ZAPISNIK
sestanka 31. redne seje sveta in nadzornega odbora, ki je bila v torek, 18. 11. 2014 ob 17.00
uri, v prostorih Generalne aviacije na Brniku.
Prisotni: Valter Faganelj, Adolf Kužnik, Mihael Matevžič, Janez Polenec, Peter Ravnak,
Zdravko Stare, Andrej Zupan in Renata Špendal.
Odsotna: Luka Moljk in Zmago Skobir.
Bojan Andrejaš, Matijas Gorjup in Peter Marn so opravičili svoj izostanek.

Dnevni red
1. Tekoče zadeve
2. Razno

K točki 1
Zdravko Stare in Peter Ravnak sta poročala o Regionalni konferenci IAOPA v Atenah, ki sta
se jo udeležila 27. 9. 2014 in predstavila slovensko problematiko. Na konferenci se je
razpravljalo o tarifah, ki so problem tudi v nekaterih drugih državah. Z udeležbo sta bila
zadovoljna in slovenska AOPA se mora udeleževati takih konferenc. Žal se nihče ni mogel
udeležiti konference v Rimu.
V nadaljevanju je tekla razprava o strokovnih seminarjih. Peter Ravnak je predlagal, da
AOPA organizira seminar. Določiti je treba vsebino in lokacijo seminarja.
Mihael Matevžič je povedal, da v zadevi Poček žal ni nič novega. Delovna skupina se je
udeležila sestanka na Ministrstvu za obrambo, ki pa ni bil konstruktiven. Problematika Poček
ostaja in ni rešena. Tekla je razprava o problematiki Poček. Zdravko Stare je mnenja, da se
zadeva Poček lahko reši na ustavnem sodišču ali v Bruslju.
Predstavniki AOPE so bili na Gospodarski zbornici in na Ministrstvo za infrastrukturo je bil
ministru Gašperšiču poslan dopis glede tarif za izvajanje storitve Javne Agencije. Zahteva se
ukinitev tarif vsaj na upravnem delu. Letalstvo je v podrejenem položaju, kar je razvidno že
pri primerjanju tarif za pomorce. Če AOPA doseže, da se ukinejo tarife na upravnem delu je
to veliko. Počaka se na odgovor ministra.
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K točki 2
Andrej Zupan je povedal, da na letališču Portorož ne upoštevajo AOPA izkaznice in ne
priznajo popusta.
Sklep:
Letališču Portorož se pošlje dopis, da ima AOPA z letališčem podpisano pogodbo o
popustu za člane AOPA.
Valter Faganelj je podal poročilo o pripravljanju novega pravilnika za UL. Pri uskladitvah z
evropskimi predpisi bosta pomagala Peter Marn in Zdravko Stare.
Tekla je debata o Zakonu o letalstvu in vlogi nevladnih organizacij. Dana je bila pobuda za
spremembo Zakona o letalstvu v delu, ki bi dal nevladnim organizacijam več pravic.
Peter Ravnak je predlagal, da se organizira srečanje za predstavnike AOPE iz Švice in
Avstrije. Peter Ravnak in Zdravko Stare bosta vzpostavila stike.

Sestanek je bil zaključen ob 18.40 uri

Zgornji Brnik, 18. november 2014

Zapisala

Predsednik društva

Renata Špendal

Peter Ravnak
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