
Info sa sastanka Predsjedništva Udruge od 13.03.2012 
  
U utorak, 13.03.2012. održan je redovni sastanak Predsjedništva. Prisutni su bili: 
1. Predsjednica Aleksandra Krašovec 
2. Zamjenik predsjednice Srđan Čop 
3. Vladka Horvatić 
4. Miroslav Jerković 
5. Željko Valentić 
6. Davor Habjanić 
7. Tomislav Tonković 
  
Dario Grgurić je opravdao svoj izostanak. 
  
Dnevni red: 
  
1. ICAO WG, Zagreb, ožujak 2012. 
Sastanak Radne skupine za ICAO IFATSEA-e će se održati od 21. do 23. ožujka u HIS-
u. Rezervirana je soba broj 8. 
  - Predloženo je i prihvaćeno da se u srijedu, 21.03. članovi radne skupine pozovu na 
večeru. 
  - Dario Grgurić će poslati dnevni red sastanka i proslijediti ćemo ga Srđanu. 
  - Odobreni su troškovi za printanje materijala u Koldingu. 
  - Odobreni su troškovi za kavu. 
Dario će skupljati račune da možemo pravdati troškove. 
  
2. Eurogroup Spring Meeting, Kijev, svibanj 2012. 
Thorsten je poslao poziv i dnevni red, ali pošto nemamo nikakve informacije o 
ispunjenju obaveza Eurogroupa sa GS IFATSEA-e iz Skopja, prvo moramo Thorstena 
pitati kako stojimo sa time. Priupitati ćemo Thorstena na ICAO WG-u kako stoje 
stvari. 
Tomislav je dobio obavezu ispitati troškove odlaska (zrakoplov Zagreb - Kijev, Hotel u 
Kijevu). 
  
3. Raspravljaonica - kompetencije radnika ZL-a 
Krajem veljače je održana sastanak Agencije (CCAA) i zračnih luka u vezi novih 
pravilnika vezanih uz obaveze ZL-ova (školski centar....) Slijedeći sastanak je 
predviđen za kraj ožujka ali pretpostavka je da će biti početkom travnja. 
  - Srđan Čop će napisati dopis prema Agenciji da se i HUITOPZ uključi u tu drugu 
radionicu. 
  - Nakon druge radionice će HUITOPZ raspraviti o rezultatima i dojmovima sa 
radionice i odlučiti kako dalje. 
  - Plan je da nakon toga HUITOPZ napravi radionicu sa istom tematikom i da se 
pozovu ljudi iz ZL-ova i ostali zainteresirani 
  
4. GS HUITOPZ-a 
GS obično imamo nakon Uskrsa pa smo predložili datum 20. travnja. Rezervni datum 
je 27. travnja. 
Prijedlozi: 
  - Miro Cvitković se već davno ponudio da organizira GS na VIS-u. Miro? 
  - Prijedlog Miroslava Jerkovića je ZLZ sa temom budućnosti ZLZ-a sa novim 
vlasnikom. Miroslav će razgovarati sa svojim direktorom i vidjeti kako stojimo. Večera 
nakon GS-a u restoranu na ZLZ ili u Velikoj Gorici (npr. Bukara - vidjeti mogućnost - 
Tonković). Bilo bi nas 30-tak. 
  - Uvijek nam ostaje kao mogućnost HIS + Vinodol. 
  



5. GS IFATSEA-e 
Nemamo informacije o potvrdi GS-e u Indiji. Iako nam svi (neslužbeno) tvrde da je 
sve OK, mi im baš i ne vjerujemo. Na stranici atsep.be Srđan je našao informaciju da 
je skupština od 10. do 14. rujna, što nas baš i ne veseli jer je to još uvijek sezona 
godišnjih. Predsjednica će napisati pismo predsjedniku IFATSEA-e i pitati što se 
događa. 
  
6. Dario - izvješće iz Amsterdama 
Dario nije došao pa nismo niti dobili izvješće. 
  
7. Razno 
Prihvaćen je zahtjev za članstvo u Udruzi Ivani Odak. Čestitamo. 
Predsjedništvo je donijelo odluku da nakon svakog sastanka predsjedništva tajnik 
stavi izvješće na web stranicu udruge. 
Slijedeći sastanak je 27. ožujka tj. za dva tjedna. 
  
  


