ZAPISNIK
sestanka redne letne skup|dine Zdnrtenja lastnikov letal in pilotov Slovenije,
petek, 13.3.2015 ob 18 wi, v konferendni dvorani Aerodroma Ljubljana, d. d.

ki je bila v

I)nevni red:
Otvoritev skup5dine, izvolitev organov skup5dine in sprejem dnevnega reda
2. Porodilo verifikacij ske komisij e
Porodilo predsednika o delu v letu 2014
nadzornega
4. Letno porodilo o finandnem poslovanju drusWa za leto 2014, porodilo
odbora, razprav a in potrditev letnega porodila
5. Sprej em delovnega programa zdtuLenia
1.

6.

Razno

K toiki

1

peter Ravnak pridne z otvoritvijo redne letne skup5dine in pozdravi vse navzode. Predlaga
predlaga Zdravka
delorrno predsedstvo skupsdine in dnevni red. Za predsednika skup5dine
zapisnika predlaga Janeza Polenec in Mihaela MatevLi(a' za
Stareta, za overovatelja
"
verifikacij sko komisijo in zi zapisnikarico piedlaga Renato Spendal.
SkupSdina predlog soglasno potrdi.

K toiki 2
n."utu spendal presteje navzodev dvorani in pove,

da

je

18 prisotnih dlanov'

K toiki

3
predsednik peter Rarmak pove, da se je v AopI v letu 2014 veliko delalo. Glavna dejavnost
problema Podek' Komisija za
AOpE je bila proti povedanju tarif. Veiit<o se je delalo na re5itvi
so bili aktivni
uL je zasedalanekajkrat in pripravili so prarilnik za .ulffalahka letala. v AOPI
IAOPE v Antenah' Delalo
na mednarodnih poirodjih in arra dlana ia se udeleZila konference
zadeve se za letalstvo poostrujejo'
se je na podrodju letalild in vzdrLevanju letal. Tehnidne
Decembra je bila izdanarevija Kopilot.

je objasnil povedanje tarif in aktivnosti AOPE proti temup-ovedanju'
delegacije vseh
Peter Ravnak je povedal, da so bile v Atenah, na konfirenci IAOPE'
prisli
v Sloveniio
bodo
evropskih drLav.Trend je povezovanje dlanov evropske AOPE. Letos
Stare Zdravko

predstavniki Svicarske AOPE.
pa niso smiselne'
Andrej ztpanje pojasnil kje se poostrujejo tehnidne zadeve za letalstvo, ki
je, da se lahko po 15 uri leti' Nekaj
Miha Mate vLt(, ie porodal i poOt". Reailtat dela AOPE
se je bilo doseglo in upa se, da se bo 5e kaj'

K toiki 4
drustva' Poda
t""r,JSp.nda1 prebere letno porodilo o finandnem in materialnem poslovanju
postavk'
podatke ii Uitance stanja in podatke izizkazaposlovnega izidazrazdlenipijo
predsednik nadzornegi odbora Peter Marn por", da je bilo finandno poslovanje drustva za
za leto 2014 v
leto 2014 pregledanJ Nadzorni odbor ugotavlja, da je finandno poslovatle
skladu s predpisi in nima PriPomb.

Predsednik skupSdine pozove skup5dino, k razpravi in potrditvi letnega porodila. Na prebrana
porodila ni bilo pripomb. Skupidina letno porodilo zaleto 2013 soglasno potrdi.

K toiki

5

predsednik Peter Ravnak pove, da je delo v zdruZenju AOPA volontersko- Delovni program
za leto 2015 naj bi poleg sodelovanja z AOPA-mi iz sosednjih drlav in udeleZbe na
naj bi bil
konferenci IAOPE, oUr"gA tudi bi oiganiziranje varnostnega seminarja' Tedaj
r azdeljen na ved podrodij .
Stare Zdravko doda, da pridejo od 23. 8. do 27 . 8. 2015
AOPA Slovenije jim bo obisk v Svico vrnila.

SkupSdina

Brnik,

v Slovenijo dlani

je bila zakljudena ob 18,20 uri'

13. marec 2015

Predsedn-ik skuP5iine

Zapisala
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