ZAPISNIK
sestanka redne letne skupščine Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije, ki je bila v sredo
22. 3. 2017 ob 18 uri, v učilnici letališča Slovenske Konjice
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in sprejem dnevnega reda
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo predsednika o delu v letu 2016
Letno poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2016, poročilo nadzornega
odbora, razprava in potrditev letnega poročila
Razrešitev dosedanjih članov Sveta in Nadzornega odbora
Sprejem delovnega programa združenja
Volitve
Razno

K točki 1
Peter Ravnak prične z otvoritvijo redne letne skupščine. Pozdravi vse navzoče in predlaga
delovno predsedstvo skupščine. Za predsednika skupščine predlaga Petra Marna, ki je tudi
verifikacijska komisija, za overovatelja zapisnika predlaga Bojana Andrejaša in Petra Marna
in za zapisnikarico predlaga Renato Špendal.
Skupščina predlog soglasno potrdi.
K točki 2
Peter Marn prešteje navzoče v dvorani in pove, da je 17 prisotnih članov in prejeto 1
pooblastilo za glasovanje, kar je skupaj 18 glasov.
Predsednik skupščine Peter Marn prebere dnevni red in vpraša, če je glede dnevnega reda
kašna pripomba. Skupščina nima pripomb na dnevni red in predlog je soglasno sprejet.
K točki 3
Peter Ravnak poda poročilo o delu združenja AOPA. Združenje AOPA je praznovalo 25 let
od ustanovitve. Opiše delo AOPE vse od ustanovitve do danes in probleme s katerimi se je
AOPA pri svojem delu srečevala. Povedal je, da je leta 2006 prevzel predsedovanje v AOPA.
Združenje je leta 2006 vzpostavilo spletne strani. Eno leto kasneje, leta 2007 se je AOPA
včlanila v ameriško AOPO. AOPA Slovenije ima svoje izkaznice in svoje ID številke. Leta
2007 je združenje začelo izdajati svoj časopis Kopilot. AOPA je zastopala aerodrom Lesce in
pomagala občini, veliko se je delalo na coni Poček, na vzdrževanju letal in zavarovanju letal.
Vseskozi se je AOPA zavzemala za zmanjšanje tarif Agencije za civilno letalstvo (CCA).
AOPA Slovenije je bila zelo aktivna v mednarodnih odnosih. AOPA Švice je lani obiskala
Slovenijo. Predstavniki AOPA Slovenije se redno udeležujejo mednarodnih konferenc.
Lansko leto je AOPA Slovenije organizirala uspešno mednarodno konferenco v Ljubljani.
Peter Ravnak je povedal, da ima združenje AOPA 9 članski izvršni odbor in 3 članski

nadzorni svet. AOPA Slovenije je imela veliko sej in vsako leto skupščino. V letu 2017 je
AOPA dala pripombe na Ministrstvo za infrastrukturo na uredbo Agencije o nezmožnosti
registriranja letal s starejšimi motorji od 12 let in delalo se je na coni Poček.
Skupščina ni imela pripomb na poročilo predsednika. Peter Marn pove, da je po ID številkah
podalo pristopne izjave 224 članov v AOPO, vendar je bilo v letu 2017 plačanih le 65
članarin. Predlaga, da se pošlje dopis o članarini vsem članom, ki niso plačali članarine.
Sklep:
Vsem članom, ki niso plačali članarine se ponovno pošlje dopis za plačilo članarine.
K točki 4
Renata Špendal prebere letno poročilo o finančnem in materialnem poslovanju društva. Poda
podatke iz bilance stanja in podatke iz izkaza poslovnega izida z razčlenitvijo postavk.
Predsednik nadzornega odbora Peter Marn pove, da je bilo finančno poslovanje društva za
leto 2016 pregledano. Posebej je bila pregledana večja postavka za konferenco v Ljubljani v
višini 3.304,92 EUR. Nadzorni odbor ugotavlja, da je finančno in materialno poslovanje za
leto 2016 v skladu s predpisi in nima pripomb.
Predsednik skupščine pozove skupščino, k razpravi in potrditvi letnega poročila. Na prebrana
poročila ni bilo pripomb. Skupščina letno poročilo soglasno potrdi.
K točki 5
Pod točko 5 je skupščina glasovala o razrešitvi dosedanjih članov Sveta in Nadzornega
odbora.
Predsednik ugotovi, da je razrešitev podeljena in so vsi razrešeni. Glasovanje je bilo soglasno.
K točki 6
Peter Ravnak predstavi delovni program AOPE v letu 2017. Pove, da je pomembno
nadaljevanje zastavljenega dela in utrjevanje organizacije, ki mora biti profesionalna. IAOPA
je dobila novega predsednika, ki je Nemec in prišlo bo do sprememb.
AOPA Slovenije je pred kratkim podpisala pogodbo o zavarovalnem posredništvu s
posredniško hišo GrECo JLT d. o. o., ki bo nudila ugodne zavarovalne police in popuste.
Določena je nagrada na višino premije, ki pripada AOPI na zavarovalno polico. Aeroklubi
morajo za zavarovanje 1 letala včlaniti 1 člana. Ključ za zavarovanje letališč, zavarovanje
licenc, zavarovanje odgovornosti direktorjev, nezgodno zavarovanje pilotov po svetu,
zavarovanje obiskovalcev letališč … določi izvršni odbor AOPE.
Predsednik skupščine je odprl razpravo glede plana dela za leto 2017.
Podan je bil predlog za znižanje pristajalnih taks za člane AOPA na slovenskih letališčih.
Peter Marn je povedal, da bo treba zbrati informacije kako ti popusti potekajo po drugih
državah, ko bo šel naš predstavnik na konferenco na Dunaj. To informacijo bo AOPA
uporabila za argumente pri pogajanjih za popust na naših letališčih.
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Postavljeno je bilo vprašanje glede subvencij pri postajah. Peter Ravnak je povedal, da
subvencijo ureja Primož Lajevec. Postaje je treba zamenjati po letu 2018. Matevžič Mihael je
povedal, da je pri tej subvenciji zelo veliko birokracije in zato bo to urejal Primož Lajevec.
Monitoring bo zelo natančen. Subvencija gre za nakup in vgradnjo postaj.
Peter Marn predlaga, da se v tem okviru delovni program združenja potrdi. Bodočemu svetu
AOPE se nalaga, da deluje še naprej in svoje delo dopolnjuje. Informacija o zavarovanju se
objavi na spletni strani AOPA.
Skupščina predloge soglasno potrdi.
K točki 7
Za Izvršilni odbor predsednik skupščine prebere predlagane člane.
Mihael Matevžič - predsednik, Bojan Andrejaš - podpredsednik, Valter Faganelj, Mihael
Garibaldi, Matthias Gorjup, Robert Grah, Domen Grauf, Adolf Kužnik in Igor Zrinski.
Skupščina soglasno izvoli predlagane člane za Izvršilni odbor in potrdi Mihaela Matevžiča za
predsednik in Bojana Andrejaša za podpredsednika.
Za Nadzorni odbor so predlagani člani:
Peter Marn, Peter Ravnak in Henrik Prijatelj
Po glasovanju skupščine predsednik ugotovi, da so vsi soglasno izvoljeni.
Za Častno razsodišče so predlagani člani:
Lojze Završnik, Marko Leskovšek in Franci Lampret.
Skupščina je Častno razsodišče soglasno izvolila.
K točki 8
Mihael Matevžič se je zahvalil za zaupanje. Povedal je, da bo AOPA nadaljevala zastavljeno
delo. Pokazal je novi emblem AOPE.
Skupščina je bila zaključena ob 19 uri in 45 minut.

Slovenske Konjice, 22. marec 2017

Predsednik skupščine
Peter Marn

Zapisala
Renata Špendal

Overovatelja zapisnika
Bojan Andrejaš
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Peter Marn
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