Na podlagi 9. in 20 člena Zakona o društvih (Uradni list R Slovenije št. 60/95) je skupščina
Letalske zveze Slovenije dne 29.03.2018 v Ljubljani sprejela naslednji spremenjeni in dopolnjeni

STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Letalska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) je nestrankarska in nevladna zveza letalskih
društev in zvez društev, ki se ukvarjajo z letalsko dejavnostjo na območju Republike Slovenije.
2. člen
LZS je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež LZS je v Ljubljani, Tržaška 2.
3. člen
LZS ima svoj znak. Primarni znak LZS tvorita oblikovno stilizirana ptica in Triglav ter pripis
Letalska zveza Slovenije/Aeronautical Association of Slovenia v predpisani tipografiji. Barvni
sistem celostne grafične podobe sestavljajo tri barve: modra, zelena in siva. Sekundarna oblika
znaka ima dodatno navedbo posamezne strokovne komisije LZS.
Pečat LZS je pravokotne oblike velikosti 47x18 mm. Vsebuje znak LZS ter napisa Letalska zveza
Slovenije in Aeronautical Association of Slovenia.
LZS ima svojo izkaznico, na kateri je znak LZS, naziv kluba, pod njim pa podatki imetnika.
4. člen
LZS je član Mednarodne letalske zveze (F.A.I.) kot vrhovnega telesa v mednarodnem letalskem
športu ter spoštuje njegove akte in odločitve.
LZS je tudi član Evropske letalske zveze (Europe Airsports) in Olimpijskega komiteja SlovenijeZdruženja športnih zvez.
5. člen
LZS zastopa in predstavlja interese dejavnikov letalskega športa v Republiki Sloveniji in tujini.
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6. člen
Cilji LZS so:
- usmerjanje, vodenje in pospeševanje vseh športnih letalskih dejavnosti in izobraževanje s področja
letalstva,
- doseganje vrhunskih dosežkov v letalskem športu,
- skrb za množičnost letalskih dejavnosti
Naloge LZS so:
- usklajevanje vzgoje in izobraževanja v vseh oblikah letalskih dejavnosti,
- skrb za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za nadaljnji razvoj letalske dejavnosti,
- pospeševanje izdajanja strokovne letalske literature,
- vzpodbujanje občanov, zlasti mladine, k aktivnem delovanju v letalski dejavnosti,
- posredovanje zanimivosti letalskih dejavnosti najširšemu krogu občanov z vsemi sodobnimi
sredstvi javnega obveščanja,
- organizacija predavanj, razstav in drugih prireditev s področja letalstva,
- organizacija zbiranja in hrambe letalskih predmetov zgodovinske vrednosti,
- sodelovanje v Mednarodni letalski zvezi (F.A.I.) in njenih komisijah,
- sodelovanje z drugimi organizacijami s področja tehnične kulture,
- sodelovanje s Slovensko vojsko,
- skrb za varnost letenja,
- spremljanje razvoja letalskih dejavnosti doma in v tujini,
- organizacija dela svojih strokovnih teles z namenom doseganja boljših športnih rezultatov,
- skrb za ohranitev naravnega okolja in uvajanje okolju prijaznih tehnologij,
- sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, povezanih z dejavnostjo članov zveze,
- preko pooblaščenih predstavnikov usklajuje izvajanje zakonskih in podzakonskih aktov z
pristojnimi institucijami v RS.
- vse naštete naloge so osnovne naloge
II. ČLANSTVO
7. člen
Član LZS lahko postane društvo, ki se ukvarja z letalsko dejavnostjo in:
- vloži na LZS prošnjo za sprejem v članstvo, ki je potrjena s strani njegovega najvišjega organa,
- je registrirano v skladu z zakonom o društvih
- sprejme statut in akte LZS,
- član društva, ki ima preko društva poravnane obveznosti do LZS, je preko članstva v društvu
tudi član LZS.
Članstvo v LZS preneha:
- s prostovoljnim izstopom na podlagi sklepa najvišjega organa društva,
- s prenehanjem obstoja člana,
- z izključitvijo.
8. člen
Članstvo je lahko redno ali častno.
Redni člani so tista društva in zveze društev, ki izpolnijo pogoje za sprejem v članstvo iz prejšnjega
člena tega statuta in, ki LZS redno plačujejo članarino za svoje dejavnosti.
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Častni člani so lahko vse pravne ali fizične osebe, ki LZS finančno, materialno ali kako drugače
pomagajo. Častni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah organov zveze, vendar pa nimajo
pravice glasovanja.
Častne člane potrjuje IO LZS.
9. člen
Pravice rednih članov s poravnanimi obveznostmi so:
- da njihovi delegati volijo in so voljeni v organe LZS,
- da sodelujejo pri delu organov in strokovnih komisij,
- da dajejo predloge organom in komisijam k delu in uresničevanju sprejetih nalog,
- da sodelujejo na prireditvah in tekmovanjih,
- da so obveščeni o delu organov in strokovnih komisij.
10. člen
Dolžnosti rednih članov so:
- da spoštujejo statut in odločitve organov LZS,
- da sodelujejo pri delu organov in strokovnih komisij,
- da prizadevno pripomorejo k uresničevanju ciljev in nalog LZS ter programa dela LZS,
- da organizirajo prireditve in tekmovanja,
- da plačujejo članarino in redno poročajo LZS o svojem delu.
11. člen
Redni člani plačujejo članarino glede na število njihovih dejavnosti. Kot dejavnost člana se šteje
takšna aktivnost, ki je v skladu s statutom LZS in se z njo aktivno ukvarjajo najmanj trije člani
društva. Kriterije o višini plačila članarine določa IO.
Člani društev, ki so člani LZS imajo izkaznico LZS.
III. ORGANI LZS
12. člen
Organi LZS so:
- skupščina,
- izvršni odbor (IO),
- nadzorni odbor,
Vsi predstavniki LZS in člani IO se volijo za madatno obdobje 4 let po preteku mandata pa so lahko
ponovno izvoljeni. Nadzorni odbor, izvršni odbor, predsednik in oba podpredsednika so odgovorni
za svoje delo skupščini LZS. Generalni sekretar LZS pa je za svoje delo odgovoren predsedniku,
podpredsednikoma, izvršnemu odboru in skupščini LZS.
Vsi ki predstavljajo LZS, njene organe ali delujejo v njenem imenu morajo biti člani LZS.
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1. S K U P Š Č I N A
13. člen
Skupščina je najvišji organ LZS.
Skupščino sestavljajo:
- predsednik in podpredsednika LZS,
- po en predstavnik rednega člana LZS,
- predsedniki ali podpredsedniki strokovnih komisij.
Vsak redni član ima v skupščini toliko glasov kolikor ima aktivnih letalskih dejavnosti in zanje LZS
plačuje članarino.
14. člen
Pristojnosti skupščine so, da:
- sprejema statut in njegove spremembe,
- sprejema poslovnik o svojem delu in potrjuje poslovnik IO LZS ter njegove spremembe,
- sprejema finančni načrt in program dela ter zaključni račun,
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika,
- voli in razrešuje člane nadzornega odbora,
- potrjuje ostale člane IO, ki jih izvolijo strokovne komisije
- odloča o pritožbah članic zoper sklep o izključitvi, ki ga sprejme izvršni odbor,
- podeljuje priznanja in pohvale,
- odloča o prenehanju LZS,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
15. člen
Skupščina zaseda praviloma enkrat letno. Skliče jo lahko IO LZS ali nadzorni odbor.
16. člen
Poročilo o delu in aktivnostih med dvema zasedanjema skupščine predloži skupščini generalni
sekretar LZS. Poročilo vsebuje poročila predsednikov strokovnih komisij. Poročila vseh odborov in
strokovnih komisij predhodno obravnava IO.
17. člen
Izredno zasedanje skupščine se skliče, če to zahteva najmanj 1/2 članov ali nadzorni odbor. Izredna
skupščina lahko odloča le o zadevi zaradi katere je bila sklicana.
18. člen
Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča o vprašanjih in zadevah, ki so vsebovana v gradivu, ki je
pripravljeno za zasedanje skupščine.
Člani skupščine morajo biti o rednem zasedanju skupščine obveščeni in jim mora biti poslano
vabilo pisno ali elektronsko najmanj 15 dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine,
delovno gradivo pa v elektronski obliki najmanj 7 dni pred določenim datumom skupščine.
Za obravnavo dodatnega gradiva, ki ga član ali skupina članov želi vključiti v dnevni red skupščine,
mora soglašati več kot 1/2 navzočih glasov rednih članov.
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19. člen
Skupščina lahko takoj veljavno sklepa, če je navzočih več kot 1/2 glasov skupščine. Če je navzočih
glasov manj, se počaka 30 minut. Po 30 minutah skupščina velja za sklepčno z najmanj 1/3 glasov.
Odločitve se v skupščini sprejemajo z navadno večino glasov navzočih, ki imajo glasovalno pravico
razen v primerih:
- sprejema statuta in njegovih sprememb in
- sprejema poslovnika strokovnih komisij LZS in njegovih sprememb
ko je potrebna dvotretjinska večina navzočih glasov, prisotni pa morata biti vsaj 2/3 dejavnosti.

2. I Z V R Š N I O D B O R
20. člen
Izvršni odbor vodi LZS med dvema zasedanjema skupščine.
IO ima 14 članov:
- predsednik LZS, ki je hkrati predsednik IO,
- podpredsednika LZS,
- predsedniki strokovnih komisij.
Predsedniki strokovnih komisij so člani IO, ko jih potrdi skupščina na predlog strokovnih komisij.
Generalni sekretar ni član IO, mora pa prisostvovati na sejah.
21. člen
Pri IO delujejo strokovne komisije za naslednje dejavnosti:
- balonarstvo,
- letalsko modelarstvo
- jadralno letenje,
- motorno letenje,
- padalstvo,
- zmajarstvo in jadralno padalstvo,
- ultralahko letalstvo,
- akrobatsko letenje (motorno in jadralno letenje),
- šport,
- izobraževanje.
22. člen
Pristojnosti IO so, da:
- izvršuje sklepe skupščine,
- sprejema pravilnike, če zanje po tem statutu ni pristojna skupščina,
- pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine,
- poroča skupščini o svojem delu,
- predlaga skupščini finančni načrt in program dela ter poročilo o njunem izvajanju,
- imenuje in razrešuje generalnega sekretarja LZS,
- sprejema in izključuje člane v članstvo LZS,
- odloča o drugih zadevah v LZS, razen o tistih, za katere je po tem statutu pristojna skupščina,
- določa in vodi programsko zasnovo revije Naša Krila,
- po potrebi imenuje dodatne odbore in komisije.
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IO se sestaja po potrebi, praviloma štirikrat letno.
IO veljavno sklepa, če je navzoča vsaj 1/2 članov.
IO sprejema sklepe z normalno večino prisotnih glasov.
24. člen
Seje IO sklicuje predsednik.
Člani IO morajo biti o datumu zasedanja obveščeni vsaj 7 dni pred zasedanjem in sicer po
elektronski pošti. Gradivo za IO, se jim lahko pošlje naknadno, najkasneje 3 dni pred datumom
zasedanja.

3. N A D Z O R N I

ODBOR

25. člen
Nadzorni odbor spremlja delo IO in drugih organov LZS, ter opravlja nadzor nad finančnomaterialnim poslovanjem LZS.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini LZS, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
26. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli skupščina LZS.
Predsednik je tisti, ki na volitvah prejme največ glasov med vsemi kandidati.
Člani nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah IO, ne morejo pa odločati.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani IO.
27. člen
NO veljavne sklepe sprejema z navadno večino.

4. D I S C I P L I N S K I ODBOR
28. člen
Disciplniske prekrške obravnava IO
Disciplinska odbor ima 3 člane, ki jih določi IO izmed članov IO za vsakokratni disciplinski prekršek
posebej.
Disciplinska odbor se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov LZS.
29. člen
Disciplinska odbor:
- razpravlja in sklepa o kršitvah pravil LZS
- vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom LZS.
- IO potrdi izrečene disciplinske ukrepe
30. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinski odbor so:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v LZS
- neizvrševanje sklepov organov v LZS,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu LZS,
- prekrški po disciplinskem pravilniku LZS
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31. člen
Disciplinske ukrepe, v skladu z disciplinskim pravilnikom LZS izreče disciplinska odbor, potrdi pa
jih IO.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinskI odbor ima prizadeti pravico pritožbe v skladu z disciplinskim
pravilnikom na skupščino LZS.
5. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKA L Z S
32. člen
Predsednik LZS:
- zastopa in predstavlja LZS,
- sklicuje in vodi seje IO,
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in IO,
- je odgovoren za zakonito delo LZS,
- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in IO LZS.
Predsednik LZS je tudi predsednik IO LZS.

6. GENERALNI SEKRETAR L Z S
33. člen
Generalnega sekretarja LZS na podlagi javnega razpisa imenuje IO.
Generalni sekretar opravlja delo profesionalno.
Generalni sekretar obvezno sodeluje pri delu IO in skupščine LZS, vendar nima glasovalne pravice.
Generalni sekretar opravlja dela za skupščino in IO, ter koordinira delo strokovnih komisij.
Generalni sekretar je dolžan ravnati po sklepih skupščine in IO ter po navodilih predsednika LZS.
Pogoje za imenovanje generalnega sekretarja določi IO.
Pravice, naloge, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se natančneje opredelijo v
pogodbi, ki je v skladu s predpisi s področja delovnega prava.
Generalni sekretar podpiše pogodbo z IO.

IV. FINANCIRANJE LZS
34. člen
Viri dohodkov LZS so:
- prispevki članov LZS za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
- donacije in sredstva za uresničevanje programa LZS iz proračuna Republike Slovenije
- donacije podjetij, drugih organizacij in skupnosti,
- članarine,
- dohodki od založniške dejavnosti,
- dohodki od prireditev,
- darila in volila,
- drugi dohodki.
Člani LZS imajo pravico vpogleda v finančno poslovanje LZS.
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35. člen
LZS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme skupščina. Na skupščini vsako leto člani obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

36. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali generalni sekretar LZS. Odredbodajalec za
izvajanje finančnega načrta sta predsednik ali generalni sekretar LZS. Materialno in finančno
poslovanje se vodi v skladu zakonodajo RS, IO pa določi način vodenja in izkazovanja podatkov o
finančnem poslovanju v skladu z računovodskim standardom za društva. LZS ima svoj poslovni
račun.

V. JAVNOST DELA
37. člen
Delo LZS je javno.
38. člen
LZS obvešča javnost o svojem delu preko lastnih biltenov, sredstev javnega obveščanja, tiskanih
publikacij ali elektronskih medijev.
39. člen
Člani LZS imajo pravico biti obveščeni o delovanju ter poslovanju LZS ter o drugih vprašanjih, ki
so pomembna za to dejavnost.
Za javnost dela in obveščenost članov sta odgovorna predsednik in generalni sekretar LZS.
Nestrokovna javnost je o delovanju LZS obveščena preko glasila LZS revije Naša Krila, javnih
medijev ali spletne strani LZS. Zapisniki sej vseh organov so dostopni članom LZS v prostorih
LZS.

VI. PRIZNANJA
40. člen
LZS podeljuje članom ter drugim
oblikam letalske organiziranosti, podjetjem, lokalnim in
regionalnim skupnostim in njihovim organom, drugim organizacijam in skupnostim ter tujim
državljanom ter pravnim osebam priznanja za zasluge:
- na področju razvijanja letalske dejavnosti,
- za dolgoletno aktivno delo v letalski organizaciji,
- za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega letalstva.
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41. člen
LZS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju letalske
dejavnosti v skladu s pravilnikom ali drugimi splošnimi akti.
42. člen
O podelitvi nagrad odloča IO LZS, če s pravilnikom za podelitev posameznih nagrad ni drugače
določeno.
VII. PRENEHANJE LETALSKE ZVEZE SLOVENIJE
43. člen
LZS preneha: - s prostovoljnim razidom na podlagi sklepa skupščine o prenehanju delovanja, ki ga
je podprlo članstvo z 2/3 večino vseh članov,
- po samem zakonu.
44. člen
V primeru prenehanja LZS se premoženje razdeli med člane zveze v sorazmerju z vloženimi
sredstvi posameznega člana glede na število dejavnosti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
LZS je ustanoviteljica in izdajateljica lastnega glasila slovenske letalske revije Naša Krila.
46. člen
Ta statut je bil spremenjen in sprejet na skupščini LZS dne 29.03.2018 in začne veljati, ko pristojni
organ z odločbo ugotovi, da je v skladu z zakonom in vpiše spremembo v register društev. Istočasno
preneha veljati statut sprejet na izredni skupščini 15.05.2017.
Predsednik LZS
Igor Eržen
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