da se udeležijo sestankov društva
- Da skrbijo za društveno premoženje

13. člen
Prenehanje članstva
Članstvo v društvi preneha:

- z izstopom na lastno željo
- z izključitvijo na predlog disciplinske komisije v primeru:
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a) če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva
b) če je pred sodiščem obsojen za nečastno delovanje
c) če ne plačuje članarine
d) če širi neresnice o klubu
e) če zlorabi sredstva društva
f) če zlorabi ime društva

- s smrtjo
- s prenehanjem delovanja društva

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana izključi iz člana izvršili odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija.

IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen
Organi društva so:

- Občni zbor
- Izvršilni odbor
- Nadzorni odbor
- Disciplinska komisija

OBČNI ZBOR

15. člen
Občni zbor društva je najvišji organ društva in voli njegove organe. Občni zbor tvori celotno
članstvo. Mandatna doba vseh organov je štiri leta.

16. člen
Občni zbor je reden, lahko pa tudi izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršilni odbor vsako leto.
Občni zbor voli organe društva vsake štiri leta. Občni zbor lahko mandat izvoljenim organom
podaljša.
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot ½ članov. Če ob
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor
veljavno sklepa, če je navzočih več kot 1/3 članov.

17. člen
Občni zbor odpre predsednik izvršilnega odbora društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli
delovnega predsednika. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika,
po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge
delovne organe.

4



Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
Volitve organov so praviloma tajne.

18. člen
Občni zbor obravnava:

- Sprejema dnevni red
- Razpravlja o delu izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije, ter

ocenjuje njihovo delo za minulo mandatno obdobje
- Sklepa o gospodarsko-finančnem načrtu društva za minulo in prihodnje mandatno

obdobje
- Razrešuje stari in voli novi izvršilni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, ter

odloča o načinu glasovanja
- Odloča o prenehanju delovanja društva in združitvi z drugim društvom
- Daje nagrade, priznanja in pohvale zaslužnim članom, ter tekmovalcem za dosežene

uspehe
- Sprejema statut društva in njihova dopolnila
- Odloča o odtujitvi, prodaji ali nakupu nepremičnin društva
- Odloča o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora, disciplinske komisije ter nadzornega

odbora
- Sprejema delovni program društva (smernice za delo)
- Odloča o podelitvi naziva častni član društva
- Določa članarino.

19. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi
statuta društva ali prenehanju društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov.
Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani teh organov.

20. člen
Občnemu zboru lahko prisostvujejo vsi, ki so ali želijo biti posredno ali neposredno vezani na
delovanje društva.

21. člen
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsednik, zapisnikar in dva overitelja.

22. člen
(izredni občni zbor)
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko:

- Izvršilni odbor na svojo pobudo ali pobudo članov društva
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- Nadzorni odbor, če je ugotovil nepravilnosti v materialno-finančnem poslovanju društva.
- Izredni občni zbor razpravlja samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican. Izvršilni odbor je

dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 30 dni po prejemku zahtevka.

IZVRŠILNI ODBOR

23. člen
Izvršilni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Izvršilni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve sprejete na občnem zboru, ter
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

24. člen
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

25. člen
Izvršilni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga:

- Predsednik
- Podpredsednik/Tajnik
- Blagajnik
- Dva člana

26. člen
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik/tajnik) izvršilnega odbora posamič
zastopa društvo pred državnimi organi, ter drugimi združenji in tretjimi osebami po navodilih
izvršilnega odbora.
Tajnik društva opravlja administrativne zadeve za potrebe društva.
Blagajnik društva vodi materialno-finančno poslovanje in sredstva društva. Izvršilni odbor lahko
glede na potrebe sklene pogodbo o opravljanju materialno-finančnega poslovanja s
posameznikom ali organizacijo verificirano za takšno poslovanje v skladu z delovno-pravno
zakonodajo.

27. člen
Izvršilni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na
zadnjem občnem zboru. Sestaja pa praviloma enkrat mesečno. O svojih sejah vodi zapisnik.
Izvršilni odbor je na svojih sejah sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov (najmanj 3).
Na vsaki seji se preverijo izvršitve sklepov zadnje seje. Člani društva imajo pravico vpogleda v
zapisnike izvršilnega odbora.

28. člen
Člane izvršilnega odbora vodi občni zbor za mandatno obdobje štirih let. Člani izvršilnega
odbora so lahko večkrat zaporedoma imenovani oz. izvoljeni.
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29. člen
Novo izvoljeni izvršilni odbor prevzame delo upravljanja društva od prejšnjega odbora
najkasneje v 8 dneh od dneva izvolitve. O prevzemu in predaji se sestavi zapisnik, ki ga
podpišeta stari in novi predsednik.

30. člen
(Delovno področje izvršilnega odbora)
V okviru delovnega področja iz 25. Člena teh Pravil opravlja izvršilni odbor zlasti naslednje
naloge:

- Sklicuje občne zbore in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor
- Pripravlja predlog finančno gospodarskega načrta društva
- Skrbi za pravilnost finančno-materialnega poslovanja društva
- Rešuje kadrovska vprašanja
- Odloča o odpisu, prodaji ali nakupu osnovnih sredstev ter drobnega inventarja
- Sprejema in obravnava poročila nadzornega odbora, disciplinske komisije ter ostalih

komisij in na osnovi le-teh izdaja ustrezne ukrepe
- Sprejema in rešuje prošnje
- Imenuje predsednike delovnih komisij
- Podpisuje sporazume o strokovnem sodelovanju s sorodnimi združenji
- Določa višino honorarjev predavateljem in učiteljem
- Odobrava sredstva za športne prireditve in tekmovanja
- Na predlog sekcije določa tekmovalce, ki bodo zastopali društvene barve na domačih in

mednarodnih tekmovanjih
- Odobrava nakup naprav za učenje
- Imenuje inventurne komisije

31. člen
Vsa vprašanja iz pristojnosti izvršilnega odbora se rešujejo na sestankih z večino glasov prisotnih
članov.

NADZORNI ODBOR

32. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršilnega odbora med dvema občnima zboroma
in opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.

33. člen
Nadzorni odbor:

- Spremlja izvajanje statuta društva in sklepov organov društva
- Spremlja izpolnjevanje dolžnosti članov in organov društva

7



- Spremlja odgovorno in smotrno uporabo sredstev društva
- Spremlja uresničevanje in varstvo pravic članov in organov društva

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o
svojem delu, s predlogi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

34. člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika in člana nadzornega odbora voli
občni zbor za dobo 4 let in so lahko večkrat zaporedoma imenovani.

35. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni vsaj trije člani in če za
predlagane sklepe glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršilnega odbora. Imajo pa pravico
udeleževati se vseh sej izvršilnega odbora, brez pravice odločanja.
Člani nadzornega odbora imajo ob vsakem času pravico vpogleda v celotno poslovanje in
dokumentacijo društva.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

36. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let in
so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni.
Disciplinska komisija sprejema odločitve, ko so prisotni vsi člani komisije.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

37. člen
Za disciplinski prekršek članov se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov društva
ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

38. člen
Predloge za disciplinsko obravnavo dajejo člani društva ali organi društva. Postopek na prvi
stopnji vodi disciplinska komisija.
Disciplinska komisija lahko članom društva izreče naslednje ukrepe:

- Opomin
- Pismeni opomin
- Javni opomin
- Izključitev iz članstva društva
- Prepoved nastopanja na tekmovanjih
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39. člen
Pred iztekom kazni ima član, ki je v disciplinskem postopku pravico do zagovora.
Član se lahko proti izreku disciplinske komisije pisno pritoži občnemu zboru in sicer v petnajstih
dneh od prejetja izreka ukrepa.
O pritožbah proti izreku disciplinske komisije, odloča občni zbor društva kot drugostopenjski in
dokončni organ.

POMOŽNI ORGANI

40. člen
Izvršilni odbor lahko ustanovi stalne in občasne pomožne organe: odbore, komisije, programske
svete, sekcije.
Ti pomožni organi se imenujejo za dela, ki niso trajnega značaja.
Število članov teh komisij se določi z obzirom na obseg dela. Z dnem, ko je komisija delo
končala ter sprejetjem njenega poročila preneha obstajati.
Pomožni organi društva opravljajo naloge, ki so jim naložene in o svojem delu poročajo na sejah
izvršilnega odbora.
Druge strokovne in tehnične naloge, ki niso poverjene pomožnim organom opravlja tajnik
društva.

PREDSEDNIK IZVRŠILNEGA ODBORA

41. člen
Predsednika izvršilnega odbora voli občni zbor za dobo 4 let z možnostjo večkratne ponovne
izvolitve. Kandidat za predsednika izvršilnega odbora mora pred izvolitvijo občnemu zboru
predložiti program.
Predsednik izvršilnega odbora opravlja naslednje naloge:

- Zastopa in predstavlja društvo
- Sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora
- Skrbi in nadzoruje uresničevanje sklepov občnega zbora in organov društva
- Skrbi za pravilno in zakonito delovanje društva
- Je odredbodajalec za finančno materialno poslovanje društva
- Predlaga občnemu zboru v izvolitev podpredsednika in člane izvršilnega odbora
- Opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta in sklepov občnega zbora in izvršilnega

odbora.

Predsednik izvršilnega odbora je za svoje delo odgovoren izvršilnemu odboru in občnemu zboru.
O svojem delu mora občnemu zboru poročati vsaj enkrat letno.
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PODPRESEDNIK / TAJNIK DRUŠTVA

42. člen
- Podpredsednika/tajnika društva voli občni zbor za dobo 4 let in je lahko večkrat ponovno

izvoljen.

Podpredsednik/tajnik društva opravlja naslednje naloge:

- Zastopa in predstavlja društvo v odsotnosti predsednika izvršilnega odbora
- Operativno uresničuje sklepe občnega zbora in organov društva
- Je odgovoren za organizacijo strokovnih, administrativnih, organizacijskih in tehničnih

opravil v društvu v skladu z akti društva, sklepi občnega zbora, izvršilnega odbora in
organov društva

- Skrbi za uresničevanje pravic in izvrševanje obveznosti članov društva
- Skupaj s predsednikom izvršilnega odbora pripravlja sestanke izvršilnega odbora in

občnega zbora
- Opravlja druge naloge, ki mu jih določita občni zbor in izvršilni odbor društva.

Podpredsednik/tajnik društva je dolžan ravnati po sklepih občnega zbora in izvršilnega odbora,
ter po navodilih predsednika izvršilnega odbora.

V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

43. člen
Viri dohodkov:

- Članarina
- Iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
- Darila
- Javna sredstva
- Prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov
- Drugi viri

44. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

45. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključni račun.
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46. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premične in nepremične stvari, ki so vpisane v inventarni
knjigo, denarna sredstva na transakcijskem računu in blagajni ter terjatve.
S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor v skladu s sprejetim finančnim načrtom in
smernicami občnega zbora.
O odtujitvi ali obremenitvi nepremičninskega premoženja je pristojen odločati le občni zbor in te
pravice ne more prenesti na izvršilni odbor.

47. člen
Materialno finančno poslovanje društvo vodi na način in v obliki doložen z veljavnimi
računovodskimi standardi za društva, ki jih sprejme pooblaščena organizacija.

48. člen
Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa, ki ga društvo odpre na banki.
Finančno poslovanje vodi blagajnik v skladu z veljavnimi predpisi.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik o finančnem poslovanju
društva poroča občnemu zboru in izvršilnemu odboru.

49. člen
Finančne in materialne listine podpisuje in je odredbodajalec predsednik ali podpredsednik
izvršilnega odbora.

50. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno materialno
poslovanje društva.

VI. ČLANARINA

51. člen
Redni člani so dolžni plačevati članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi
občni zbor.
Pionirji in mladinci do dopolnjenega 18 leta starosti plačujejo članarino, ki je manjša od
članarine članov in jo določijo člani na občnem zboru.

VII. ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

52. člen
Društvo vodi administrativno poslovanje po splošnih pravilih administracije. Evidenca članov se
vodi elektronsko (kartotečno).
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VIII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA DRUŠTVA

53. člen
Društvo lahko preneha:

- Po volji članov s sklepom občnega zbora z najmanj 2/3 glasov prisotnih članov
- S spojitvijo z drugimi društvi oz. s pripojitvijo k drugemu društvu
- Po samem zakonu
- Zaradi prejete sodne odločbe o prepovedi delovanja
- Zaradi stečaja

54. člen
Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme občni
zbor. Ta sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi
zakona o društvih, na katerega se po poravnanju vseh obveznosti prenese premoženje društva.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
Sklepu najvišjega organa društva o prenehanju delovanja društva mora zastopnik društva v 30
dneh pisno obvestiti upravni organ, kjer je društvo registrirano.
Po zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim
redom Republike Slovenije.

IX. KLUBSKO TEKMOVANJE

55. člen
Vsi člani kluba sodelujejo v klubskem letnem tekmovanju, ki predvidoma traja od 16.9. do 15.9.
naslednjega leta. Točkovanje je določeno po principu OLC-ja. Upošteva se 7 najdaljših letov v
sezoni, zahtevnost preleta ter tehnični razred padala.

Zmagovalec prejme pokal »Orla«, ki je stalno prenosljiv. Vsako leto se ga po zaključku
tekmovanja podeli naslednjemu zmagovalcu za obdobje enega leta.

KONČNA DOLOČBA

56. člen
Ta statut je bil sprejet na rednem občnem zboru, dne 1.2.2019.

Predsednik:
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Podpredsednik tajnik:
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