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VABILO 
 
Vabimo vas na redni letni zbor članov Radiokluba Ajdovščina S53AAN, ki bo potekal v soboto, dne 
18.2.2017 s pričetkom ob 18.30 uri, v prostorih RK Ajdovščina, cesta 5. Maja 6a. ( zaklonišče pod 
občino Ajdovščina ) 
 
Predlagan je naslednji dnevni red: 

1. otvoritev in pozdrav predsednika 
2. izvolitev delovnega predsedstva 
3. poročilo predsednika in ostala poročila 
4. razprava na poročila in glasovanje 
5. delovni načrt za leto 2017 
6. pobude in predlogi 
7. razno 

 
Pozivamo vse, da podajo svoje predloge in ideje za aktivnosti v letu 2017.  
V klubu lahko posamezniki uresničimo oz. delamo stvari, ki bi jih sami doma ne (z)moremo zaradi 
različnih razlogov. Ker je delo društva odvisno od vseh nas, ste vabljeni vsi, da tvorno sodelujete 
pri delovanju društva! 
 
Po sklepu upravnega odbora, se bo na zboru članov društva pobirala klubska članarina, ki ostaja 
kot že kar nekaj let nespremenjena: redni člani 15 €, za vse šolajoče pa tudi letos 5 €.  
Zaradi uvedbe nove zakonodaje, ki ureja poslovanje z gotovino in poenostavitve dela 
naprošamo vse člane, da članarino nakažejo na račun društva, ne glede na udeležbo na 
zboru članov – glej vzorec na zadnji strani oz. priložen UPN nalog! Znesek si vsak sam 
izračuna glede na status. Kdor ne bo nakazal članarine preko banke, jo bo lahko še vedno 
poravnal tudi z gotovino na zboru. 
 
POMEMBNO!!!  
Še vedno vse pozivamo, da se odločite za namenitev dela dohodnine za donacije. Kdor želi oz. 
nima tega še urejenega lahko nameni do 0,5% svoje dohodnine za klub. S tem se višina plačila 
dohodnine nič ne spremeni, samo 0,5% gre klubu namesto v državni proračun. Odločite se, v 
klubu bodo te finance koristno porabljene, proračunu se pa ne bo nič poznalo! Navodila na zadnji 
strani obrazca! Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi v klubu, kjer bomo poskrbeli za skupno oddajo 
na davčni urad. 
 
Lepo vabljeni! 
 
 
Amaterski pozdrav! 
        Predsednik RK Ajdovščina 
                Jože Batič S53BJ 
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VZOREC PLAČILNEGA NALOGA UPN: 

 

 
Znesek vpiši sam glede na status (kotizacija ZRS ni obvezna – kdor želi koristiti usluge – biro,CQ): 

1. članarina klub 15€ ali šolajoči do 18 let 5€! 
2. članarina klub 15€ + kotizacija ZRS redni člani 40€ = 55€ 
3. članarina klub 5€ + kotizacija ZRS mladi do 18 let 20€ = 25€ 
4. članarina klub 15€ (5€) + kotizacija ZRS družinski člani 20€ = 35€ (25€) 
5. članarina klub 15€ + kotizacija ZRS invalidi 10€ = 25€ 

Prosimo, da obveznosti poravnate čim prej, oz. do zbora članov ( zaradi zbiranja evidenc in 
sporočanja na ZRS ) Zadnji rok za oddajo na ZRS iz klubov je že 28.2.2017, tako, da moramo v 
klubu, takoj po zboru urediti zadeve. 
Vse spremembe vaših podatkov sporočite po elektronski pošti s53aan.ajdovscina@gmail.com ali 
kakorkoli drugače, da bomo imeli ažurne sezname članstva. Kdor ne bo plačal letne članarine ga 
bomo še vedno vodili kot »podpornega« člana radiokluba (lepo bi bilo, da to tudi sporoči) 
 
Torej še enkrat vabljeni vsi na zbor članov društva ter kadarkoli drugače v prostore RK ali pa na 
Čaven.  
 
Informacije: 
� V klubu trenutno poteka tečaj za nove operaterje s kar devetnajstimi udeleženci!  
� Uradne ure so vsak prvi petek v mesecu v klubskih prostorih od cca 19h naprej 
� SKED radiokluba se odvija vsak petek zvečer od 20h naprej na 145.475 FM, kjer dobite 

tudi tekoče informacije in obvestila. Delo je možno tudi preko Echolink prehoda (z 
mobilnega telefona ali računalnika) Več informacij o tem kaj je Echolink je na voljo na 
spletni strani www.echolink.org (v angleščini). 

� Spletna stran radiokluba: http://lea.hamradio.si/~s53aan/ (vabljeni k pisanju vsebin in 

prispevkov, ter urejanju – administraciji strani v Wordpressu)  
� Prisotni smo tudi na facebooku : https://www.facebook.com/RadioklubAjdovscinaS53AAN 

(če želi še kdo od članov aktivno pristopiti k urejanju naše FB strani naj se javi) 
� Preverite in po potrebi obnovite veljavnost vašega radijskega dovoljenja (je edini uraden 

dokument, ki ga dobite zastonj) Info na http://www.akos-rs.si/radioamaterji  
 
           Pripravil tajnik RK 
         Janez Kalc S57MJC 


