ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Zapisnik 39. redne volilne konference ZRS
Predlog dnevnega reda 39. konference ZRS
1. Otvoritev konference
2. Sprejem poslovnika konference
3. Izvolitev organov konference
4. Beseda gostov in delegatov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo upravnega odbora, finančno poročilo za leto 2010
7. Poročilo nadzornega odbora za 2010
8. Poročilo disciplinske komisije za 2010
9. Razprava o poročilih in sklepanje
10. Razrešnica organov ZRS
11. Volitve organov ZRS za mandatno obdobje 2011-2015
12. Delovni in finančni načrt za 2011
13. Pobude in predlogi delegatov
14. Sklepi in priporočila 39. konference ZRS

K 1. točki in k 2. točki
Po pozdravnem govoru predsednika ZRS Konrada Kriţanca, S58R je bila konferenca prestavljena
za 30-minut, ker je bilo prisotnih manj kot polovica predstavnikov radioklubov (članov ZRS). Na
podlagi 17. člena statuta ZRS se je po 30-minutni prestavitvi pričela 39. konferenca ZRS ob
10.57 uri.
S58R je še enkrat pozdravil delegate in častnega predsednika ZRS, Tonija Stipaniča, S53BH, ter
po uvodnem govoru predlagal dnevni red konference in poslovnik, ki je bil poslan v gradivih za
konferenco, in ga dal v razpravo in potrditev. Z javnim glasovanjem sta bila predlagani dnevni
red konference in poslovnik soglasno sprejeta.

K 3. točki
Glasovalo se je o predlogu, ki ga je podal predsednik ZRS, ker ni bilo podanega drugega
predloga:
Delovno predsedstvo:
- predsednik : Ognjen Antonič, S56OA
- član: Bojan Majhenič, S52ME
- član Stanko Habjanič, S55HS
- član: Anton Rataj, S51OG
- zapisnikar: Matej Zamuda, S56ZM
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Verifikacijska komisija:
- Silvo Obrul, S50X
- Ljubo Trojer, S51ST
- Marjan Drolc S56JAZ
Komisija za sklepe:
- Vojko Bjelčevič, S52TG
- Igor Stanko, S59WT
- Dragan Selan, S55Z
Overitelji zapisnika:
- Janko Šauperl, S55WT
- Ivan Dobnik, S51DI
- Agar Gorečan, S56RGA
Delovno predsedstvo je hkrati tudi volilna komisija.
Predlog je bil soglasno sprejet.

K 4. točki
S58R se je zahvalil vsem, ki so pripomogli pri sanaciji materialno-finančnega poslovanja ZRS v
2010.

K 5. točki
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je od 107 RK prisotnih na konferenci 46 RK, kar je več kot
1/3 vseh članov ZRS, kar zadostuje pogoju na podlagi 17. člena statuta ZRS za izvedbo
konference.
Ljubo S51ST, poda pripombo, da ni sodeloval v verifikacijski komisiji. Predsednik delovnega
predsedstva prosi verifikacijsko komisijo, da se ponovno sestane in ponovno poda svojo poročilo.
Silvo Obrul, S50X se je opravičil za nenamerno proceduralno napako in hkrati pozval ostale člane
verifikacijske komisije, da se ponovno sestanejo.

K 6. točki
Predsednik ZRS, Konrad Kriţanec, S58R je podal poročilo UO ZRS za 2010 in finančno poročilo
ZRS 2010. Poročili sta priloţeni, kot prilogi zapisnika 39. konference ZRS.

K 7. točki
Predsednik nadzornega odbora, Bojan Debelak, S56UTM je podal poročilo NO ZRS za 2010.
Poročilo je priloţeno, kot priloga zapisnika 39. konference ZRS.

K 8. točki
Poročilo disciplinske komisije na 39. konferenci ZRS ni bilo podano. Po odstopu (26.02.2010)
predsednika DK, Franci Mermala, S51RM so bili ostali člani DK komisije pozvani, da med seboj
izvolijo novega predsednika. Do 39. konference ZRS, člani DK komisije še niso sporočili ime
novega predsednika in niso pripravili poročila disciplinske komisije.
Predsednik verifikacijske komisije, Silvo Obrul, S50X poda ponovno poročilo verifikacijske
komisije: Verifikacijska komisija v sestavi: Silvo Obrul, Ljubo Trojar, Marjan Drolc ugotavlja, da
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je od 107 RK prisotnih na konferenci 46, kar je več kot 1/3 in po 17. členu statuta ZRS zadostuje
za izvedbo konference

K 9. točki
Igor S51O, kot predstavnik QRP kluba izrazi protest na podano poročilo o delu UO s strani
predsednika ZRS saj meni, da je bil QRP klub imenovan kot »najslabši na tem svetu«. Prosi, da
se obrazloţi, kaj vse je QRP klub narobe naredil, da se ga imenuje, kot najslabšega na svetu.
Prav tako člana QRP kluba nista bila vključena v delovne skupine za pripravo pravnih aktov in
ARON, kljub njihovi pravočasni pisni prijavi.
Boštjan S55O, se je kot delegat RK Triglav S53APR zahvalil UO ZRS za uspešno konsolidacijo
finančnih sredstev in izpeljavo programa aktivnosti. Izrazil je tudi ţeljo RK Triglav, da se v
programu za naslednja leta bolj pristopi k dolgoročnemu načrtu organizacije in opazko, da se v
prihodnje prej razpošlje gradivo za konferenco.
Konrad S58R , prebere ponovno del poročila UO za 2010:
» Delo UO je bilo tokom celotnega leta zelo aktivno. Tako na t.i. delovnih sestankih, kot tudi
uradnih sejah UO. Le te so bili štiri , na katerih je bilo sprejetih 49. sklepov. UO je z vsemi člani
ZRS ( RK ) sodeloval uspešno, izjema je QRP klub Celje«
V samem poročilu ni nikjer zapisano, da je QRP klub najslabši in se opravičil, če je koga z
poročilom UO prizadel in prevzema vso odgovornost.
Igor S51O, vztraja, da je v poročilu UO imenovano da je QRP klub največji negativec.
Ivan S51DI, kje v poročilu piše, da je QRP največji negativec ?
Niko S57E, predlaga, da predsednik ZRS umakne sporni stavek iz poročila UO 2010.
Adi S55M, UO ZRS je določil vodje komisij za pripravo pravnih aktov in Aron. Predsednika
omenjenih skupin sta zadolţena za delo skupine. UO ZRS nima pravice do vmešavanja v delo
omenjenih skupin.
Tilen S56CT, prosi NO za pojasnilo, kako bi se naj izvedlo popisovanje RPT sredstev ? Popis
sredstev je narejen in je bil poslan UO ZRS.
Bojan S56UTM, popis sredstev je bil mišljen v smislu dobrega gospodarja in upoštevanja
računovodskih standardov. Ker je popis ţe narejen ni potrebe bo izdelavi novega.
Rado S58R, umika iz poročila UO ZRS del, kjer je omenjen QRP klub.
Ljubo S51ST, mini super vozelj S55YBM ( Baška Grapa) smo lastno ročno postavili in se ne
strinjam, da se ga popiše kot ZRS lastnina.
Adi S55M, Ljubo narobe si razumel predlog NO. Lastnina, ki je v privatni lasti se ne popisuje kot
lastnina ZRS.
Tom S56G, ZRS reklamira digitalno omreţje in RPT omreţje, kot naš skupen doprinos, vendar
ZRS z veliko večino tehnike lastniško nima nič. ZRS namenja kar nekaj namenskih sredstev za
vzdrţevanje RPT in digi mreţe.
Stojan S51WI, pojavila se je zanimiva tema glede popisa sredstev RPT in digitalnega omreţja.
Ne glede na lastništvo opreme lahko to opremo uporabljamo vsi radioamaterji, zato se mu
predlog za popis zdi dober.
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Tilen S56CT, seznam RPT sredstev po poslan na poštno listo predsednikov radioklubov preko
spleta.
Ivan S51DI, poda zahvalo UO ZRS za uspešno izvedeno materialno finančno sanacijo.
Predsednik delovnega predsedstva je dal v paketu vsa poročila na glasovanja. Vsa poročila so bila
soglasno sprejeta.

K 10. Točki
Anton S51OG, pojasni, da v primeru, če podamo razrešnico vodstvu ZRS, ostanemo brez
vodstva. Ker ni bil podan predlog za novo vodstvo predlaga, da se staremu vodstvu ne poda
razrešnica, dokler ne bo podan predlog za novo vodstvo. Predlaga, da se naredi odmor in najde
rešitev.
Silvo S50X, prvič v 33 letih se je zgodilo, da ni novega mandatarja. Zgodi se nam lahko, da
ostanemo brez vsega v primeru, če podamo razrešnico. Predlagam, da to vodstvo prevzame
vodenje naprej, saj je dobro opravilo delo v letu 2010 in uspešno končalo sanicijo finančnega
stanja ZRS.
Adi S55M, Delegati lahko podajo razrešnico, lahko pa tudi ne. Vendar se lahko v primeru, da
razrešnice ne dobimo, znotraj sedanjega UO dogovorimo in podamo odstopno izjavo. Dajte nam
moţnost, da izberemo malce spremenjen UO, kot je bil do sedaj.
Rado S52OT, pojasni, da si dejansko ne smemo privoščit, da ostanemo brez vodstva, ker potem
v tem primeru prevzame vodenje ZRS delovno predsedstvo konference do naslednje konference.
Strinja se z predlogom, da se da mandatarju S58R ponovno zaupnico in da si izbere nov team.
Prav tako bi bilo dobro, da se sprejme sklep, ki bi zavezoval bodoče vodstvo, da se v letošnjem
letu izpelje reorganizacija ZRS.
Dragan S55Z, predlaga, da se ta ekipa obdrţi dokler ne najdemo nove. Ko se najde nova ekipa,
se naredi izredna konferenca.
Boštjan S55O, pojasni, da je bila podana moţnost vsem, da se prijavijo za sodelovanje v
organih ZRS. Radioklube v Sloveniji zgleda ne skrbi, kaj bo z našo ZRS.
Pojasni, da trenutni UO razrešnice ne potrebuje, kajti sklep 38. Konference je bil, da ima
sanacijsko vodstvo mandat samo eno leto oziroma do naslednje konference in razrešnice sploh ni
potrebna.Tukaj na konferenci je 46 predstavnikov radioklubov, a je kdo od vas poslai predloge?
Potrebno se bo odločit kaj bomo naredili za našo organizacijo.
Bojan S56UTM, skušajmo najti rešitev, da ne ostanemo brez vodstva. Ţe nekaj časa beţimo od
resnice. Ko deţuje so ustanovitelji ZRS-ja radioklubi, ko sije sonce pa posamezniki. Tako
posamezniki, kot radioklubi so pripravljeni sodelovati dokler sije sonce, ko nastopijo teţave
oziroma deţuje se skrijejo pod deţnike. Podpiram podaljšanje mandata sedanjemu UO.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga enourni odmor za kosilo. Konferenca je prekinila delo ob 13:02.
Po odmoru je konferenca nadaljevala delo ob 14:15 z deseto točko dnevnega reda. Ob preverjanju prisotnosti
je prisotnih 45 delegatov.
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Med odmorom je S58R uspel sestaviti novo ekipo za UO ZRS, ki bo v nadaljevala delo do izredne volilne
konference, ki bo sklicana najkasneje do konec oktobra 2011.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga, da se poda razrešnica sedanjemu UO, saj sedaj imamo predlog za
nov UO. Nadzornemu odboru in disciplinski komisiji pa naj se podaljša mandat do naslednje izredne volilne
konference.
Razrešnica UO ZRS je bila izglasovana z enim vzdržanim glasom.

K 11. Točki
Na predlog S58R so vsi prisotni z minuto molka počastili spomin na preminulega bivšega
sekretarja ZRS Arčija S59AR.
Rado S58R poda predlog za UO v naslednji sestavi:
Rado Kriţanec, S58R - predsednik
Boštjan Vončina, S55O – podpredsednik
Ognjen Antonič, S56OA - podpredsednik
Matej Zamuda, S56ZM - podpredsednik
Tilen Cestnik, S56CT – RPT manager
Franci Ţankar, S57CT – ARG manager
Kristjan Kodermac, S50XX – KV manager
Adi Voh, S55M – UKV manager
Tom Puc, S56G – manager za digitalne komunikacije
Miloš Oblak, S53EO – manager za diplome
Miloš Klatzer, S54G -član
Predlog delovnega predsednika, da se nadzornemu odboru in disciplinski komisiji v naslednji
sestavi podaljša mandat do naslednje izredne volilne konference :
NO v sestavi:
Bojan Debelak, S56UTM
Stojan Kuret, S51WI
Andrej Novak, S52GP
Joţe Temnikar, S56JT
DK v sestavi:
Vlado Kuţnik, S57KV
Anton Peterka, S53FO
Vilko Udovič, S56LVU
Janez Vehar, S52VJ
Bojan Majhenič, S52ME
Rado S58R, nov »začasni« upravni odbor bo nadaljeval z delom in skušal pripeljati do oblikovanja izhodišč,
kakšna bo naša ZRS v naprej. Odločitev bo sprejela večina radioamaterjev in zato poziva radioklube k
sodelovanju. V smislu zmanjševanja stroškov bo potrebno spremeniti lokacijo sedeža ZRS.
Kristjan S50XX: Mešamo jabolka in hruške. Potrebno se je dogovoriti o čem vse bo odločala izredna volilna
konferenca. V primeru zamenjave sedeža ZRS bo potrebno spremeniti statut ZRS. Očitno nam sedanji statut ne
ustreza, sam pa sem mnenja, da nas statut ne omejuje.
Rado S58R: Pripraviti je potrebno predloge do naslednje konference, ki bo sprejela odločitve. Problemi, ki
izhajajo iz statuta so zanemarljivi, kot to če bi se ga držali in ne iskali izgovore za neizpolnjevanje.
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Adi S55M, vpraša zbrane delegate: koliko delegatov meni, da potrebujem drugačen statut ? 5 delegatov od 45
meni, da potrebujemo nov statut. Problem torej sploh ni v statutu, problem je kako animirati radioamatersko
druščino za delo. Zaradi zmanjšanja financ je nujno potrebno zamenjati sedež ZRS (Lepi pot 6), saj ta
predstavlja strošek cca 12.000€ na leto.
Rado S52OT, potrebno je nekaj narediti na reorganizaciji oziroma narediti razpravo, ki bo ugotovila kaj želimo
in potrebujemo. Prihajam iz radiokluba, ki redno odvaja sredstva na ZRS za vse operatorje, zato menim da
obstoječi statut ni pravičen. Zakaj ? Na konferenci odločajo predstavniki klubov, ki to ne počno. V klubskih
statutih imamo napisano pravilo, da članu, ki ne obnavlja članstva oziroma ne plačuje članarine preneha
članstvo. Radioklubi, ki krši ta pravila pa ne preneha članstvo v ZRS. To je ne pravično. To bi morali imeti
napisano v statutu. Ne morem imeti v ZRS radioklube, ki na primer za 5 operaterjev odvede članarino za 35 pa
ne. To moramo urediti, če želimo,da bo naša organizacija delala naprej.
Boštjan S55O, imamo različne poglede, kar je tudi prav. Potrebno bo razmisliti in najti skupno rešitev z katero
bo večina zadovoljna. Vsi, ki smo se danes zbrali in imamo skupen interes ohraniti radioamaterstko dejavnost v
Sloveniji. Če vsi skupaj ne bomo ugotovili kaj hočemo imeti, ne bomo naredili nič. Dajmo se angažirat, da bomo
lahko skupaj nekaj naredili. Predlog, da bomo na naslednji konferenci že podali smernice ZRS o prihodnosti,
glede na sodelovanje RK in radioamaterjev v dosedanjih prizadevanjih za spremembe je utopičen.
Kristjan S50XX, vse debate o članarini lahko preprosto rešimo. Ker strokovne službe nimamo več, naj tiskanje
in pobiranje članarin za svoje člane uredijo radioklubi sami in ne ZRS.
Glasovanje o predlog za nov UO z mandatom do naslednje izredne konference, ki je bil podan s strani S58R.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Glasovanje o podaljšanju mandat nadzornemu odboru do naslednje izredne konference
Predlog je bil soglasno sprejet
Glasovanje o podaljšanju mandata disciplinske komisije do naslednje izredne volilne konference.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Predsednik delovnega predsedstva izreka čestitke vsem izvoljenim v organih ZRS.

K 12. Točki
Rado S58R, finančni plan za 2011, ki je bil poslan z gradivom je namensko poenostavljen in
vključuje le osnovno delovanje ZRS. Preostala sredstva pa se bodo enakomerno porazdelila po
vseh področjih aktivnosti. Plan se bo sproti prilagajal na sejah UO ZRS.
Finančni plan za 2011 je priloţen, kot priloga zapisnika 39. konference ZRS.
Kristjan S50XX, predlaga sklep, ki se glasi: Zaradi nedosegljivosti strokovne sluţbe ZRS, se
članarina za 2012 in naprej pobira izključno na relaciji ZRS – klubi.
Anton S51OG, v veljavnem statutu ZRS ţe sedaj tako piše, ţal se tega ne drţimo. ZRS ne bi
smel pobirati kotizacijo od posameznikov. Klubi so ustanovitelji zveze in klubi plačujejo članarino
po številu operaterjev v klubu.
Tom S56G, ZRS po zakonu ne sme razpolagati z osebnimi podatki operatorjev v radioklubih.
Rado S52OT, to kar je zveza delala kot servis klubom je v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Podpira predlog, ki je bil podan s strani S50XX.
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Adi S55M, so klubi, ki bodo odvedli 3 kotizacije in spet drugi ki bodo odvedli 40, zato predlagam
progresivno lestvico, ki bo povečevala število glasov glede na število plačanih članarin
operatorjev (klub, ki bo odvajal več sredstev na ZRS bo imel več glasov).
Rado S58R, informacijska pooblaščenka nas je ţe opozorila, da ne smemo razpolagati z
osebnimi podatki operatorjev v radioklubih. Pojavil se nam je še drug problem, revija CQ ZRS
lahko gre samo v klube, ne pa na domače naslove posameznih operaterjev, kot je bilo to do
sedaj.
Boštjan S55O, smo v prekršku, ko pošiljamo poloţnice za kotizacijo. Podpira predlog podan s
strani S50XX, da radioklubi sami poberejo kotizacijo operaterjev in odvedejo svojo članarino
zvezi.
Glasovanje o delovnem in finančnem načrtu, ki je bil poslan z gradivom za konferenco.
Predlog je bil sprejet z enim glasom proti, enim vzdrţanim glasom in ostali za.
Delovni in finančni načrt je priloţen, kot priloga zapisnika 39. konference.

K 13. Točki
Delovni predsednik na novo oblikuje sklep, ki je bil podan s strani S50XX, tako da se glasi:
Članarina za 2012 in naprej se pobira izključno na relaciji ZRS – klubi.
Sklep je bil sprejet z dvema glasoma proti, trije vzdrţani in ostali za.
Kristjan S50XX, to kar se je delalo do sedaj ni prav, zato je v bodoče potrebno delovati
pravilno.
Igor S59WT, ne strinjam se s predlogom, da ima klub z več operaterji več glasov. Predlaga, da
se izdela zloţenka, ki bi promovirala radioamatersko dejavnost in vsebovala podatke o
radioklubih v bliţnji okolici.
Stojan S51WI, pojasni, da smo člani klubov in preko klubov posredno člani ZRS. Predlaga, da
radioklubi pošljejo kopijo poročila, ki so ga poslali na občino in tako posreduje svoje število
članov v klubu.
Bojan S52ME, poda predlog, da se naslednja konferenca ZRS (izredna volilna) opravi v Mariboru
v organizaciji radiokluba Maribor S59ABC in vabi oktobra vse radioamaterje v Maribor.
Ivan S51DI, predlaga da delegati v svojih klubih propagirajo uporabo LOTW.
Anton S51OG, poda pobudo, da se ZRS včlani v EPC - European PSK Club in da bi lahko zveza
organizirala kakšno EPC tekmovanje.
Tom S56G, Izdajatelji diplom EPC niso nikjer nacionalne zveze. V preteklem letu so vsi klubi
člani ZRS dobili status društva v javnem interesu.
Boštjan S55O, kot ste videli v finančnem planu 2011 nam po osnovnem plačilu vseh obveznosti
ostane cca 18.000€. V ta preostala sredstva je potrebno vključiti tudi bodočnost našega glasila.
Tisk in pošiljanje ene številke glasila stane cca 4.000€. Glede na trenutno finančno stanje je
skoraj nemogoče natisniti in razposlati še eno številko. Ţal nas poštnina stane več, kot tisk revije.
Kaj narediti sedaj ? Te odločitve ne more sprejeti UO, lahko pa jo sprejeme konferenca. Obstaja
več moţnih rešitev, lahko izdamo samo 2 številko CQ, preidemo na digitalno PDF obliko in imamo
še več številk, ali pa povišamo kotizacijo za cca 15€ (v primeru, da ţelimo imeti 6 tiskanih revij
CQ ZRS glede na trenutne izdatke zveze).
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Rado S58R, sem vezan na papirnato obliko in ne podpiram PDF obliko. Kdo bo pripravljal
elektronsko obliko izdaje revije ?
Dragan S55Z, glasilo urejam ţe tretje leto. Z trţenjem oglasov se da pridobiti, kar nekaj
sredstev. Pri izdelavi samo PDF oblike ne vidim smisla sodelovati, saj tiskana oblika predstavlja
vez med posamezni operaterji in ZRS. Ena od moţnosti zmanjšanja stroškov je tudi pocenitev
distribucije revije in sicer tako, da revije prevzamejo klubi.
Ognjen S56OA, predlaga, da se spremeni distribucijski kanal, tako da se revije ne pošilja preko
pošte ampak revije prevzamejo radioklubi na ZRS.
Boštjan S55O, kot delegat nimam pooblastila zato, da glasujem kako bodo člani v mojem klubu
prejemali revijo, tako da se bom glasovanja o tem vzdrţal.
Silvo S50X, strinjam se z Boštjanom, da nimam mandata. Potrebno je odgovoriti prijavljenim na
razpis za odgovornega urednika CQZRS. Ureditev CQZRS naj bo prioriteta, saj je to papirnata vez
med nami radioamaterji.
Rado S58R, finančni problem, ki ga je izpostavil S55O je na ţalost resničen. Podpiram
distribucijo revije preko radioklubov.
Matej S56ZM, Kaj narediti? Kaj boste povedali v klubih, ko ne bo revije? A se bo spet pljuvalo
po ZRS ? Nehajmo se sprenevedati, a smo imeli na prejšnji konferenci mandat?
Potrebno se bo odločiti, ZRS ne sme razpolagati z osebnimi podatki operatorjev.
Delovni predsednik je podal na glasovanje naslednji sklep:
Zaradi visokih stroškov pošiljanja glasila CQ ZRS in proračunskih omejitev Zveze, se opravi
pilotni projekt distribucije glasila skozi radioklube, namesto ustaljene direktne distribucije skozi
Pošto Slovenije.
Predlog je bil sprejet z enim enim glasom proti, pet vzdrţanih glasov in ostali za.
Predsednik delovnega predsedstva prebere pisno pobudo podano s strani radiokluba Cirkulane.
Dopis radiokluba Cirkulane je priloţen kot priloga zapisniku 39. Konference.
Stojan S51WI, predlaga, da bi se pod okriljem ZRS naredila izkaznica, ki bi omogočala članom
popuste pri raznih trgovcih.
Matej S56ZM, dober predlog. Kdo bo to naredil? Po zakonu so člani ZRS samo radioklubi, zato te
izkaznice lahko izdajo radioklubi, saj ZRS ne sme razpolagati z osebnimi podatki operatorjev.
Dragan S55Z, podpiram Stojana. Taka izkaznica utrjuje pripadnost zvezi, kar bi posledično lahko
povečalo število članov, saj bi imeli konkretno korist od zveze! Predlagam personilizirane kartice.
Strošek teh kartic bi bil cca 3 – 5€ po kosu, ki jih uporabniki plačajo ob prevzemu.
Martin S56RIR, ideja za kartice je dobra. Člani UO so ţe preobremenjeni, zato predlagam, da
ZRS pripravi osnutek izkaznice, radioklubi pa poskrbijo za popuste pri lokalnih trgovcih.
Predsednik delovnega predsedstva je podal na glasovanje naslednji predlog:
Zadolţi se UO ZRS za organizacijo in pripravo izredne volilne konference najpozneje do oktobra
2011, pri čemer gradiva razpošlje najkasneje 30 dni pred izredno konferenco.
Predlog je bil sprejet z enim glasom proti, dva vzdrţana glasa in ostali za.
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K 14. Točki
Sprejeti sklepi:
Sklep št. 1: Konferenca sprejme dnevni red in poslovnik 39.konference ZRS.
Sklep št. 2: Konferenca sprejme Poročilo UO ZRS za leto 2010, Finančno poročilo in poročilo
NO.
Sklep št.3: Izglasovana je razrešnica članom UO ZRS.
Sklep št.4: Potrjen je bil nov UO ZRS do izredne volilne konference v sestavi:
Rado Kriţanec, S58R - predsednik
Boštjan Vončina, S55O – podpredsednik
Ognjen Antonič, S56OA - podpredsednik
Matej Zamuda, S56ZM - podpredsednik
Tilen Cestnik, S56CT – RPT manager
Franci Ţankar, S57CT – ARG manager
Kristjan Kodermac, S50XX – KV manager
Adi Voh, S55M – UKV manager
Tom Puc, S56G – manager za digitalne komunikacije
Miloš Oblak, S53EO – manager za diplome
Miloš Klatzer, S54G -član
Sklep št.5: Podaljša se mandat NO ZRS do izredne volilne konference v naslednji sestavi:
Bojan Debelak, S56UTM
Stojan Kuret, S51WI
Andrej Novak, S52GP
Joţe Temnikar, S56JT
Sklep št.6: Podaljša se mandat DK ZRS do izredne volilne konference v naslednji sestavi:
Vlado Kuţnik, S57KV
Anton Peterka, S53FO
Vilko Udovič, S56LVU
Janez Vehar, S52VJ
Bojan Majhenič, S52ME
Sklep št.7:Plan dela in finančni plan 2011 sta sprejeta.
Sklep št.8: Članarina za 2012 in naprej pobira izključno na relaciji ZRS – klubi.
Sklep št.9: Zaradi visokih stroškov pošiljanja glasila CQ ZRS in proračunskih omejitev Zveze, se
opravi pilotni projekt distribucije glasila skozi radioklube, namesto ustaljene direktne distribucije
skozi Pošto Slovenije.
Sklep št.10: Zadolţi se UO ZRS za organizacijo in pripravo izredne volilne konference najpozneje
do oktobra 2011, pri čemer gradiva razpošlje najkasneje 30 dni pred izredno konferenco.
Predlogi in pobude:
ZRS pripravi osnutek izkaznice, ki bo omogočala operatorjem razne popuste. Radioklubi pa
poskrbijo za popuste pri lokalnih trgovcih in za razdelitev izkaznic operatorjem.
Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev je nujno potrebno zamenjati sedež ZRS (Lepi pot 6), saj ta predstavlja
prevelik strošek glede na razpoložljiva sredstva.
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Delovni predsednik je ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se zahvalil delegatom in konferenco
zaključil ob 17.03 uri.

Zapisal:
Matej Zamuda, S56ZM

Overitelji zapisnika:

Janko Šauperl, S55WT

Ivan Dobnik, S51DI

Agar Gorečan, S56RGA
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