ZAPISNIK
sestanka 37. redne seje sveta in nadzornega odbora, ki je bila v ponedeljek, 15. 2. 2016 ob
18.00 uri, v prostorih Generalne aviacije na Brniku.
Prisotni: Bojan Andrejaš, Faganelj Valter, Adolf Kužnik, Mihael Matevžič, Janez Polenec,
Peter Ravnak, Zdravko Stare in Renata Špendal.
Odsotni: Luka Moljk in Zmago Skobir.
Gorjup Matthias in Peter Marn sta opravičila svoj izostanek.

Dnevni red
1. Priprava na konferenco
2. Priprava na skupščino
3. Izkaznice
4. Razno

K točki 1
Peter Ravnak je pričel razpravo o organizaciji konference IAOPA, ki bo v Ljubljani, v hotelu
Union, v času med 15. in 17. aprilom 2016.
V petek 15. 4. 2016 je predviden prihod udeležencev konference. Med 15,00 in 18,00 uro bo
predstavitev slovenskih podjetij. Slovenska podjetja se z vabili povabi na predstavitev.
Pristojbina za predstavitev znaša 200,00 EUR. V soboto 16. 4. 2016 je predvidena konferenca
in zvečer večerja na gradu. Komisarka Violeta Bulc se konference ne more udeležiti, ker ima
v tem terminu misijo. Podan je bil predlog, da pride namesto komisarke, njen delegat iz
Bruslja.
Vabila na konferenco se pošljejo vsem članom AOPE in širši strokovni javnosti tri teden pred
konferenco.

K točki 2
Skupščina je predvidena v petek 18. 3. 2015 ob 18,00 uri v konferenčni dvorani Aerodroma
Ljubljana. Za rezervacijo konferenčne dvorane je zadolžen Marn Peter. V primeru, da
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konferenčna dvorana 18. 3. 2016 ni prosta, je rezervni termin za skupščino 25. 3. 2016 ob
18,00 uri. Dnevni red vabila je isti kot je bil za skupščino v letu 2015.

K točki 3
Preuredi se dizajn izkaznic in natiskajo se nove, ki veljajo ob predložitvi potrdila za plačano
članarino. Za tiskanje je zadolžen Valter Faganelj.

K točki 4
Valter Faganelj je povedal, da je bil osnutek pravilnika o UL letalih oddan januarja 2015 na
ministrstvo. V predlogu novega pravilnika niso bili upoštevani podani predlogi. Vložena je
bila peticija z zahtevo, da se zaustavi potrditev novega pravilnika. Potekala je debata na temo
UL letal in predpisov v Sloveniji.
Stare Zdravko je poročal o udeležbi na posvetovanja z uporabniki zračnega prostora, ki je bilo
v petek 12. 2. 2016 na Ministrstvu za infrastrukturo. Udeležila sta se ga skupaj z Mihaelom
Matevžičem.
Mihael Matevžič je povedal, da na Zoni Poček ni prišlo do sprememb na bolje. Kljub
dogovorom se dela drugače. Tekla je razprava o vložitvi odškodnine, ki naj bi bila izhodišče
za pogajanja.
Stare Zdravko je podal odstopno izjavo, da odstopa z mesta podpredsednika in člana IO
AOPA Slovenije, zaradi imenovanja za člana Sveta Javne Agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije. Zaradi odstopne izjave Stare Zdravka bodo izvedene nadomestne volitve
na skupščini dne 18. 3. 2016 oziroma 25. 3. 2016.
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri
Zgornji Brnik, 15. februar 2016

Zapisala

Predsednik društva

Renata Špendal

Peter Ravnak
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