Zveza radioamaterjev je sklenila 2002 leta pogodbo z ministrstvom za
zagotavljanje rezervnih zvez preko radioamaterskih sistemov so bila
zagotovljena sredstva za sofinanciranje.Lahko preverite točnost podatkov
na strani uprave republike Slovenije na
naslovu http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1_zrs2.htm.
Od leta 2003 do leta 2018 je bili iz tega naslova nakazano 231.351,83€
samo v obdobju trenutnega predsednika Bojana Majheniča 2010 do 2018
174,664.00€.
Ta sredstva naj bi bila namenjanju izključno opremljanju ARON ekip in
nekaj za vzdrževanje repetitorjev in digitalnih komunikacij. Tako mi je
zagotovil po telefonu sam predsednik . Če to misel zaključimo ,mora imeti
ZRS v lasti ogromno opreme,saj za takšen denar dobiš veliko radijskih
postaj. Vsi podatki so javno dostopni preko aplikacije za prikaz porabe
javnega denarja na strani https://erar.si/
Leta 2011-12 so se začele formirati ARON ekipe. Koliko se spomnim ,da se
je naš klub v Brežicah S59ACP prijavil med prvimi.Takrat so bile kar velike
težave zbrati 13 ekip.
V tistem času ni bilo še govora o kakšni opremi saj mi za njo nismo
vedeli.Zveza nam je to takrat zatajila . Seveda te ekipe bi se morale
formirati že leta 2002 ,ko je bila podpisana pogodba z ministrstvom.Naš
klub je že deloval in imel svoj ARON dokument že leta 1995 ,ki ga je
napisal naš član. Aktivno smo pa že sodelovali z URSZR Brežice od leta
1991.
Sodelovali smo v nešteto vaj z URZSR in tudi uspešno dokazali ,da so
naše radioamaterske veze večkrat bolj zanesljive od njihovih
profesionalnih vez. To je bilo najbolj razvidno iz vaje Nesreča v nuklearni
elektrarni krško ,ki so naše veze bistveno bolje delovale od njihovih ,kljub
naši stari skromni opremi. To je vse dokumentirano in bilo objavljeno v
časopisih. Naše delo je zelo veliko pomagalo pri sklenitvi pogodbe z
ministrstvom 2002 leta .Leta 2005-6 smo poskušali pridobit v ARON
posavske klube. Naš član je šel predstavit posavskim klubom delovanje
ARON omrežja in je naletel na veliki upor celo grožnje ,da ga bodo vrgli
ven čez okno mu razbili g... itd ,če ne utihne.Tam je bil tudi predstavnik
upravnega odbora ZRS.Seveda zveza tega našega predloga ni sprejela
,ker je imela svoje plane ,kako bo prišla do sredstev. Potem je stvar šla v
pozabo za nekaj časa. To je bil tudi naš razlog ,da smo se med prvimi
javili v ekipo ,saj smo na tem področju že imeli izjemne izkušnje in
znanje.
Prišlo je leto 2014. iz določenih krogov smo izvedeli ,da je bila nabavljena
oprema za ARON ekipe. Dobro namerno smo vprašali na forumu ARON kje
je oprema in zakaj se ne razdeli na upravne postaje.Seveda sledil je
napad na naš klub.Kaj bi radi,da se to nas nič ne tiče razne žaljivke in itd.
Tako daleč je prišlo ,da so zaprli forum ,da nismo več mogli pisati.Sledili
so telefonski klici predsednika Majheniča ,zakaj to sprašujemo po forumu.
Takoj nam je bilo jasno ,da nekaj ni v redu.Čez nekaj mesecev dobimo

poziv ,da pridemo iskat opremo.Še isto uro ko smo dobili poziv smo bili v
Mariboru na ZVEZI.To jih je seveda presenetilo. Pričaka našega člana
predsednik Majhenič. Seveda opremo smo dobili ,da bi nas utišali ,ne pa
ker bi jo nam radi dali.
Sledi novi šok v skladišču vse razmetano in manjka več kot polovico
opreme.Nekatere brez navodil ,škatel itd. Naša upravna postaja naj bi
prva dobila opremo ,kar pomeni ,da bi moralo biti vse še v skladišču. Tako
,da tudi mi nismo takrat dobili kompletne opreme ,kot je bilo na spisku.Na
vprašanje kje je oprema ,ni bilo odgovora. Nekateri pa so še zmeraj trdili
v tistem času meni osebno po telefonu ,da je oprema vsa na zvezi v
skladišču, mi pa smo isti trenutek bili tam.
Pustimo to sedaj,stvari so se nekako našle in razdelile po upravnih
enotah.Ko smo stvari prenesli v klub smo ugotovili ,da je nekatera oprema
stara že več kot eno leto in so garancije že potekle.To kaže na
odgovornost ZVEZE in posameznikov predvsem predsednika.Zaradi
našega pritiska zveza napiše prvo pogodbo z ARON ekipami. Seveda
pogodbe nobeden ne podpiše. Zakaj pa sami veste. Se o tem ne splača
govoriti.
Seveda se potem pritiski na naš klub nadaljujejo. Začnejo razne obtožbe
,da MORAMO hodit na izobraževanja,analize itd saj smo dobili opremo.
Bolj trdimo ,da opremo smo dobili na reverz in ni naša ,to pomeni ,da naš
klub ni nič dobili. In da nismo nič takega podpisali ,da bi morali izvajati.
Seveda smo do sedaj naredili vse vaje razen dveh in sodelovali v vseh
mednarodnih vajah v katerih smo bili edini v ARON ekipah. Naredili
nešteto občinskih vaj v okviru ARONA. Organizirali več predstavitev
ARONA na terenu. Naredili kar nekaj filday tekmovanj ampak to za njih ni
bilo dovolj . Imeli smo občinsko mednarodno vajo v kateri so sodelovali
kolegi iz Avstrije pa se nam ni hotela pridružiti glavna ARO postaja . Zveza
nas je popolnoma ignorirala niti odgovorila na naš mail. Hvala predsednik
Bojan in vsi ostali na zvezi.Pred dobrim letom sem osebno prosil
predsednika Bojana po elektronski pošti saj se mi drugi odgovorni v
ARONU niso hoteli javiti,da nam izroči stolp,ki je bil nabavljen za ARON
ekipe ,ki smo ga nujno rabili za FILDAY tekmovanje in istočasno vajo
ARON ,ampak ni bilo nobenega odgovora .Še do danes nismo dobili
nobenega odgovora ,zakaj nismo dobili zadnje nabavljene opreme za
EKIPE ARON.(stolpi,pactor modemi itd).Na začetku leta smo poslali
pismeno zahtevo z povratnico in do danes še nič. Zavili so se v molk.
Seveda pritiski so se nadaljevali na drugačen način izključitev iz KVP
tekmovanja. Prvič bi si med člani radio kluba dajali točke. Seveda to
počnemo vsi ,saj to je normalna stvar . Letos pa zaradi odajanja z
preveliko močjo. Na podlagi video posnetka ,ki smo ga sami poslali ,ki
dokazuje ,da smo delali v skladu z pravili tekmovanja. Seveda smo že prej
vedeli kaj nameravajo in smo se na to dobro pripravili z več posnetki in
pričami.Na našo pritožbo že skoraj tri mesece se niso odzvali . To vse
pove o transparentnem delovanju zveze predvsem predsednika Majheniča
,ki te nepravilnosti podpira,kljub da po telefonu govori da imamo prav dela
pa čisto drugače . Hvala ti za takšno podporo.
Žalostno je ,da mora naš klub iskati pravno pomoč za rešitev sporov.

Pripombe na pogodbo:
-Pogodba je narobe naslovljena. Naslovljena je na ekipo Koper
-Pogodba naj se sklene med skupino ARON ne pa izrecno na radio klub
-ARON ekipa mora delovati v skladu navedenimi dokumenti katera pa niso
priloga te pogodbe in jih nismo videli ,prejeli,nismo seznanjeni z njimi.
-pogodba o sofinanciranju dejavnosti (pogodba med
ministrstvom za obrambo in ZRS)
-merila o opremljanju
-organiziranju in usposabljanju ARON ekip
-načrt aktiviranja ARON ekip
-merila nabave opreme
- 3člen.Po amortizacijskem času se oprema odpiše. Zraven je uporabljena
beseda LAHKO. To lahko pomeni ,da jo lahko ali pa tudi ne. Amortizacija
tudi ni določena to je lahko tudi 20 let . Spodnjo mejo določa zakon
zgornjo pa ne .Potrebno bi bilo definirati amortizacijske čase.Opremo bodo
otpisovali samo svojim prijateljem.
- 4člen.Manjka dokument :podlaga meril in načrt aktiviranja.
- 5člen. Napisano ,da po potrebi treba služiti v tujino. To je velika
obveznost za prostovoljno delo. Zaradi tega lahko posamezniki izgubijo
službo nekateri pa lahko
zaprejo svoja podjetja. To ne pride v poštev
v radioamaterstvu ,saj to je hobi ne pa obveznost. Tukaj bi moralo biti
opredeljeno plačilo.
-8člen. Če je oprema prekomerno obrabljena vse stroške krije predsednik.
V 10 letih se oprema sigurno obrabi če se z njo dela .Delamo prostovoljno
potem bo nekdo
brez kakšnih pisanih meril se odločil nekoga terjati za
stroške. Ne bodite smešni.

PREDLOG SPORAZUMA POGODBE
1-Sporazum bi bil sklenjen z radioklubom ali posameznikom vodjo
ekipe.
2-Delovanje ARONA temelji v radioamaterskem prostovoljnem
duhu po radioamaterskem KODEKSU in pravilih.
3-Oprema, ki jo imajo upravne postaje, preide v trajno last
radiokluba, ko poteče amortizacijska doba (približno 5 let,s tem bi
bilo delno poplačano delo ki seveda ni prostovoljno). V času
amortizacijske dobe vzdržuje in popravlja opremo ZRS. Za namen
popravil ZRS zadrži določeno vsoto sredstev. Če vsota ni
porabljena, se naslednje leto razdeli sorazmerno po upravnih
enotah.
Radio klubi opremo ne smejo prodati, tudi ko preide v trajno last
in z njo naprej delati v ARONu. V primeru nesreč po potrebi
opremo odstopijo tudi drugim radioamaterjem v uporabo.
4-Ekipe se udeležijo enkrat letno generalne vaje ARONA, ki jo
organizira ZRS, vsaka na svoji lokaciji. Udeležba je obvezna.
5-Ekipe se enkrat mesečno javijo na skedu ZRS.ZRS enkrat na
mesec pripravi vajo ,ki jo upravne postaje naredijo v tekočem
mesecu.Lahko na isti dan kot je sked ZRS.
6.Sredstva, ki jih zveza dobi po pogodbi z URSZR, razdeli
sorazmerno na upravne postaje. En del zadrži za popravila
naprav v amortizacijskem roku.
7.Aron ekipe so dolžne ta sredstva porabiti, 80% izrecno za
radioamatersko opremo (postaje, konektorje, antene, kable itd.),
20% za razne stroške vezane na delo ARONA (bencin za agregat,
olje, potne stroške, hrano, pijačo itd.)
8. Na koncu leta morajo upravne postaje poslati poročilo in
dokazila o nabavljeni opremi(dokazila računi). Če kršijo pravila,
naslednje leto ne dobijo sredstev. V primeru, da upravna postaja
celo leto ni aktivna, ne dobi sredstva naslednje leto.

9. Vsa poročila morajo biti na vpogled vsem radioklubom v
Sloveniji, ki so včlanjeni v zvezo ZRS. Zveza mora tudi javno
prikazati porabljena sredstva z dokazili.
10. Vse ARON ekipe sodelujejo pri izberi nabavljene opreme .
(To v primeru ,da bi nabavljala zveza opremo. S tem bi preprečili
,da bi par ljudi po svoji volji izbiralo opremo kot se dela sedaj)
10. Zveza zavaruje pri zavarovalnici opremo proti udaru strele,
kraji, okvarah, tako niso najemniki sami odgovorni (to je predlog, če
bi bilo finančno vzdržno).
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