Na podlagi 19. člena Pravil Aerokluba ALC Lesce, je zbor članstva na predlog Upravnega odbora
AK ALC, dne 20.06.2020 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O ČLANSTVU V AEROKLUBU ALC LESCE
1. člen
Namen Pravilnika je podrobneje urediti pogoje članstva ter pravice in obveznosti, ki jih imajo člani
v zvezi s tem in so v splošnem že določene v Pravilih AK ALC.
Vsakega prosilca za sprejem v članstvo obravnavamo pošteno, enakopravno in po enakem
postopku.
Članstvo v Aeroklubu ALC Lesce (v nadaljevanju: AK ALC) je prostovoljno.
Ta pravilnik velja za članstvo v motorni, jadralni in padalski sekciji ter omejeno (22. člen) za
članstvo v modelarski sekciji AK ALC.
Možne so štiri vrste članstva:
- aktivno/ stalno,
- pasivno/ podporno,
- začasno/ gost,
- zaslužno/ častno.
Aktivno/ stalno članstvo

2. člen
K aktivnemu/ stalnemu članstvu lahko posamezniki pristopijo kot:
- učenci (začetniki)
- bivši člani
- ostali
3. člen
Kdor želi postati aktivni/ stalni član, mora vložiti prošnjo na kandidacijsko komisijo AK ALC (v
nadaljevanju: komisija), najkasneje do 30.11. za naslednje leto in do 30.6. za tekoče leto.
Kandidat mora v prošnji navesti:
- ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum in kraj rojstva,
- kontaktne podatke (telefon, e-naslov),
- želeno področje udejstvovanja v klubu,
- izkušnje v padalstvu, letalstvu (veljavna dovoljenja, št. ur letenja, št. skokov, druge
kvalifikacije),
- področja ali znanja, s katerimi bi lahko prispeval k delovanju in razvoju AK ALC,
- morebitne incidente s področja padalske/ letalske dejavnosti, v katerih je bil udeležen,
- kot prilogo doda fotokopije dokumentacije, ki dokazuje navedena dejstva.
Prošnja s pripadajočo dokumentacijo je lahko v papirni ali digitalni obliki, poslana po klasični
pošti ali na e-naslov AK ALC. Kandidat jo lahko dostavi v pisarno AK ALC tudi osebno, na
kateremkoli mediju, ki bo organom AK ALC omogočal berljivost njegove vsebine.
Prošnjo obravnava komisija in v primeru pozitivnega mnenja Upravnemu odboru AK ALC predlaga
sprejem novega člana v članstvo. V primeru, da je odločitev komisije negativna, se kandidata o
tem pisno obvesti.
Pri sprejemu v članstvo so izjema vsi začetniki, ki plačajo članarino in z izpolnjeno pristopno izjavo
postanejo aktivni/ stalni člani ob upoštevanju 15. čl. tega Pravilnika.

4. člen
Upravni odbor o tem odloča na prvi seji po prejemu predloga s strani komisije. Novi član je o
sprejemu obveščen s sklepom Upravnega odbora, podpisati pa mora tudi pristopno izjavo, v
kateri se zaveže, da:
- bo poravnal letno članarino,
- bo poravnal nadomestilo za neopravljeno minulo delo,
- bo vplačal nalet/ kvoto skokov,
- bo ravnal po društvenih pravilih in izpolnjeval članske obveznosti,
- se bo z dejavnostjo v AK ALC ukvarjal na lastno odgovornost.
Za mladoletno osebo pristopno izjavo podpišejo starši ali skrbnik.
Pasivno/ podporno članstvo

5. člen
Za pasivne/ podporne člane velja enako kot za aktivne/ stalne, z izjemo obveznosti vplačila
naleta/ kvote skokov in nadomestila za minulo delo.
Začasni člani/ gostje

6. člen
Kdor želi postati začasni član/ pridobiti status gosta, mora izpolniti pristopno izjavo, v kateri se
zaveže, da bo ravnal po društvenih pravilih in izpolnjeval s tem povezane obveznosti ter da bo
dejavnost izvajal na lastno odgovornost.
Zaslužni/ častni člani

7. člen
Zaslužni/ častni član je imenovan na zboru članov na predlog Upravnega odbora.
Finančne obveznosti članov
Članarina

8. člen

Članarino letno določa Upravni odbor in je lahko različna za posamezne kategorije članov ter
posamezne sekcije. Poravnana mora biti pred pričetkom izvajanja letalskih/ padalskih aktivnosti
člana ali najkasneje do 1.4. tekočega leta.
Pozitivno stanje na računu

9. člen
Član mora imeti na svojem klubskem kontu vselej pozitivno stanje.
Obveznost za novo pridružene aktivne člane

10. člen
Obveznost za novo pridružene člane (v nadaljevanju: obveznost) se sestoji iz protivrednosti
članarin preteklih let in neopravljenih delovnih obveznosti.
11. člen
To obveznost so dolžni poravnati:
- bivši člani, ki se želijo ponovno včlaniti
- ostali posamezniki, ki se želijo včlaniti

Obveznosti

12. člen
-

novi aktivni/ stalni člani
o učenci (začetniki)
§ plačajo ceno šolanja/ tečaja in so oproščeni plačila nadomestila.

o bivši člani (člani,ki jim je prenehalo članstvo)
§ vsak bivši član, ki bi želel ponovno postati član AK ALC, mora za obnovitev
članstva plačati nadomestilo za neopravljene delovne obveznosti za
obdobje preteklih treh let.
o ostali
§ plačajo protivrednost neopravljenih delovnih obveznosti v zadnjih osmih
letih.
-

pasivni/ podporni člani
§ plačajo članarino po ceniku AK ALC za pasivne/ podporne člane.

-

začasni člani/ gostje
§ plačajo začasno članarino po ceniku AK ALC.

-

zaslužni/ častni člani
§ so oproščeni plačila obveznosti.

13. člen
Novosprejeti učenci/ začetniki morajo izpolniti naslednje pogoje:
- vsak začetnik mora pred začetkom šolanja poravnati stroške tečaja, ki jih vsako leto s
cenikom določi Upravni odbor AK ALC na predlog posamezne sekcije in ki vključujejo
nalet/ kvoto skokov,
- prvo leto je oproščen polovice redne letne delovne obveznosti.
Bivši člani, ki obnavljajo članstvo v AK ALC, morajo izpolniti naslednje pogoje:
- udeležba na seznanitvenem sestanku z vodjo sekcije, ki ga seznani z organizacijo in
aktivnostmi;
- opravljena letna delovna obveznost do izteka tekočega leta;
- poravnane tekoče in morebitne pretekle obveznosti (ugotovljene neporavnane pretekle
obveznosti so lahko razlog za zavrnitev sprejema v članstvo).
Novosprejeti aktivni/ stalni člani morajo izpolniti naslednje pogoje:
- udeležba na seznanitvenem sestanku z vodjo sekcije, ki ga seznani z organizacijo in
aktivnostmi;
- opravljena letna delovna obveznost do izteka tekočega leta;
- poravnane obveznosti;
- uspešno opraviti poskusno dobo 2 (dveh) let, o čemer odloči Upravni odbor po obveznem
posvetovanju s kandidacijsko komisijo.
Pravice in obveznosti posameznih oblik članstva
14. člen
Aktivni/ stalni in pasivni/ podporni član morata pravočasno poravnavati vse obveznosti do AK
ALC. Imata pravico voliti in biti izvoljena v organe kluba.
Članstvo začasnega člana/ gosta je časovno omejeno na največ 12 mesecev in mu avtomatično
poteče ob koncu koledarskega leta. Nima volilne pravice in ne more biti izvoljen v organe kluba.

Zaslužni/ častni član je oproščen plačevanja članarine in ima pravico voliti in biti izvoljen v organe
kluba.
Obvezna poskusna doba novo sprejetih članov AK ALC Lesce

15. člen
Uvaja se obvezna poskusna doba za nove člane v trajanju dveh let. V tem času ima novo sprejeti
član vse dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz članstva. V primeru kršitve discipline, kršenja pravil
letenja ali neizpolnjevanja članskih obveznosti, mu v tem obdobju članstvo preneha brez
posebnega postopka.
Mentorstvo

16. člen
Novo sprejetemu članu se dodeli mentorja, ki poskrbi, da se v uvodnem letu članstva tak član
seznani z organizacijo in hišnim redom na letališču. Hkrati mu v primeru vprašanj ali nejasnosti
nudi pomoč.
Plačilo neopravljenih delovnih ur

17. člen
Novosprejeti člani, ki ne morejo opraviti obveznega dela morajo poravnati razliko neopravljenih ur
na način, kot ga določi Upravni odbor AK ALC.
Kandidacijska komisija

18. člen
Komisija ima štiri člane. Sestavljajo jo predsedniki jadralne, motorne in padalske sekcije AK ALC
in predsednik disciplinske komisije. V primeru neodločenega izida pri glasovanju, glas
predsednika sekcije, v kateri se namerava kandidat udejstvovati, šteje dvojno.
19. člen
Komisija prošnje za sprejem v članstvo pregleda na svoji seji. Predlog kandidatov Upravnemu
odboru na podlagi predložene dokumentacije posameznega kandidata in lastnih poizvedb,
pripravi najkasneje do prve seje Upravnega odbora po v 3. členu določenih datumih.
Kandidata lahko vselej pozove na pogovor, osebno predstavitev in na predložitev dodatnih
informacij ali na dopolnitev predložene dokumentacije ter mu določi rok za to.
Omejitev sprejemanja novih članov

20. člen
Če zaradi povečanega števila članov obstaja možnost, da bi lahko bilo ogroženo uveljavljanje
pravic obstoječih članov ali varnost delovanja AK ALC, lahko Upravni odbor AK ALC uvede začasno
omejitev sprejemanja novih članov. Morebitne prošnje, ki jih AK ALC prejme v tem obdobju se
evidentirajo in po odpravi omejitve obravnavajo po vrstnem redu prejema.
Prehodno obdobje za poravnavo preteklih neporavnanih obveznosti

21. člen
Članom, ki za preteklo obdobje svojih obveznosti niso poravnali, je omogočeno, da le-te poravnajo
do 31.12.2020 pod ugodnejšimi pogoji in s tem obdržijo članstvo v AK ALC. Ta obveznost obsega
plačilo neporavnanih članarin za obdobje največ zadnjih treh let.
V nasprotnem primeru se uporabijo določbe Pravil AK AKC v delu, ki se nanaša na prenehanje
članstva.

Obvestilo o tem se objavi na oglasni deski AK ALC in na spletni strani. S tem se šteje, da so bili
obveščeni vsi člani, tudi tisti, ki nam svojih spremenjenih kontaktnih podatkov niso posredovali in
zato podatki v evidencah AK ALC niso ažurirani.
Modelarska sekcija

22. člen
Posamezniki, ki se želijo včlaniti v modelarsko sekcijo AK ALC, prošnjo naslovijo neposredno na
predsednika modelarske sekcije. Ta odloči o sprejemu v članstvo pod pogoji, ki jih na predlog
predsednika sekcije predhodno potrdi Upravni odbor AK ALC.
Za člana modelarske sekcije, ki bi želel preiti v druge oblike članstva v AK ALC veljajo v tem
Pravilniku določeni pogoji, pri čemer se mu pri tem priznajo že poravnane obveznosti.
Končne določbe

23. člen
Pravice in obveznosti vseh oblik članstva, ki jih ne določa ta Pravilnik, so določene v Pravilih AK
ALC.
24. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga na predlog Upravnega odbora AK ALC potrdi Zbor
članstva.
V Lescah, 20.06.2020
Predsednik AK ALC
Janez Polenec

Priloge:
-

Pristopna izjava

