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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia
Številka: 2/2010
Ljubljana, 29. marec 2010

Z A P I S N I K 2. SEJE UO ZRS
29. marca 2010 ob 18:00 uri v prostorih Radiokluba »Ljubljana« S53AJK, Drenikova 32,
Ljubljana.
Prisotni:
Konrad Križanec – S58R, predsednik UO
Matej Zamuda - S56ZM, podpredsednik UO
Zvone Bajec – S59ZB, podpredsednik UO
Boštjan Vončina - S55O, podpredsednik UO
Anton Galun - S51AG, član UO
Kristjan Kodermac - S50XX, KV manager
Adi Voh - S55M, UKV manager
Franci Žankar - S57CT, ARG manager
Tom Puc - S56G, PR manager
Tilen Cestnik - S56CT, RPT manager
Gosti:

Dejan Novak – S56WDN
Darko Bulat – S56ZDB
Marijan Miletić – S56A

Odsotni član UO:
Miloš Oblak - S53EO, manager za diplome
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev sklepov 1. seje UO
2. Poročilo o finančnem stanju ZRS ( + Letno poročilo )
3. Glasilo CQ ZRS
4. Podpis pogodbe o sodelovanju ZRS - SV
5. Poročilo za URSZR
6. ARON
7. Pravila KVP
8. Plan aktivnosti ( managerji , UO )
9. Radioamaterski tabor 2010
10. Imenovanje delovne skupine za pripravo pravnih aktov
11. Razno
Sejo je ob 18:05 otvoril predsednik UO Konrad Križanec - S58R in po uvodnem pozdravu
ugotovil, da je prisotno 10 članov UO ZRS ter da UO ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

Ad 1. Pregled in potrditev sklepov 1. seje UO
Člani UO potrdijo zapisnik 1. seje UO in se seznanijo z uresničevanjem sklepov 1. seje UO.
Predsednik UO Konrad Križanec - S58R predstavi stanje primopredaje po sklepu št.2 in ugotovi,
da še ni sestavljen in podpisan tehnični zapisnik, ki pa bo pripravljen in podpisan v kratkem.
Ugotovljeno je bilo, da je večina evidenc nepopolnih ali pa sploh ne obstaja.

Po sklepu št. 3 UO ugotavlja, da je v finančnih podatkih veliko anomalij. Nadzor nad poslovanjem
v tem mandatu UO ZRS vršita Zvone Bajec - S59ZB in Anton Galun - S51AG .
Plačila po sklepu št. 4 so izvedena. Boštjan Vončina - S55O je pri dobavitelju (Birox) reklamiral
del naročila, ki se nanaša na cca. 300€ nalepk, ki jih zveza ne potrebuje. Odgovor še
pričakujemo.
Oba dežurna na ZRS predlagata spremembo uradnih ur ob ponedeljkih na 16:30. Pooblastila so
urejena, ključi prostorov predani in s tem sta sklepa št. 6 in 7 uresničena.
Glede sklepa št. 8 in sodelovanja na sejmu Hamradio 2010 Konrad Križanec - S58R predlaga, da
se objavi poziv radioklubom za materiale, s katerimi bi ZRS predstavila radioamatersko dejavnost
v Sloveniji na razstavnem prostoru sejma. Poziv bi objavili v naslednji številki CQ ZRS in
elektronskih medijih.
Glede poročila prejšnjega predsednika po pogodbi z URSZR so se člani UO strinjali, da je
neustrezno in od skrbnice pogodbe na URSZR pridobili odlog za pripravo novega, o čemer bo
razprava tekla v točki 5. dnevnega reda.
Predsednik Konrad Križanec – S58R glede poletnega radioamaterskega tabora poda informacijo,
da je sklenjen dogovor z ZOTKS in pridobljeno ustno soglasje radioklubov, ki bodo prevzeli
organizacijo. Nadaljnje dogovore vodi predsednik ZRS.
Izvedba rednih skedov ZRS je zagotovljena.
Predsednik Konrad Križanec – S58R je kontaktiral poverjenike za posamezna področja in večina
jih je privolila v nadaljevanje sodelovanja. Odgovora ni prejel od poverjenika za ATV Mija
Kovačeviča - S51KQ in poverjenika za monitoring Darka Bulata - S56ZDB. S poverjenikom za ATV
Mojim Kovačevičem - S51KQ bo predsednik opravil dodatne pogovore o nadaljevanju
sodelovanja.
Darko Bulat - S56ZDB je kot gost prisostvoval seji UO in zato ga je predsednik prosil za odgovor
glede nadaljevanja sodelovanje kot poverjenik ZRS za monitoring, cilji, namenom in aktivnostmi.
Darko Bulat - S56ZDB je obrazložil svojo vlogo monitoringa v okviru IARU kot administrativno
vlogo in sprejel nalogo, da organizira dokumentacijo ter pripravi materiale za predstavitev te
službe ter ideje za spletno stran. UO je naložil poverjeniku, naj pripravi materiale glede
monitoringa, z upoštevanjem dejstva, da se mora zaradi izkrivljenega pogleda o monitoringu v
preteklosti jasno prikazati namen in cilji monitoringa, ki nikakor niso monitoriranje dela
radioamaterjev, temveč gre za zaščito frekvenc, ki jih uporabljajo radioamaterji pred motnjami
drugih izvorov.

Ad 2. Poročilo o finančnem stanju ZRS ( + Letno poročilo )
Zvone Bajec - S59ZB poroča o finančnem stanju ZRS:
-

-

Na delo računovodskega servisa imata UO in NO določene pripombe
Zvone Bajec - S59ZB je prikazal bilančne obveznosti za leto 2009, ki jih je bilo potrebno
poravnati v 2010 in so znašale 22.429,00€. Obrazloženo je bilo, da ta številka pomeni
obveznosti iz leta 2009, ki jih je bilo potrebno poravnati v letu 2010, se pravi iz
razpoložljivih finančnih virov za leto 2010. Zaostale obveznosti iz tega naslova je UO že
poravnal, kar pomeni močno finančno obremenitev za leto 2010, za kar je bilo potrebno
porabiti večino prilivov do tega trenutka za leto 2010. Zvone Bajec - S59ZB je za lažjo
predstavo dodatno obrazložil, da to pomeni, ko bi bila zveza razpuščena dne 31.12.2009,
bi morali ustanovitelji (radioklubi) ta znesek solidarno poravnati.
Ugotovljeno je bilo, da je bilo v predlanski bilanci (2008) obveznosti cca 12.000 €
preneseno v 2009 (prenos dolga), v lanski (2009) pa cca. 22.500 € preneseno v 2010.
Zvone Bajec - S59ZB je obrazložil, da bo na podlagi tako visokega minusa težko priti do
pozitivnega poslovanja v enem letu in predlaga postopno sanacijo. Člani UO se strinjajo,
da bo takšen izpad težko pokriti, a predlagajo, da se poskuša zadevo sanirati s čim večjim
varčevanjem, kar bo sicer pomenilo manj denarja porabljenega za radioamaterske

-

aktivnosti, vendar je to za bodoči obstoj in delovanje ZRS nujno potrebno. Upoštevajoč to
dejstvo je predsednik ZRS predlagal določitev prioritetnih ciljev, ki morajo biti izvedeni v
2010 in se bodo izvajali v okviru finančnih možnosti, program katerih se bo prilagajal na
sejah UO.
Letno poročilo za AJPES na podlagi 11. sklepa konference ZRS 2010, je v usklajevanju z
NO, ki je poslal pripombe administrativne narave in do roka bo usklajeno poročilo poslano
na AJPES
Konrad Križanec - S58R pove, da bodo poročila poslana na AJPES v zakonsko določenem
roku, vsi podatki pa se bodo tudi objavili skupaj z mesečnim poročilom finančnega
poslovanja ZRS.

PLAN
Realizacija (delovni
predlog)
Stroški:

2009

2010

1.

ARG

10.912,95

2.

QSL

2.230,82

3.
4.

CQ ZRS
Tekmov. in
priznanja

5.

IARU

2.008,49

2.008,49

6.

2.084,73

200,00

7.

Sejem HAM FH
Radioamaterski
tabor

547,57

1.000,00

8.

HQ Lepi pot 6

9.876,54

9.876,54

9.

RPT

1.265,06

10. Konferenca

2.230,82

20.330,59 20.330,59
3.665,37

Goran Potni stroški 2010

-1.447,86

Obveznosti 2009

Terjatve 2009
RAZPOLOŽLJIVO
2010

-22.429,00
-3.976,02
4.806,00
7.298,92

Stroški Repetitorjev v letu 2010 bodo kriti le na
0,00 podlagi sredstev in v skladu s planom URSZR
907,76

6.520,30

0,00

12. Plače+

21.689,42

0,00

13. Ostalo:

9.107,11

Skupaj stroški:

30.345,80

URSZR

907,76

11. Goran Krajcar

Razlika

91.146,71 36.554,20

Planirani
prihodki:

66.900,00
Razlika:

30.345,80

Plan 2010 gre za delovni predlog, da je UO dobil predstavo o dejanskem stanju ZRS in se bo
usklajeval na sejah UO. Ob upoštevanju trendov cen in stroškov 2009, ima trenutni UO
predvidoma (v kolikor bodo prispeli vsi predvideni prilivi) v letu 2010 na razpolago za
radioamatersko dejavnost le cca 7.300 eur! ( QSL biro in CQ ZRS sta že upoštevana stroških, to
pomeni, da bo za ostale dejavnosti KV, ARG; UKV, DIPLOME, RPT….. Na razpolago cca. 7300
eur). V letu 2010 je bilo do prevzema pristojnosti novega UO, prejšnjemu predsedniku Goranu
Krajcarju - S52P že nakazanih 1.447,86 € potnih stroškov in dnevnic za čas 1.1.2010 do
prevzema pristojnosti novega UO.

Ad 3. Glasilo CQ ZRS
Želja, da se zagotovi izdajanje glasila CQ ZRS navkljub težki finančni situaciji in v kontekstu
iskanja različnih variant priprave ( možnost tudi izdajanja v elektronski obliki, način zbiranja
prispevkov, način distribucije…. ) ter izdelave glasila s ciljem zmanjševanja stroškov, UO sklene,
da objavi razpis za glavnega in odgovornega urednika. V njem bo opredeljeno, da odgovorni
urednik prevzame oz. zagotovi izvedbo celotnega postopka za izdajo glasila (od zbiranja in
urejanja prispevkov, do distribucije glasila). Ne glede na to je potrebno za namen obveščanja
članov ZRS in promocije radioamaterske dejavnosti v času postopka nadaljevati z izdajanjem
glasila.
Ponudbe bodo morale vsebovati tudi t.i. alternativne variante izdajanja glasila s katerimi bomo
seznanili radioklube. UO v času svojega mandata ne bo spreminjal obstoječega načina izdajanja
glasila mimo privolitve večine članov ZRS.
UO se je seznanil z dopisom RK S59DCD z dne 25.03.2010 v tistem delu, ki zajema problematiko
glavnega in odgovornega urednika (Dragana Selana - S55Z). Strinjamo se z razmišljanjem, da
nihče ni nenadomestljiv. Eno od osnovnih načel sedanjega UO za doseganje zastavljenih nalog za
katere je dobil mandat na 28. konferenci ZRS 2010 je, da UO mora delovati v dobro
radioamaterjev v Sloveniji in da sodeluje z ljudmi, ne glede na »strankarsko« pripadnost, v duhu
združevanja idej in aktivnosti v katerih najdemo skupni interes večine slovenskih radioamaterjev.
UO ZRS se strinja, da naj se glasilo ne uporablja za politiziranje, ampak za reševanje problemov
v radioamaterski dejavnosti.
Na ZRS sta v tem času prispele dve ponudbi za glavnega urednika CQ ZRS in urejanja glasila,
vendar jih UO zaradi nepopolnosti ni mogel obravnavati.
Sklep štev. 11: Pripravi in objavi se razpis za glavnega in odgovornega urednika v
okviru celovito rešitev problematike biltena CQ ZRS in se ga javno objavi.
Sklep štev. 12: Naslednjo številko CQ ZRS ureja Dragan Selan – S55Z. Do naslednjih
številk CQ ZRS se UO opredeljuje na naslednjih sejah UO v okviru finančnih zmožnosti.

Ad 4. Podpis pogodbe o sodelovanju ZRS - SV
Dne 12.3.2010 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med SV (Slovensko vojsko) in ZRS za leto
2010. ZRS je eno od 16 društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu, ki so podpisala
pogodbo. Zaradi finančne krize (skupna vrednost celotnega projekta za vsa društva je le okoli
150.000 €), je sodelovanje osredotočeno le na tehnično podporo posameznih akcij. S strani
ministrice ga. Jelušič, je bilo izraženo pričakovanje, da se bo višina sredstev v prihodnosti
povečala, saj v SV načrtujejo spremembe, ki poudarjajo pomen večjega sodelovanja z društvi, ki
delujejo v javnem interesu. V nasprotju z dosedanjo prakso je potrebno Radioklube seznaniti z
vsebino pogodbe s SV. Olajšati in določiti je potrebno tudi način za koriščenje ugodnosti iz same
pogodbe s strani radioklubov oz. njihovih članov.
Sklep štev. 13: Radioklube se seznani z vsebino podpisane pogodbe s SV. Original se
objavi na mailing listi predsednikov in seznamu e-mail naslovov radioklubov.
Sklep štev.14: Pripravi se dopis radioklubom za koriščenje ugodnosti iz pogodbe med
SV in ZRS.

Ad 5. Poročilo za URSZR

Goran Krajcar – S52P je poslal predlog poročila za URSZR za leto 2009. Po pregledu poročila, je
UO sprejel stališče, da bi bila oddaja takšnega poročila neresna, saj je bilo poročilo hkrati nov
aneks k pogodbi URSZR. Dokumenti priloženi poročilu niso izkazovali namenske uporabe
sredstev, kot ji je ZRS zavezana na podlagi pogodbe. UO ZRS ne bo nadaljeval s takšnim
načinom dela in zato je po posvetovanju z URSZR zaprosil za odlog roka oddaje poročila in
pripravil novo poročilo na podlagi obstoječe dokumentacije ZRS.
Na podlagi zbrane dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ZRS ne more predložiti dokumentov za
popolno izrabo sredstev URSZR za leto 2009, kar posledično pomeni, da bo ZRS glede na
pogodbena določila URSZR morala vrniti neporabljena sredstva v višini 3.976,02 € oz. stanje v
dogovoru z URSZR drugače sanirati.
Investicijski transferji:
Neporabljena sredstva investicijski transferji:
Tekoči transferji:
Neporabljena sredstva tekoči transferji:

5.807,41
2.692,59
3.502,97
1.283,43

EUR
EUR
EUR
EUR

Skupaj porabljena sredstva:
Skupaj neporabljena sredstva:

9.310,38 EUR
3.976,02 EUR

Tilen Cestnik - S56CT je pripravil določene popravke za besedilo, s katerimi UO soglaša in se
vnesejo v besedilo poročila.
Sklep štev. 15: UO potrdi poročilo v finančnem delu, pred oddajo se vnesejo popravki
RPT managerja Tilna Cestnika – S56CT v besedilo o opravljenih aktivnostih. Na URSZR
se poročilo odda po pošti do 31.3.2010.
Sklep štev. 16: Za skrbnika pogodbe se določi Tilen Cestnik – S56CT.

Ad 6. ARON
Na podlagi dosedanjih sklepov in dogovarjanj je bila ugotovljena potreba po novi formulaciji in
organizaciji delovanja radioamaterjev na podlagi kodeksa ARON. Področje je glede zahtevnosti
zelo široko in potrebno bo zagotoviti ekipo, ki bo pokrivala vse vidike tovrstnega delovanja.
Upoštevajoč ta dejstva ter glede na dosedanje sodelovanje in izvedene vaje, se predlaga
ustanovitev skupine, ki bo organizacijsko vodila aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo širše skupine
radioamaterjev in sodelovanja z vsemi ostalimi udeleženci na podlagi kodeksa ARON.
Sklep štev. 17: Za organizacijo skupine za dopolnitev protokola ARON se zadolžijo:
Matej Zamuda – S56ZM, ki je tudi pooblaščeni koordinator skupine, Tilen Cestnik –
S56CT in Tom Puc – S56G.

Ad 7. Sprememba pravil KVP
Kristjan Kodermac - S50XX predstavi spremembe v pravilih KVP 2010:
-

spremenjena definicija kategorije "EKIPE", omogoča prijavljanje ekip do začetka
tekmovanja in uvrstitev nepopolnih ekip,
spremenjena točka 9 - spremenjena oblika tekmovalnih dnevnikov,
spremenjena točka 10 - spremenjen način sprejemanja dnevnikov in skrajšan rok
pošiljanja na 7 dni.

Nova pravila KVP bodo objavljena na spletni strani KVP: http://kvp.hamradio.si .
Sklep štev. 18: Predlagane spremembe pravil KVP se sprejmejo.

Ad 8. Plan aktivnosti ( managerji , UO )
Tom Puc - S56G: Področje digitalnih komunikacij se v celoti financira na podlagi pogodbe z
URSZR in ne iz ostalih prihodkov ZRS.
Tilen Cestnik - S56CT: RPT omrežje se financira na podlagi pogodbe z URSZR in ne iz ostalih
prihodkov ZRS.
Franci Žankar - S57CT: ARG bo težko sofinancirati zgolj iz sponzorskih sredstev.
Konrad Križanec - S58R: Managerji naj sami sestavijo prioritetne liste porabe, z upoštevanjem
finančne situacije, kot je bila predstavljena v točki 2 in z njimi seznanijo člane UO.
Sklep štev. 19: Managerji naj določijo plan aktivnosti, stroškovnike in prioritetne liste
porabe do naslednje seje UO.

Ad 9. Radioamaterski tabor 2010
Skupno akcijo ZRS in ZOTKS bomo organizirali tudi letos, v predvidenem terminu, to je med 15.
in 21. avgustom 2010. Na osnovi analize predhodno izvedenega tabora, tako s strani
organizacije, kot stroškovnika in upoštevanja finančnega stanja ZRS, je bil sprejet pristop
katerega osnova je prostovoljno delo organizatorjev oz. udeležencev-predavateljev s strani ZRS.
S pomočjo Radiokluba Mozirje - S51DSW je zagotovljena lokacija, ki bo omogoča višjo stopnjo
varnosti, zahtevanih pogojev bivanja in delovnega okolja za mlade udeležence. Zagotovljeno je
sodelovanje posameznih radioklubov (za predstavitev različnih radioamaterskih aktivnosti),
društva elektronikov Slovenije in zahtevano število inštruktorjev, ki skrbi za program in varnost
udeležencev. Vsaka pomoč je dobrodošla, tako da se lahko zainteresirani, ki bi radi sodelovali pri
izvedbi tabora, obrnejo na ZRS.
Predvidena je udeležba 20 – 25 udeležencev (glede na program dela, je priporočena spodnja
starostna meja od 7. razreda OŠ navzgor).
Sklep štev. 20: UO potrdi organizacijo radioamaterskega tabora s predvidenimi stroški
ZRS v višini 1.000€.

Ad 10. Skupina za pripravo zakonodaje
Po sklepu št. 11 Konference ZRS 2010, UO za izvedbo oblikovanja Skupine za pripravo pravnih
aktov ZRS zadolži koordinatorja Zvoneta Bajca - S59ZB, ki bo izpeljal vse nadaljnje postopke v
skladu s sklepi konference. UO s tem določa le člana, ki bosta vodila organizacijo aktivnosti, člani
skupine se bodo lahko prijavili na podlagi javnega poziva in drugih obvestil radioamaterjem oz.
radioklubom. UO bo določene radioamaterje glede na zahtevnost problematike osebno pozval k
udeležbi v skupini, na podlagi njihovih izkušenj in dosedanjega dela.
Sklep štev. 21: Za organizacijo Skupine za pripravo pravnih aktov ZRS se pooblasti
koordinator Zvone Bajec – S59ZB in Boštjan Vončina – S55O, kot njegov namestnik.

Ad 11. Razno
Konrad Križanec - S58R seznani UO z aktivnostmi v zvezi s planinskim društvom Kum, glede
predloga z njihove strani za odstranitev radijskih svetilnikov. UO je na podlagi pogovorov s
planinskim društvom uspel doseči kompromisno rešitev, da radijski svetilniki na Kumu ostanejo,
ampak je za to potrebno plačevati minimalno najemnino (10 € na mesec).
Sklep štev. 22: UO pooblasti predsednika ZRS za pripravo in podpis pogodbe s
planinskim društvom.

Boštjan Vončina - S55O: Zaradi organizacije dela je potrebno uradne ure v ponedeljek premakniti
za 30 minut.
Sklep štev. 23: Uradne ure na sedežu ZRS se ob ponedeljkih odvijajo med 16:30 in
19:00 in ta sklep delno razveljavi sklep št. 5.
Boštjan Vončina - S55O seznani UO s predlogom RK Cirkulane, ki predlaga v izpitno komisijo ZRS
dr. Boštjana Polajžerja - S58MW in Bruna Lubca - S51M.
RK Radenska predlaga Janka Šauperla - S55WT v izpitno komisijo.
Sklep štev. 24: UO sklene, da se Boštjan Polajžer – S58MW, Bruno Lubec – S51M in
Janko Šauperl – S55WT imenujejo za člane izpitne komisije ZRS.
Boštjan Vončina - S55O informira UO z vsebino dopisa RK Slovenj Gradec S59DCD o koriščenju
ugodnosti iz pogodbe s SV.
Sklep štev. 25: UO se seznani z vlogo radiokluba Slovenj Gradec za koriščenje
ugodnosti iz pogodbe s SV in v skladu s sklepom št. 14 obvesti radioklub o pogojih.
Boštjan Vončina - S55O: V skladišču je približno 700 priročnikov, cena za izvod je 20,50 € , ki je
previsoka.
Sklep štev. 26: UO sklene, da se cena »Priročnik za radioamaterje 2. izdaja« zniža na
10 €.
Konrad Križanec - S58R obvesti UO, da prejema veliko vprašanj radioamaterjev, ki iščejo podatke
iz evidenc ZRS, ki večinoma ne obstajajo (obstaja samo fascikel zapisnikov o opravljenih izpitov).
Manjkajo seznami opravljenih izpitov pa tudi oldtimerjev.
Tilen Cestnik - S56CT: V teku so pogovori za organizacijo vaje NEK 21.4.2010, ki bo temeljila na
prenosu podatkov o vaji preko PR.
Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.45 uri ter se članom UO in gostom zahvalil za sodelovanje
in aktivno delo.
Zapisnikar: Tom Puc - S56G
Predsednik ZRS
Konrad Križanec – S58R
Priloge:
- Finančno poročilo in trenutni plan (delovno gradivo UO)
- Letno poročilo ZRS za AJPES
- Pogodba SV ZRS
- Poročilo URSZR
- Dopis S59DCD

