ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

41. Konferenca ZRS, Pekre 10.3.2012
Dne 15.10.2011 je bila v Pekrah Izredna Konferenca ZRS. Na tej konferenci je so dotedanji Organi
upravljanja ZRS a z glasovanjem dobili razrešnico. V nove organe upravljanja ZRS ja, pa so bili
izvoljeni:
Predsednik:
Bojan Majhenič, S52ME
Podpredsedniki:
Anton Galun, S51AG
Ognjen Antonič, S56OA
Konrad Križanec, S58R
Člani upravnega odbora:
Matej Zamuda, S56ZM
Tilen Cestnik, S56CT
Franci Žankar, S57CT
Tom Puc, S56G
Igor Cigler, S52IC
Aleš Rojc, S59RA
Miloš Oblak, S53EO
Predsednik nadzornega odbora:
Karel Bučar, S52AW
Člani nadzornega odbora:
Marijan Veber, S51U
Jože Cokan, S55N
Stanko Habjanič, S55HS
Stojan Kuret, S51WI
Predsednik disciplinske komisije:
Rado Jurač, S52OT
Člani DK:
Ciril Derganc, S53AE
Miroslav Mihec, S57MU
Jože Lešnik, S51LW
Andrej Jevšnik, S51JY
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Poročilo predsednika ZRS

(Bojan Majhenič S52ME)

Upravni odbor, je imel do sedaj štiri redne seje, ki so bile vedno sklepčne. Imel je tudi nekaj
korespondenčnih sej preko elektronskega glasovanja. Delo smo si, kot je razvidno iz zapisnikov
posameznih sej Upravnega odbora porazdelili po področjih, tako, da je delovanje ZRS potekalo brez
večjih zastojev. V tem času smo imeli Republiški inšpekcijski pregled namenske porabe sredstev
pridobljenih od URSZR. Inšpektor je zapisniško ugotovil, da so sredstva korektno porabljena skladno
s pogodbo in aneksi podpisani med obema strankama. Veliko aktivnosti je bilo vloženih v pripravo,
izdajo našega glasila CQ ZRS in aktivnosti, da so ostale dejavnosti zveze potekale neokrnjeno.
Mnogo stvari je bilo potrebno postoriti tudi na finančno materialnem poslovanju zveze. Na osnovi
naših predlogov in računovodskega servisa, se bodo vsi dogodki v letu 2012, knjižili z novo sprejetim
kontnim planom. Tako, da bo omogočeno redno mesečno spremljanje vseh izdatkov in prihodkov po
planiranih pozicijah predloženega finančnega načrta za leto 2012.
Kot se iz priloženega Finančnega poročila posredovanega s strani računovodskega servisa za leto
2011 lahko izbere, je ZRS zaključila poslovanje s presežkom okoli 20.000 evrov, kar je omogočilo
relativno dobro podlago za predlog poslovanja aktivnosti v letu 2012, ki smo ga sestavili in uskladili
člani UO.
Prav tako so se izvajali sklepi prejšnjih upravnih odborov, okoli pridobitve nadomestnih prostorov
ZRS. Iskala se je dolgoročna, cenovno ugodna rešitev. Prvotno ponujena lokacija s strani Ministrstva
za obrambo Logatec, je zaradi lastniških zapletov odpadna. Ponujena je bila podobna lokacija Pekre,
bivši Obrambni domu. Prejšnji predsednik ZRS ja je podpisal 20 letno pogodbo za brezplačni najem
prostorov v ponujenem objektu. Potrebno bo le plačati obratovalne stroške, ki pa so vsaj štiri krat nižji
kot do sedaj za lokacijo na LP6 ( ki je v zelo slabem in ne obnovljivem stanju ). Ponujene prostore
smo že primerno uredili. Enega v velikosti 50 kvadratnih metrov, drugega štirinajst kvadratnih metrov.
Na isti lokaciji je lahko v souporabi tudi velika multimedijsko opremljena konferenčna dvorana,
možnost uporabe učilnic in velikega pred prostora za razne aktivnosti. Prav tako je omogočeno
postavitev KV in UKV anten za aktivnosti ZRS ja.
Objekt ima velik parkirni prostor, 24 urno elektronsko in fizično varovanje, ter velik ograjen zunanji
prostor, ki je primeren za razne radioamaterske aktivnosti na prostem. Tako imamo sedaj vse
možnosti za izpeljavo strokovnih srečanj - predavanj, predvsem pa izvedbo radioamaterskih taborov
Na ta način je omogočeno izvajanje pomembne naloge ZRS – strokovno usposabljanje,
izobraževanje mladih radioamaterjev.

Poročila ZRS po posameznih področjih za preteklo obdobje
Poročilo RPT managerja (Tilen Cestnik – S56CT)
1. V Sloveniji je trenutno operativnih 47 analognih (FM) in 5 digitalnih (GMSK *D-STAR*) govorni
repetitorji:
- 2 VHF - 6 m DVR repetitorja,
- 21 VHF - 2 m repetitorjev,
- 24 UHF - 70 cm repetitorjev,
- 5 UHF D-STAR repetitorjev .
2. Večina repetitorjev je v zasebni lasti oziroma lasti RK. Seznam lastnikov je na S5RPT spletni strani
(samo klicni znaki lastnikov) http://rpt.hamradio.si. Podrobnejši seznam je bil kot priponka pred časom
posredovan tudi na e-listo predsednikov RK (dogovor na konferenci ZRS).
3. V obdobju med konferencama je bilo za področje repetitorjev namenjenih 1.400 EUR sredstev iz
pogodbe ZRS-URSZR za popravila, intervencije in vzdrževanje. 1.000 EUR sredstev pa je bilo
namenjenih za posodobitev in nakup nove opreme. Sredstva za to so bila namenjena iz ostalih
prihodkov ZRS. Vsa namenska sredstva iz naslova pogodbe ZRS-URSZR so bila porabljena v
skladu s planom do konca leta 2011, kot to veleva pogodba. 1.000 EUR sredstev pa sem zaradi
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plana postavitve 6m repetitorja prenesel v leto 2012, saj s 1.000 EUR ni možno nabaviti potrebnih
komponent za sestavo repetitorja.
Natančen popis porabe namenskih sredstev URSZR je na ZRS. Kupljene so bile profesionalne
antene Procom, usmernik in akumulator, DVR modul za 4m. Plačani so bili stroški popravila
repetitorja ZRS na Pohorju.
4. V letu 2011 ni bilo posebnih težav na RPT področju. Vse aktivnosti in popravila so bila izvedena
brez zapletov. Podrobnejši opis dogajanja se nahaja pod obvestili na spletni strani
http://rpt.hamradio.si, kjer so zabeležena vsa dogajanja in tudi ažurirane frekvence ter ostali podatki
govornih FM in GMSK repetitorjev.
Poročilo UKV managerja (Aleš Rojc – S59RA)
V času od izredne konference, ki je bila izvedena v mesecu oktobru do redne konference ZRS, ki bo
10.3.2012 v Pekrah so aktivnosti potekale dokaj ustaljeno.
Zaradi zamenjave UKV managerja je bila opravljen prenos nalog na novega managerja s strani Adija
S55M, s katerim sva se 7.12. 2011 tudi sestala na lokaciji v Ljubljani.
V mesecu decembru so se normalno odvila in zaključila še preostala UKV tekmovanja, ZRS maraton
in Marconi contest za sezono 2011. Tekmovalni dnevniki, ki so bili oddani, so obdelani in objavljeni so
rezultati.
V letu 2011 se tekmovalna sezona prične v mesecu marcu. Izdelan je koledar tekmovanj za leto
2012.
Na redni letni konferenci v Pekrah predvidevamo podelitev priznanj najuspešnejšim tekmovalcem za
ZRS maraton za sezono 2012.
Poročilo KV managerja (Igor Cigler – S52IC)
Na KV področju so se v letu 2011 odvijale in zaključile naslednje aktivnosti :
Izvedba tekmovanja KVP 2011:
V pomladnem delu prvenstva je sodelovalo 114 , v jesenskem delu pa 121 postaj. V obeh delih se je
tekmovanja udeležilo skupaj 162 različnih postaj.
Diplome in priznanja za KVP 2010 so bile podeljene na jesenski konferenci ZRS v Mariboru. Klubski
prehodni pokal je bil podeljen v trajno last Radioklubu Domžale S53CAB.
V letu 2011 so bile uspešno organizirane in izpeljane aktivnosti S50HQ v julijskem IARU HF
prvenstvu. Sodelovalo je več kot 30 radioamaterjev iz osebnih in klubskih lokacij.
S50HQ je zasedel 7. mesto.
Organizirano je bilo srečanje za vse udeležence na Slivnici, izdelane in podeljene pa so bile tudi
priložnostne kape in lončki.
Izvedba tekmovanja Field day 2011:
V sodelovanju z DARC so bili pripravljeni rezultati za CW in SSB del S5 Field day 2011.
Pripravljena so bila pravila za pokal ZRS, ki jih bo potrebno še malo prilagoditi.
Poročilo ARG managerja (Franci Žankar – S527CT)
ARG dejavnost se odvija po naprej pripravljenem načrtu - koledarju tekmovanj. V letu 2011 je bilo
izvedenih vseh 9 načrtovanih tekmovanj. Državna prvenstva so organizirali radioklubi Proteus
Postojna, Domžale, Radomlje in Amater Sevnica. Poleg državnih prvenstev so bila organizirana tudi
odprta klubska prvenstva, katera so pripravili radioklubi Ajdovščina, Ormož, Ptujska gora, Žužemberk
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in Krško. Rezultati tekmovanj so bili objavljeni na ARG spletni strani (http://arg.hamradio.si/) in glasilu
CQ ZRS.
Že po tradiciji smo tekmovalno sezono začeli s preizkusom pripravljenosti - testom teka na 3200 m in
UKV treningom. Omenjeno aktivnost smo tudi tokrat izvedli v Dobravljah (Ajdovščina)
Vsa tekmovanja iz spomladanskega dela štejejo za izbor tekmovalcev v reprezentanci ZRS.
Mladinska ARG reprezentanca se je med 16. in 19. junijem udeležila 12. mladinskega prvenstva 1.
Regiona IARU v Bolgariji (Primorsko). Nastop na prvenstvu v Bolgariji so omogočili Osnovna šola
Dobravlje, Radioklub Ajdovščina-S53AAN, Radioklub Ptujska Gora-S59DPG, starši in ZRS. Hvala
vsem.
Članska reprezentanca se je med 05. in 10. septembrom udeležila 18. evropskega prvenstva IARU v
Romuniji (Oradea - Baile Felix). Stroške udeležbe so v večjem delu poravnali udeleženci oziroma
njihovi radioklubi, del pa je poravnala ZRS.
Reprezentanci, sta dosegli nekaj odmevnih rezultatov, katere si lahko ogledate na spletni strani
(http://arg.hamradio.si/). Posebej pa velja omeniti 3. mesto Stanka Čuferja, S57CD na KV tekmovanju
ter 5. mesto Zdravka Ivačiča, S57BZI v novem Sprint tekmovanju na evropskem prvenstvu v
Romuniji. Na mladinskem prvenstvu v Bolgariji pa sta odlični uvrstitvi dosegli dve dekleti in sicer: Kaja
Bratina v kategoriji W14, ki je dosegla 5. mesto na UKV in 6. mesto na KV tekmovanja, ter Ana Čufer,
ki je bila 7. na KV.
Pred odhodom članske reprezentance na 18. evropsko prvenstvo se je ARG reprezentanca ZRS
zbrala na pripravah na Rogli. Naših priprav so se udeležili tudi tekmovalci hrvaške reprezentance.
Zelo številna slovenska ARG reprezentanca se je v lastni režiji med 15. in 17. julijem 2011 letos prvič
udeležila tokrat že 6. Balkanskega ARG prvenstva. Prvenstvo so organizirali radioamaterji iz Bosne in
Hercegovine v Zenici. Na tekmovanju je sodelovalo 81 tekmovalcev iz 7 držav. Naši tekmovalci so
dosegli odlične uvrstitve v skupnem seštevku obeh tekmovanj (3,5 in 144 MHz) in sicer 6 prvih mest,
dve drugi mesti in posebno medaljo za tekmovalca kategorije M70, ki je tekmoval v kategoriji M60
(Janko KUSELJ, S59D).
Poleg tekmovanj, ki so bila načrtovana v koledarju tekmovanj je bilo tudi nekaj dodatnih aktivnosti.
Ob koncu spomladanske ARG sezone je bilo za pripadnike Slovenske vojske pripravljeno tudi
posebno tekmovanje v amaterski radiogoniometriji. Tekmovanje v Kočevski Reki je bilo v sklopu
praznovanja 20 letnice osamosvojitve Slovenije in 20 letnice rodu zvez Slovenske vojske.
Po velikem tekmovalnem uspehu na 6. balkanskem ARG prvenstvu, je bila slovenskim
radioamaterjem ponujena možnost kandidature za izvedbo 7. prvenstva, ki bo v letu 2012. Po vrnitvi s
prvenstva v Zenici je bil oblikovan iniciativni odbor, ki je posebno pozornost posvetil predvsem
preverjanju podatkov o možnih lokacijah prvenstva glede na primernost terena in razpoložljivih IOF
kart, nastanitvenih možnosti ter ocene finančne konstrukcije.
Na osnovi predhodno opravljenih aktivnosti iniciativnega odbora za izvedbo BARDF in načelnega
soglasja UO ZRS je bila na prvenstvu v Romuniji podana naša kandidatura, nakar je bila Sloveniji
dodeljena organizacija BARDF 2012. Določen je tudi datum prvenstva: od petka 29. junija do nedelje,
1. julija 2012.
Organizator (nosilec) 7. Balkanskega prvenstva v amaterski radiogoniometriji »BARDF 2012« je
Zveza radioamaterjev Slovenije ob sodelovanju vseh sredin, ki se ukvarjajo z amatersko
radiogoniometrijo.

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, telefon 01 252-24-59, faks 01 422-04-22
e-naslov: zrs-hq@hamradio.si
spletna stran http://www.hamradio.si
dejavnost: 91.330 MŠ: 5147816000 DŠ: 90319648 TRR: 02010-0016255032

Priprave in izvedbo prvenstva, ki bo na Rogli vodi organizacijski odbor 7. Balkanskega ARDF
prvenstva v sestavi:
- Franci Žankar, S57CT, predsednik odbora in vodja tekmovanja
- Ivo Jereb, S57AL, podpredsednik (protokol, stiki z ekipami)
- Niko Gaberc, S56SON, podpredsednik (marketing in mediji)
- Zdravko Ivačič, S57BZI, predstavnik S59DXU, (sekretar odbora)
- Robi Kejžar, predstavnik hotelirstva in gostinstva na Rogli
- Uroš Martinšek, predstavnik športa na Rogli.
Glede na zahtevnost organizacije, pa že potekajo določene aktivnosti.
Poročilo managerja za digitalne komunikacije (Tom Puc – S56G)
V obdobju med konferencama je bilo iz sredstev po pogodbi med ZRS in URSZR za področje
digitalnih komunikacij namenjeno 1.400 €, ki so bili porabljeni za material, namenjen za vzdrževanju
obstoječih vozlišč (kablovje…) ter nakupu digitalnih vmesnikov za KV. Ker je pripravljenost
»sponzorjev« za pokrivanje stroškov električne energije na vozliščih (strežnikih za APRS, WX,
gatewayih, ipd) čedalje manjša, smo nabavili tudi prvi varčen strežnik z 12V napajanjem za S55DLJ
(Žagarski vrh nad Ljubljano).
Konec leta je bil sklenjen dogovor za povezavo radioamaterskih podatkovnih omrežij na 5.7 GHz
(803.11a) med OE in S5 z Robertom, OE6RKE in predstavljen tudi NBP.
Dogovorili smo se tudi za vzpostavitev stalne povezave z IV3 (ARI sekcija IQ3GO in IW2QOJ) in
usmerjanje IP prometa proti Italiji.

Plan ZRS po posameznih področjih za leto 2012
Plan RPT managerja (Tilen Cestnik – S56CT)
1.V Sloveniji je med sysopi repetitorjev že dalj časa prisotna ideja o postavitvi prvega klasičnega 6m
FM repetitorja. Klasičnega repetitorja na 6m področju še nimamo. Repetitor na 6m bi zagotovil
precejšnjo pokritost, če bi bil postavljen na pravi lokaciji in omogočil povezljivost radioamaterjev, ki iz
različnega razloga nimajo 2m in 70 cm radijskih postaj, pač pa samo KV postajo s 6m področjem.
Lokacija repetitorja je zagotovljena na enem izmed izpostavljenih zasavskih vrhov v centru Slovenije,
ki bi bili primerni za pokrivanje večjega dela naše države.
Komponente, ki bi bile potrebne za postavitev takšnega sistema so:
- 6 m RX radijska postaja
- 6m TX radijska postaja
- 70 cm radijska postaja za link do konference *SLOVENIA*
- usmernik 12 V/25A (najboljše 19« z možnostjo priklopa akumulatorja)
- duplekser za 6m shift 600 kHz proizvajalec ATT plus s.r.o. Holice, Češka cena 2.200 EUR s
transportom do S5
- zaviti dipol 6m antena za vse vremenske razmere proizvajalec ATT plus s.r.o. Holice,
Češka cena 120 EUR s transportom
- krmilnik NHRC 4
- akumulator zaprti 75 Ah
Nekaj od naštete opreme je že na zalogi. Najbolj problematičen je seveda duplekser, ki stane 2.200
EUR.
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2.Za zagotovitev boljše pokritosti VHF FM repetitorja na Mrzlici, je v planu tudi nabava Voter-ja za
priklop več dislociranih sprejemnikov na repetitor ter pripadajoče VHF/UHF radijske postaje. Cena
voterja proizvajalca LDG je 319 USD+poštnina. Gre za voter z možnostjo priklopa 8-ih dislociranih
sprejemnikov.
Nekaj o voterju najdete na:
http://www.srgclub.org/RVS8.html
http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/5/19/4
3.Za potrebe D-STAR repetitorja S55DLJ v Ljubljani bi bilo potrebno zagotoviti boljši duplekser. Ta, ki
je trenutno v uporabi ne zadošča zadostne izolacije. Duplekser je sicer Procomov, sponzoriralo ga je
podjetje USCOM, vendar se je pokazal kot neprimeren. Cena primernega duplekserja je cca. 400
EUR.
4.Nabavo nadomestnih anten, napajalnikov, akumulatorjev, konektorjev, kablovja itd, skratka kar bo
poškodovano ali uničeno med letom bi izvedli iz namenskih sredstev URSZR. Prav tako bi iz teh
sredstev povrnili potne stroške sysopom, ki bodo še naprej servisirali opremo ZRS.
5.V planu je tudi menjava anten na S55UBO na Boču, ki so že nabavljene. Predvidena je tudi obnova
repetitorja na isti lokaciji. Opremo smo uspeli nabrati sami. Za Boč, ki je tudi edina lokacija za katero
se plačuje najemnina, je potrebno preko RK Rogaška Slatina poravnati letno najemnino Telekomu
180 EUR.
6.Pred časom nam je uspelo pridobiti 4m bazno postajo Spectra. Plan za postavitev je na Maliču. Ker
na 4m nimamo zamika za repetitorsko delo bo zadeva delovala kot simpleksni DVR (digital voice
recorder). S tem bomo zagotovili možnost testiranja postaj ter popularizirali in vzpodbudili uporabo
FM-a na 4ih metrih.
7.Kot vsa leta do sedaj bo potrebna mednarodna koordinacija in tudi notranja koordinacija postavitve
in dodelitve frekvenc novim repetitorjem ter tudi obstoječim, ki bi se iz določenih razlogov morali
premakniti na drugo frekvenco. Skrb bo seveda tudi z zagotavljanjem novih radijskih dovoljenj.
Večina CEPT dovoljenj za S5 repetitorje poteče v letu 2013.
Plan UKV managerja (Aleš Rojc – S59RA)
Podelitev pokalov, plaket in diplom za tekmovanja v letu 2011. Predvideni termini za podelitev priznaj
10. marec podelitev UKV maraton, avgust Nemčavci, podelitev UKV pokal ZRS
Pomoč ZRS pri opremi UKV ekspedicij oziroma pri udeležbi UKV ekip v mednarodnih tekmovanjih
Plan KV managerja (Igor Cigler – S52IC)
Podelitev priznanj za KVP tekmovanje jesen 2011 in za generalno uvrstitev KVP 2011 in srečanje s
pogostitvijo tekmovalne komisije - Marec 2012
Izvedba spomladanskega dela KVP 2012 in nabava nagrad za ta del tekmovanja - Marec 2012
Izvedba jesenskega dela KVP 2012, nabava nagrad za jesenski del in generalno uvrstitev ter
srečanje s pogostitvijo tekmovalne komisije - November 2012
Organizacija in nabava nagrad za POKAL ZRS 2012 - Celo leto 2012
Organizacija ekip HQ tekmovanje , nabava praktičnih nagrad za tekmovalce in ekipe s pogostitvijo
tekmovalcev po tekmovanju na srečanju HQ ekipe - poletje 2012
Organizacija in izvedba tekmovanja FIELD DAY 2012 in nabava nagrad - junij,september 2012
Pomoč drugim S5 KV tekmovanjem
Izvedba natečaja za formiranje stalne ekipe ZRS, ki bi sodelovala na vseh večjih mednarodnih KV
tekmovanjih v kategorijah multi-multi, s pozivnim znakom ZRS-a. S tem v zvezi, ob pomoči URSZR,
pridobitev in postavitev prestižne tekmovalne lokacije, ki bi jo opremili s tehničnimi sredstvi, ki so v
zalogi ZRS. Za tem udeležba ekipe ZRS v ww tekmovanjih.
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Predvideni stroški za omenjene aktivnosti so 5000 EUR.
Finančni načrt je okviren in bomo poskušali pri vsaki postavki čim več privarčevati.
Pri načrtovanju KV aktivnosti in oceni stroškov sem se delno navezal na načrt KV managerja, mojega
predhodnika, za leto 2011. Kot sem razbral, nekatere zastavljene aktivnosti v letu 2011 niso bile
izvedene. Menim, da so bile zastavljene dobro, vendar za stanje ZRS v letu 2011 napovedane malce
preveč optimistično. Moje cilje iz tega načrta je vsekakor možno realizirati. Ob tem naj poudarim, da
bom potreboval pomoč UO ZRS-a v vsaj nekaterih točkah.
Za postavke, ki se nanašajo na organizacijo tekmovanj KVP in FIELD DAY 2012, verjetno ni potrebno
izgubljati besed, ker potekajo, kot je treba.
Kar se tiče POKALA ZRS, je potrebno zadevo zorganizirati in postaviti vključno s temelji. Potrebno bo
vložiti kar nekaj naporov v spremembo pravil POKALA ZRS in definitivno v atraktivne nagrade, ki
bodo tekmovalce stimulirale za udeležbo v čim več S5 tekmovanjih. Ob tem bi opozoril, da bo
potrebno presekati preteklost in pozabiti raznorazne zamere ter zgladiti spore v nekaterih
medsebojnih relacijah, saj večine članstva ZRS in radioamaterjev iz S5 ti ne zanimajo, zanima pa jih
učinkovitost in organizacija dogodkov na višji kakovostni ravni ter intenzivnost le teh.
V načrtu za leto 2012 sem predvidel določene pogostitve tekmovalnih komisij in HQ tekmovalne
ekipe. Zdi se mi prav, da se tekmovalcem in ostalim akterjem, ki so vsa leta pripomogli k
prepoznavnosti ZRS in njenih tekmovanj, izkaže določeno spoštovanje. S tem se jim lahko vsaj malo
oddolžimo za njihovo voljo, energijo in porabljeni čas. Taki dogodki bodo, med drugim, na vsak način
pripomogli tudi h konstruktivnemu in uspešnemu nadaljevanju ter izpolnitvi zastavljenih si ciljev.
Potrebno bo natisniti qsl-ke za s50hq !
Pri pomoči drugim organizatorjem S5 tekmovanj bi lahko priskočili na pomoč z manjšimi finančnimi
donacijami, ter jim tako, v zameno za pozitivno promocijo ZRS, pomagali pri izvedbah tekmovanj. O
višinah in načinu donacij se bomo sprotno dogovarjali na UO ZRS.
Pri pomoči S5 KV aktivnostnim bi finančno ali materialno podprli projekte S5 operaterjev, klubov ali
skupin, ki bodo preko dx ekspedicij in drugih aktivnosti podprli promocijo S5 in ZRS .
Izvedba natečaja za formiranje stalne ekipe ZRS, ki bi sodelovala na vseh večjih mednarodnih KV
tekmovanjih v kategorijah multi-multi, s pozivnim znakom ZRS-a. S tem v zvezi, ob pomoči URSZR ali
SV, pridobitev in postavitev prestižne tekmovalne lokacije, ki bi jo opremili s tehničnimi sredstvi, ki so
v zalogi ZRS. Udeležba ekipe ZRS v tekmovanjih. Zamisel o organizaciji stalne letne ekipe ZRS se mi
je porodila ob spoznanju, da ZRS kot taka, na zalogi poseduje večino potrebovanih tehničnih
sredstev, manjkajoča pa bi se lahko nabavila iz nuje po nabavi opreme, kar od nas zahteva URSZR.
V ta namen bi se lahko poskušali dogovoriti z URSZR, da nam omogoči souporabo kakšne njihove
lokacije, ki bi omogočala optimalne pogoje za postavitev antenskih sistemov in stalno zagotovitev
električne energije recimo kje na Pohorju ali Prekmurskih ravnicah, tudi kakšna Primorska lokacija bi
bila verjetno zelo dobra za doseganje prestižnih tekmovalnih rezultatov. Uvrstitev v tekmovalno ekipo
ZRS bi morala biti prestižna nagrada za vsakega S5 radioamaterja, seveda pod pogojem, da je
istočasno tudi član ZRS. Tako bi razvijali napreden tekmovalni duh v smislu druženja in
reprezentativnega nastopanja v WW tekmovanjih. Seveda ni nujno, da se ta ideja uresniči, kljub temu
pa se mi zdi, da bi lahko dobro zaživela.
Plan ARG managerja (Franci Žankar – S527CT)
ARG tekmovanja v okviru sprejetega koledarja ARG tekmovanj za 2012
Trinajsto mladinsko evropsko prvenstvo v Litvi (Siauliai) od 11. - 14. julija 2012
(8 tekmovalcev + spremljevalec)
16. svetovno ARDF prvenstvo v Srbiji (Kopaonik) od 10. - 15. septembra 2012 (18 udeležencev)
Tehnična oprema za ARG
Predvidena sredstva za izvedbo zgornjih aktivnosti znašajo okoli 13800 EUR.
Za udeležbo v mladinski in članski ARG reprezentanci se načrtuje, da polovico sredstev krijejo
udeleženci obeh prvenstev oziroma njihovi klubi.

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, telefon 01 252-24-59, faks 01 422-04-22
e-naslov: zrs-hq@hamradio.si
spletna stran http://www.hamradio.si
dejavnost: 91.330 MŠ: 5147816000 DŠ: 90319648 TRR: 02010-0016255032

Plan managerja za digitalne komunikacije (Tom Puc – S56G)
Spomladi planiramo sestanek sysopov digitalnega omrežja za koordinacijo izgradnje hrbteničnih
povezav in usmerjanja IP prometa. ZRS se pridružuje tudi iniciativam za organizacijo izobraževalnega
srečanja o radioamaterskih prenosih podatkov za kar bodo namenjena tudi sredstva iz proračuna. V
tem letu bo potrebno tudi podaljšati in/ali na novo urediti CEPT dovoljenja za večino starih in
novopostavljenih NBP vozlišč.
V okviru rednega vzdrževanja iz namenskih sredstev po pogodbi z URSZR bomo izvedli najnujnejše
posege na vozliščih in ob tem tudi povrnili potne stroške sysopom, ki upravljajo z opremo na za
ARON pomembnih odsekih.
Nadaljevala se bo tudi zamenjava napajalnih sistemov (akumulatorji z napajalniki/polnilci) ter
nadgradnja vsaj enega vozlišča/repetitorja s sončnimi celicami.
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Računovodski servis Milena Sinur
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 006
1000 LJUBLJANA

FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU: 01.01.2011 DO 31.12.2011
1. DOTACIJE IZ PRORAČUNSKIH IN DRUGIH JAVNIH
SREDSTEV
2. DONACIJE DRUGIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
3. ČLANARINE IN PRISPEVKI ČLANOV
4. PARTICIPACIJA ZA TEKMOVANJA
5. D U R S - DOHODNINA
6. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV
7. OSTALI PRIHODKI – IZPIT S PRIROČNIKOM
I. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI SKUPAJ (1+2+3+4+5+6+7)

EUR

20.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.600,00
47.101,00
4.350,00
2.635,53
550,00
715,50
77.952,03

EUR
8. MATERIALNI STROŠKI

9.815,92
EUR

9. STORITVE
EUR
10. AMORTIZACIJA
11. DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI
II. SKUPAJ ODHODKI IZ DEJAVNOSTI (8+9+10+11)

EUR
EUR
EUR
EUR

12. FINANČNI PRIHODKI
13. FINANČNI ODHODKI

14. DRUGI ODHODKI – MESTNO ZEMLJIŠČE
15. DRUGI PRIHODKI
A. PRESEŽEK PRIHODKOV

33.961,45
5.765,44
256,68
49.799,49
36,35
2,12

167,88
EUR
EUR

123,25
28.142,14

B. PRESEŽEK ODHODKOV

0,00

SINUR MILENA
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Predlog materialno finančnega poslovanja ZRS ja za leto 2012
NAZIV - VRSTA

D

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

Predlog finančnega plana
2012

PRIHODKI SKUPAJ

87.600,00

Prihodki od članarin

40.000,00

Drugi prihodki

28.300,00

Pristojbina za oper. izpite

800,00

Obresti od vezave sredstev

0,00

Prihodek od URSZR / ZOTKS

20.000,00

Oglasi v glasilu CQ ZRS IN KOLEDARJU

500,00

Izredni prihodki IARU

0,00

Izredni prihodki ARG

0,00

Radioamaterski priročnik

0,00

Namenske rezervacije

0,00

Sredstva pridobljena na javnih razpisih - dotacije

0,00

Prostovolni prispevki in 0,5% od dohodnine

1.000,00

Izredni prihodki- tečajne razlike
Izredni prihodki DONACIJE

0,00
6.000,00

Izredni prihodki KV / Mladinski tabor

0,00

Rezervacije preteklega leta

0,00

Izredni prihodki ARON

0,00

Prenos iz preteklega leta

19.300,00

ODHODKI SKUPAJ

87.600,00

Materialni stroški

1.500,00

Amortizacija

0,00

Drugi materialni stroški

1.500,00

Poslovni prostori:

4.500,00

HQ Lepi pot 6 (pol leta)

3.000,00

Pekre

1.500,00

QSL biro:

4.000,00

Mednarodno sodelovanje

2.000,00

Kotizacija IARU

2.000,00
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Sejemska dejavnost:

3.000,00

Radioamaterska področja

15.500,00

KV

3.500,00

UKV

2.000,00

ARG

4.500,00

RPT

3.500,00

DIGI

2.000,00

Sedež ZRS:

6.670,00

Konferenca ZRS

1.500,00

Pisarniški material

500,00

Fotok./ vzdr. delovnih sredstev

500,00

Knjigovodstvo ZRS

1.200,00

Nabava pisarniške opreme

2970,00

Glasilo CQ ZRS

19.000,00

Vzdrževanje RPT/PR/SV

3.200,00

Stroški vzdžeavnja in intervencij

3.200,00

Izobraževanje in promocija

7.030,00

Izvedba vaje ARON in usposabljanje

1.700,00

Mladinski tabor

4.800,00

Seminarji (RIS)

530,00

Nabava osnovnih sredstev

14.300,00

Stroški potnih nalogov ZRS

3.500,00

Stroški iz delovnega razmerja
3.400,00

Delo po pogodbi - dežuranje

3.400,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0,00

Predsednik ZRS :
Bojan Majhenič
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