Zapisnik
rednega letnega zbora članov Radiokluba SOČA Tolmin, dne 19. februarja 2010 s
pričetkom ob 18:10 v klubskih prostorih.
Prisotni:
Gregor Leban S57OGL, Kragelj Ivan S56EKI, Trojer Ljubo S51ST , Marjan Podgornik
S57MPO, Darja Kostadinovič S57CU, Danijel Skrt S51W, Miran Klinkon S56BKM, Emilija
Abram S57CYB, Marko Kenda S51CG, Brane Likar S57NL, Narcis Michelizza S57UNM.
Gostje:
Jazbec Roman S52RR, Volarič Ivan S56ABI,Uroš Brežan (župan občine Tolmin), Mitja Rutar
(ZOTK Tolmin)
Zbor članov kluba odpre predsednik radiokluba Marko KENDA, pozdravi vse navzoče in
predlagal naslednji dnevni red:
1. Pozdrav udeležencem in gostom zbora članov;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in drugih organov:

•
•
•

predsednika delovnega predsedstva in dva člana,
zapisnikarja in dva overitelja,
naloge verifikacijske komisije naj opravi delovno predsedstvo samo;

3. Poročila:

•
•
•
•
•
•

letno poročilo predsednika kluba in razprava na poročilo,
finančno poročilo in razprava,
vodje PPS Podbrdo in Tolmin in razprava,
gospodarja kluba in razprava,
častnega razsodišča in razprava,
nadzornega odbora in razprava

4. Razprava glede:
• prostorov kluba,
• interneta,
• soča memory
• članstva,
• članarine
5. Program dela za leto 2010;
6. Razno
Ad. 2
(izvolitev organov občnega zbora)
Predlagani in soglasno so izvoljeni kot:
a) Delovno predsedstvo: 1. Marko Kenda,
2. Gregor Leban,
3. Marjan Podgornik,
4. Darja Kostadinovič.
b) Za vodenje zapisnika je določen tajnik kluba Gregor Leban,
c) Za overitelja zapisnika se je določilo: -Ivan Kragelj
-Miran Klinkon

Ad. 3
(vsa poročila z razpravami)

Vsa poročila so bila predana tajniku in so priložena zapisniku.
Predsednik kluba Marko Kenda prebere svojo poročilo o delovanju kluba v preteklem letu in
sicer pove da je bilo veliko postorjenega na lokaciji na Veterniku, kjer imamo prikolico.
Največ truda se je vložilo v postavljanje strehe, vseh vloženih ur pa je bilo okoli 200. Prav
tako se je uspešno izvedlo tekmovanje »Soča Memory«.Odposlanih je bilo kar 24 diplom po
vsej Sloveniji, nekaj pa tudi v tujino. Pri konstruktorstvu se je predvsem izdelovalo antene in
poudari da bo treba malo več delat v letošnjem letu. Kupilo se je tudi ločilni transformator,
katerega je potrebno še montirati. Nič pa se žal ni naredilo na našem podmladku (na osnovni
šoli), kljub temu da je bilo v lanskem planu tudi to. Sodelovalo se je tudi na različnih
tekmovanjih, na katerih smo zasedali visoka mesta. Tudi izobraževalo se je na RIS v
Ljubljani, prav tako se izobražujemo vsak petek na klubskih dnevih ob sproščenih debatah.
Sodelovalo se je v vaji ARON, nakar predvsem županu razloži kaj to sploh je.
Marjan Podgornik je dodal da je pri vaji ARON lažje komunicira na Kranjsko kot v Novo
Gorico.
Ljubo Trojer nato poudari da je treba še kar nekaj prakse glede ARONA, smo pa bili zelo
aktivni.
Blagajnik Miran Klinkon poda finančno poročilo in razloži vse številke ki so v njem.
Pove da smo v letu 2009 malo več porabili kot leto prej. Največ dohodkov se je dobilo od
ZOTK-a, čeprav manj kot leto poprej.
Nakar Mitja Rutar iz ZOTK-a razloži kako oni dobijo denar od občine, ki ga nato približno
tretjino razporedijo enako na vse članice ZOTK-a, tretjino pa glede na članstvo in aktivnost.
Za samo delovanje pa porabijo ostalo tretjino denarja. Začudi pa se nad majhnim zneskom pri
članarini. Narcis Michelizza še vpraša kako da med stroški ni zavarovanje premoženja.
Blagajnik mu odvrne da je zavarovalni agent pozabil na nas in bo v letošnjem letu dvojna
vsota (poračun za nazaj).
Branko Likar poda poročilo PPS Tolmin. Pove da je predsednik kluba že dosti povedal.
Nadalje pa pove še da ima naš Radioklub 36 članov. Bil je tudi sestanek sistemskih
operaterjev, izveden v preteklem letu, kar smatra kot izobraževanje. Udeležili smo se tudi
sejma v Pardenonah in manjšega ki je bil v Ljubljani, po katerem je bilo tudi podeljevanje
diplom za ZRS maraton. Srečujemo se tudi vsak petek v klubskih prostorih, kjer si
izmenjujemo znanje. Promovirali smo Radioklub v okviru ZOTK-a in Baške dediščine. Prav
tako smo se predstavili tudi na radiu Alpski Val. Še vedno pa je aktualna naša razstava v
vitrini pred blagovnico v Tolminu. Bilo je tudi srečanje planincev radioamaterjev na Livških
Ravnah. Imamo internetno stran, ki jo dosti posodabljamo in na kateri se dobi veliko
informacij in gradiva. Kot že predsednik tudi on doda našo aktivnost na ARON-u in drugih
tekmovanjih kot tudi našo prireditev »Soča Memory«. Urejalo se je okoli prikolice in uredilo
tudi električno omarico in streho. Pripravilo se je tudi QSL klubske kartice. Aktivni smo tudi
na Slovenskem skedu ki je vsako prvo sredo v mesecu na 3.5MHz.
Ljubo Trojer najprej pozdravi vse in nato poda poročilo iz PPS Podbrda. Pove da je bila
aktivnost v klubu zelo slaba, saj se je obnavljalo objekt in so bili večina leta brez elektrike.
Nasploh pa je malo zamrlo, bol so aktivni le še posamezniki. Dodal je da bi lahko tudi občina
pohvalila klub oziroma kakšnega v njem za dobra dela ki jih opravljamo. Pripravili so tudi tek
štirih občin, ki pa je žal odpadel zaradi dežja. Prav tako je bil pripravljen tek na Črno Prst,

kjer so bili aktivni tudi člani iz Tolmina. Doda da ni podmladka in je treba nekaj narediti v tej
smeri, lahko tudi s sosednjimi klubi. Program dela za 2010 pa bo podal na naslednji seji UO.
Miran Klinkon se opraviči in odide na drugi občni zbor.
Do besede pride župan občine Tolmin- Uroš Brežan, ki se razgovori glede podeljevanja
denarja ZOTK-u. Pove podobno kot že prej predstavnik ZOTK-a in doda da je vsako leto
okoli 2% več sredstev dodeljenih ZOTKu. Občino svetovna kriza letos še ni prizadela in ima
enake prihodke kot lani. Glede pohval radioamaterjem on ne vidi težav, za to je razpis za
občinske pohvale, na katerem se komisija odloči katerim jo podili, žal pa smo letos že
prepozni. Pove tudi da naj bi v stavbi Radioklubakluba vzpostavili sistem zaščite in reševanja,
kjer bi bili vsi od radioamaterjev do gasilcev in reševalcev. Pohvali naše delo in pravi da nas
podpira še naprej.
Ljubo Trojer pove kako je bilo v Cerknem, da je župan prišel do radioamaterja ki je zmagal
na svetovnem tekmovanju in mu podelil priznanje občine.
Župan pravi naj ga obvestimo če kdo zmaga na takšnem tekmovanju.
Mitja Rutar (ZOTK) pravi da je treba več vložiti v delo z mladimi, saj je tehnike zmeraj le
več. Marjan Podgornik doda da žal v šoli ni poudarka na tehniki in se tako tudi malo otrok
odloči za šolanje na tehnični smeri.
Marko Kenda pove da je pred kratkim neuradno izvedel da bomo klubske prostore v stavbi še
naprej obdržali. Dali naj bi nam jih v najem za naslednjih 20 let, nakar večina stroškov krije
občina. Točnejši podatki bodo bili znani v naslednjem mesecu.
Marjan Podgornik se pošali županu, če imajo kje predvideno lokacijo za leseno barako v
kolikor nas vržejo iz prostorov. Župan mu odvrne da se v Tolminu zmeraj dobi še kakšna
druga lokacija.
Gospodar kluba Danijel Skrt poda njegovo poročilo.
Pravi da se je za PPS Podbrdo kupilo novo postajo za vsa področja in tuner ter manjšo anteno.
Prenovil se je repetitor na Kaninu v sodobnega in modernega ki deluje dobro, povezan je tudi
z internetom in tako z vsemi ostalimi repetitorji po svetu. Je v lasti Sandija, mi pa ga imamo
pogodbeno. Stari repetitor je trenutno v klubu. Postaja FT757 je odšla iz Tolmina v Podbrdo.
Ljubo Trojer doda da oni ne slišijo repetitorja na Kaninu in bi se morali kako povezati
Tolmin-Podbrdo na dveh metrih.
Danijel Skrt nadaljuje in pove da se pripravlja še repetitor za 432MHz, ki je v planu za leto
2010 da se ga montira v prostore RTV, kjer imamo že sedaj packet radio, neuporabljena
antena pa je že sedaj na stolpu. Za letošnje leto pričakuje minimalne stroške, saj večinoma
sami naredimo ali pa »nafehtamo«.
Po poročilu se tudi Danijel Skrt opraviči in odide na drugi občni zbor.
Darja Kostadinovič pove da častno razsodišče ni imelo nobenega dela, sestali pa so se pred
enim tednom.
Marjan Podgornik poda poročilo nadzornega odbora, kjer pove da so bili vsi sklepi izvršeni
ali pa se še izvajajo. V bodoče bo treba pomladiti članstvo. Potrebno bo še več aktivnosti za
promocijo našega dela in pri akciji ARON.
Ad. 4
(različne razprave)

Marko Kenda pove da smo bili veliko časa brez interneta, saj smo ga imeli preko mors-a,
kateri so se odselili iz spodnjih prostorov. Pred tednom je Danijel uredil začasno rešitev, za
kaj bolj trajnega pa bi počakali vsaj do končne odločbe če nam ostanejo prostori. Kasneje bi
lahko kupili nov internet (preko T2, amis…) ali pa kaj drugega bol sponzorskega (npr.
gimnazija Tolmin), katera ob petkih zvečer in med vikendi ne rabi interneta.
Glede članarine ki je bila sedaj 5€ smo se soglasno odločili da jo dvignemo na 10€ ter s tem
lahko tudi pošiljamo QSL kartice na biro, v kolikor ne bo nihče odhajal v Ljubljano. Čeprav
se zavedamo da z dvigom članarine lahko izgubimo kakšnega neaktivnega člana.
Roman Jazbec pozdravi navzoče in pove da imajo oni najverjetneje naslednji teden občni zbor
in bi bilo dobro da se ga udeleži nekdo iz našega kluba, saj je treba v tej dolini bolje
sodelovati. Prav tako bi bilo lepo sodelovati pri »Soča memory« in se pri tem spodbudi tudi
RK Bovec.
Marko Kenda pove da se je na UO sprejelo da bi bili skupaj pri tekmovanju »Soča memory«
še z radioklubi iz Kobarida in Bovca. Nosilec bi bil še vedno S59Q, ostali znaki pa so klubski
in članski. O tem bi se morali še naknadno dogovoriti.
Roman Jazbec pove da se lahko tudi stroški delijo. Narcis Michelizza doda da je treba pred
tekmovanjem narediti dobro reklamo.
Marko Kenda nadalje pove da članstvo upada, se je pa že na seji UO naredilo nekakšen plan
kako bi se šli dogovarjat na šolo. Mogoče bi bilo narediti tudi kaj skupnega z RK Kobarid, ali
pa z gasilci, reševalci itd., saj ni nujno da dobimo samo mlajše člane.
Marjan Podgornik pravi da je članstvo velika problematika. Narcis Michelizza pa pove da bi
bilo dobro začeti na šoli in ne bi mešali še starejših noter. Imeti pa je treba nekoga ki bo na
tem veliko delal- mentorja, ki bo imel dober program.
Marko Kenda pove da je treba najprej imeti zagotovljene prostore na sedežu kluba, nato pa
delat na novih članih. Da bi en na tem bolje poprijel in bi se delalo tudi ob petkih zvečer ter
bil zelo aktiven. Ljubo Trojer ki je že delal na tem pove da je treba imeti strokovnega človeka
in velik program. Treba je začeti in se nič bati. Narcis Michelizza pravi da je bilo lani v reviji
CQ lepo napisano kakšen pristop je treba imeti in kako začeti delat. Ljubo Trojer doda da je to
veljalo predvsem na Štajerskem, kjer je to plačala šola in so zelo močni v denarju.
V pogovor se vključi Roman Jazbec, ki pove kako so oni izpeljali tečaj. Začeli so septembra
na šoli. Najprej so se predstavili vsem 6 razredom na šoli in prinesli pokazat tudi radijske
postaje. Nakar so imeli delavnice v klubu, kjer je učitelj tehnične vzgoje pripeljal vse šeste
razrede v klub. Nadalje so dali prijavnice vsem, kar se je nanašalo predvsem na
konstruktorstvo. Prijavilo se jih je 10, ostalo 6, na koncu pa so končali trije. Kasneje so imeli
tudi tečaj in radioamaterski izpit. Pravi tudi da imajo šole denar za to- v okviru izvenšolskih
dejavnosti. Je pa veliko priprav in dela. Letos bi lahko šli tudi na Menino planino, kjer ZRS
pripravlja konstruktorstvo in tečaje.
Ad. 5
(plan dela)

Marko Kenda prebere plan dela za leto 2010. Veliko bo treba postoriti še na lokaciji na
Veterniku, kjer je treba še opremiti prikolico in izboljšati stolp. Predvideva da bo stroškov še
za okoli 1000€. Treba je razmisliti kako se bo predstavilo klub, saj ima naslednje leto 45 let.
Ljubo Trojer dobi v PPS Podbrdo tiskalnik. Urediti je potrebno še tehnično dediščino na
ogled, saj te vitrine na hodniku pred klubom vidijo le tisti ki imajo dostop v stavbo. Urediti bo
potrebo klubske prostore- montirat ločilni transformator, mize in police bolje prilagoditi

konstruktorstvu ter postavit še en stolp na streho za naše antene pa tudi za potrebe drugih ki
bodo v stavbi. Dokončno je treba preseliti vse stvari iz starih prostorov. Izdelat je potrebno še
2 polnilca za akumulatorje ter signal generator, frekvenc meter in eno postajo za telegrafijo.
Agregat v Podbrdu se pogleda če se lahko popravi, drugače pa se jim da manjšega ki je sedaj
v klubskih prostorih v Tolminu. Narcis Michelizza doda da so sedaj agregati tudi zelo poceni.
Organizirat je potrebno tudi dan odprtih vrat in se predstaviti na lokalnem radiu. En vikend pa
bi naredili piknik na lokaciji pri prikolici.
Darja Kostadinovič pove da je treba tudi Evgenu povrniti stroške za elektriko katero
koristimo.
Ad. 6
(razno)

Mitja Rutar (ZOTK) nam zaželi uspešno še naprej. Volarič Ivan (RK Kobarid) pravi da bi
imeli lahko sked na 2 metrih vsak teden med Kobaridom in Tolminom za malo popestriti
zadeve. Marko Kenda doda da bi s tem lahko videli kje vse pokrije signal na 145Mhz in bi
lahko označili na karti.
Marko Kenda je nato podelil spominske steklenice gostom ter Ljubotu in Emiliji.
Zbor se konča ob 20:20, nakar je sledila še zakuska.

Zapisnikar:
Gregor Leban

Overitelja zapisnika:
1. Miran Klinkon

Predsednik Radiokluba SOČA
Tolmin:
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