ZAPISNIK
sestanka redne letne skupščine Združenja lastnikov letal in pilotov Slovenije, ki je bila v
petek, 25. 3. 2016 ob 18 uri, v konferenčni dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in sprejem dnevnega reda
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo predsednika o delu v letu 2015
Letno poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2015, poročilo nadzornega
odbora, razprava in potrditev letnega poročila
5. Sprejem delovnega programa združenja
6. Razno

K točki 1
Peter Ravnak pozdravi vse navzoče in prične z otvoritvijo redne letne skupščine. Predlaga
delovno predsedstvo skupščine in dnevni red. Za predsednika skupščine predlaga Petra
Marna, za overovatelja zapisnika predlaga Mihaela Matevžiča in Adolfa Kužnik, za
verifikacijsko komisijo in za zapisnikarico predlaga Renato Špendal.
Skupščina predlog soglasno potrdi.

K točki 2
Renata Špendal prešteje navzoče v dvorani in pove, da je 12 prisotnih članov.

K točki 3
Predsednik Peter Ravnak poroča o delu v letu 2015 in pove, da se je v združenju v letu 2015
zelo veliko delalo. Aktivnosti AOPE v letu 2015 so bile do sedaj največje. Projekti so potekali
čez celo leto. Predstavniki AOPE so se udeležili sestankov na ministrstvu in v vojski.
16. 2. 2015 je bil poslan dopis na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, glede delovne
skupine za pripravo strokovne podlage za spremembo Zakona o letalstvu. 2. 4. 2015 je
AOPA dala pripombo na predlog Zakona o letalstvu preko e-demokracije. 16. 6. 2016 je bil
predlog z Zakona o letalstvu ovržen. Agencija za civilno letalstvo se reformira.
AOPA Slovenije je pomagala in podpirala Aeroklub Postojna glede zračnega prostora nad
Počkom. Pogajanja trajajo 4 leto. Prišlo je od sprememb con, ni pa še vse odprto. Sestanki za
rešitev problema Poček so potekali na Ministrstvu in na Generalštabu Slovenske vojske.
Slovenska AOPA je poleti v mesecu avgustu pet dni gostila švicarske letalce. Iz Švice je
priletelo 19 letal. Predstavniki švicarske AOPE so bili z obiskom v Sloveniji zelo zadovoljni.
Na konferenci IAOPE na Norveškem in v Franciji je AOPA Švice podprla in priporočila
slovensko AOPO za letošnjo konferenco IAOPA.

Slovenijo obiskal podpredsednik IAOPE Martin Robinson zaradi priprave na konferenco
IAOPE, ki bo od 15. do 17. 4. 2016 v Ljubljani. Ogledal si je lokacije kjer bo konferenca
potekala.
Mihael Matevžič in Zdravko Stare sta se kot predstavnika slovenske AOPE v letu 2015
udeležila konference IAOPE na Norveškem in v Franciji.
Predstavniki AOPE so se udeležili več različnih delavnic, ki so bile organizirane v Sloveniji.
Podane so bile pripombe o predlogu za letališča in vložen je bil predlog sprememb UL
pravilnika.
Konec decembra 2015 je bila izdana deveta številka revije Kopilot. Avgusta je potekalo
vsakoletno srečanje v Slovenskih Konjicah.

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 2015 pregledano. Nadzorni odbor ugotavlja, da je finančno poslovanje za leto 2015 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 za leto 2015 soglasno potrdi.

K točki 5
Predsednik Peter Ravnak poda delovni program združenja za leto 2016. Konferenca IAOPE je
v aprilu 2016, nadaljujejo se aktivnosti za Poček, avgusta je srečanje v Slovenskih Konjicah.
Revija Kopilot je edina letalska revija v Sloveniji in letos bo obširnejša, ker je jubilejno leto.
Delalo se bo na povečanju članstva v združenju in treba bo obiskati vsa letališča, da se
dogovori za popuste.
V debati po predstavitvi delovnega programa združenja, Marn Peter pove, da je zelo vroča
tema problematika pravilnika na UL letalih. Predlaga, da Valter Faganelj organizira sestanek
na katerega se povabi člane AOPE in ostale, ki letijo na UL letalih. Na sestanku se predstavi
vsebino in argumente glede pravilnika in se tako dogovori za stališča. Valter Faganelj potrdi,
da bo prevzel iniciativo. Marn Peter mu bo pomagal pri sestanku.

K točki 6
Peter Ravnak pove, da AOPA skuša celotno Slovenijo pokrivati s člani IO. V letu 2015 sta
odstopila dva člana IO AOPA Andrej Zupan in Zdravko Stare. Zdravko Stare je bil
podpredsednik AOPE in zamenjal ga bo Mihael Matevžič. Predlaga, da skupščina potrdi dva
nova člana IO Igorja Zrinski in Tomija Ilijaš. Neaktivne člane IO bi razrešili na naslednji
volilni skupščini.
Predsednik skupščine Peter Marn vpraša, če so pripombe na predlog novih članov IO.
Pripomb ni bilo in skupščina soglasno potrdi nova člana IO Igorja Zrinski in Tomija Ilijaš.
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Skupščina je bila zaključena ob 19,30 uri.

Brnik, 25. marec 2016

Zapisala
Renata Špendal

Predsednik skupščine
Peter Marn

Overovatelja zapisnika
Adolf Kužnik

Mihael Matevžič
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