ZAPISNIK
sestanka 41. redne seje IO AOPA, ki je bila v petek, 22. 12. 2017 ob 18.40 uri, v prostorih
Generalne aviacije na Brniku.
Prisotni: Adolf Kužnik, Mihael Matevžič, Peter Ravnak, Igor Zrinski in Renata Špendal.
Odsotni: Bojan Andrejaš, Valter Faganelj, Mihael Garibaldi, Gorjup Matthias, Robert Grah,
Domen Grauf in Peter Marn.

Dnevni red
1. Pregled finančnega stanja
2. Pregled dela v letu 2017
3. Plan dela za leto 2018
4. Priprave na redno letno skupščino
in določitev datuma skupščine
5. Razno

K točki 1
Renata Špendal prisotne seznani s finančnim stanjem. Prihodki od revije Kopilot bodo pokrili
stroške tiskanja revije. Peter Ravnak je podal predlog, da bi se naredila v letu 2018 še ena
revija Kopilot s predstavitvijo slovenskega gospodarstva v letalstvu do poletja.
Slovenska članarina za AOPO se popravi in določi na skupščini v letu 2018. Tudi članarina za
USA AOPA se uskladi glede na tečaj dolarja in slovensko članarino. Položnice za novo
članarino se pošiljajo po skupščini v letu 2018, ko bo znana višina članarine
K točki 2
Miha Matevžič je poročal o delu slovenske AOPE. Povedal je, da se je v letu 2017 solidno
delalo. Veliko se je delalo na motorjih in AOPA uspela s pripombo na operativno-tehnično
zahtevo za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming
in Continental. AOPA si je prizadevala za znižanje tarife za izvajanje storitev, vendar uspeha
ni bilo. Na dopolnitev Zakona o letalstvu je AOPA dala pripombe in postopek sprejetja
dopolnitve Zakona o letalstvu se je ustavil. Delalo se je tudi na conah v Postojni
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K točki 3
Mihael Matevžič je prisotne pozval o predlogih za delo AOPE v letu 2018. Prisotni so se
strinjali, da bo 1. vikend v avgustu srečanje članov AOPA na mitingu v Slovenskih Konjicah.
Izpostavljen je bil problem distribucije goriva po letališčih in problem gasilske službe po
letališčih. Peter Ravnak je predlagal, da plan dela v letu 2018 zajame spremembo gasilske
službe na letališčih in gorivo. Predlog reorganizacije gasilske službe na letališčih kategorije 1,
bo naredil Peter Ravnak.
Tekla je debata o letalski zgodovinski dediščini v Sloveniji. Popularizacija letalstva bo
podprta s strani Agencije, z namenom ohranitve letalske dediščine in s sodelovanjem z
muzeji. AOPA bo sodelovala z Agencijo pri ohranitvi letalske zgodovinske dediščine v
Sloveniji.
K točki 4
Prisotni so se pogovarjali o pripravah na redno letno skupščino in o določitvi datuma
skupščine. Mihael Matevžič je predlagal, da se IO AOPA o datumu skupščine dogovori preko
telefona.
K točki 5
Revija Kopilot se je razdelila med prisotne, članom AOPA se revija pošlje po pošti.

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri

Zgornji Brnik, 22. december 2017

Zapisala

Predsednik društva

Renata Špendal

Mihael Matevžič
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