ZAPISNIK
sestanka 38. redne seje sveta in nadzornega odbora, ki je bila v sredo, 8. 6. 2016 ob 18.00 uri,
v prostorih Generalne aviacije na Brniku.
Prisotni: Bojan Andrejaš, Valter Faganelj, Adolf Kužnik, Peter Marn, Mihael Matevžič, Peter
Ravnak in Renata Špendal.
Odsotni: Matthias Gorjup, Luka Moljk, Janez Polenec, Zmago Skobir, Igor Zrinski in Andrej
Zupan
Tomi Ilijaš je opravičil svoj izostanek.
Dnevni red
1. Pregled poročila o konferenci
2. Tekoča vzdrževanja
3. Cona Poček
4. Popusti na letališčih
5. Razno
K točki 1
Peter Ravnak je povedal, da je bila konference IAOPA, v Ljubljani, v hotelu Union, v času
med 15. in 17. aprilom 2016 uspešna. Vsi udeleženci konference so bili zelo zadovoljni.
Podano je bilo poročilo o višini stroškov, ki so znašali za pripravo na konferenco, ko je bil na
obisku Robinson v januarju 2016 in samo konferenco od 15.4.2016 – 17. 4. 2016 skupaj
3.304,92 EUR.

K točki 2
Miha Matevžič je navzoče seznanil, da se obetajo velike spremembe na področju zakonodaje
o vzdrževanju letal.
Podan je bil predlog, da Miha Matevžič s pomočjo Andreja Zupan in Igorja Zrinski sestavi
dopis s predlogi, naslovljen na Javno agencijo za civilno letalstvo, da se evropska uredba
implementira v slovensko zakonodajo.

K točki 3
Glede cone Poček Miha Matevžič objasni, da ima odgovor od Krapeža iz Ministrstva za
infrastrukturo. Dodeljena je bila frekvenca, niso pa prejeli obvestila kako se lahko leti.
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K točki 4
Tekla je debata o popustih na letališčih. IO AOPA je sklenil, da se popusti na letališčih
obnovijo. V pogodbe se navede, da so popusti tudi za člane AOPA iz ostalih držav. Za
vsebino pogodb bo poskrbel Peter Maren, za dogovore in podpise je zadolžen Peter Ravnak.

K točki 5
Peter Marn je IO seznanil, da je bil v obravnavi predlog pravilnika o brezpilotnih zrakoplovih.
Na ta pravilnih so bile dane pripombe. Povedal je da se Evropska Unija in IASA zavzemata,
da so brezpilotni zrakoplovi v sistemu certificiranja. Valter Faganelj je bil mnenja, da bi
morala biti tudi modelarska vzletišča, zaradi varnosti pod nadzorom. Podan je bil predlog, da
Peter Marn pripravi

stališča AOPE, ki se pošljejo na Ministrstvo za infrastrukturo in

Agencijo za civilno letalstvo.
Valter Faganelj in Miha Matevžič sta povedla, da sta se srečala s komisarko za promet
Violeto Bulc, kateri sta izročila dopis. Domenili so se za srečanje s predstavniki AOPE v
Sloveniji ali Bruslju. Peter Ravnak bo obvestil Robinsona o sestanku, ki bo s komisarko in na
katerega se pričakuje vabilo.
Valter Faganelj je prisotne seznanil, da AOPA Italija 2. in 3. 7. 2016 organizira miting.
Valter vzpostavi kontakt z AOPO Italije.
Peter Ravnak je povedal, da je 1. vikend v avgustu, to je 6. 8. 2016 srečanje v Slovenskih
Konjicah. Povedal je, da bo letos revija Kopilot za deseto jubilejno leto bolj obsežna.

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri
Zgornji Brnik, 8. junija 2016

Zapisala

Predsednik društva

Renata Špendal

Peter Ravnak
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