Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12
10 000 Zagreb
Ur. broj: 32/020
Zagreb, 6.lipnja 2020.
ZAPISNIK
s 2. / 2020. redovne sjednice Izvršnog odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza, koja
se održala u subotu, 6. lipnja 2020. godine, u Brezovici, Brezovička 100, u 10,00 sati.
Sjednica je započela s radom u 10 00 sati, a završila s radom u 14,00 sati.
Nazočni članovi Izvršnog odbora: Željko Pilat 9A2R – predsjednik Saveza,
Stjepan Đurin 9A8A, Jerko Grenc 9A3EME, Zlatko Matičić 9A2EU, Hrvoje Horvat 9A6XX .
Nazočni članovi Nadzornog odbora: Ladislav Medunić 9A3PG,
Ostali nazočni: Povjerenik za nadzor radioamaterskog frekventnog spektra, Zdravko
Varzić 9A6ADU, Povjerenik za UKV Željko Dražić Karalić 9A5R, Povjerenik za mlade
Marija Sorić 9A6PAX
Stručna služba HRS-a: Marina Sirovica,9A3AYM, Marija Sorić, 9A6PAX
Predsjednik HRS-a Željko Pilat (dalje: predsjedatelj) otvara sjednicu, pozdravlja nazočne
i zahvaljuje na odazivu.
Predsjedatelj predlaže dopunu dnevnog reda s 15. točkom : Izvješće povjerenika za UKV
i ujedno predlaže da se 15. točka stavi na početak sjednice, jer Povjerenstvo za UKV ima
sastanak i pregled opreme za UKV koja se nalazi u Brezovici.
Predsjedatelj daje na glasanje dnevni red sjednice. Jednoglasno je usvojena izmjena
Dnevnog reda te je izglasan sljedeći dnevni red:
DNEVNI

RED
DNEVNI

RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2020. redovne sjednice Izvršnog odbora
Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
2. Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2020. i 2./2020. sjednice IO

3. Utvrđivanje Prijedloga izvješća od radu za 2019. godinu
4. Utvrđivanje Prijedloga financijskog izvješća za 2019. godinu
5. Usvajanje izvješća inventurnih komisija za 2019. godinu
6. Prijedlog Plana rada za 2020. godinu (usvojen na e-skupštini)

7. Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu (usvojen na e-skupštini) – potreban
rebalans zbog dodatno odobrenih programskih sredstava po II. krugu natječaja
8. Usvajanje konačne Liste predloženika za članove Ispitnog povjerenstva za A i P
razred
9. Raspisivanje natječaja za tečajeve za djecu i mlade u 2020. godini
10. Odluka o raspisivanju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji za 2020.
godinu
11. Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2019. godinu
12. Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za zasjedanje
redovne Skupštine HRS-a 2020. godine

13. Realizacija programa HRS do 31.05.2020., Izvješće o radu od kuće stručne službe
14. Organizacija YOTA kampa 2020. godine - informacija o provedenim aktivnostima

15. Izvješće povjerenika za UKV Željka Dražića Karalića 9A5R
16. Ostala pitanja.

Ad 1 Verifikacija skraćenog zapisnika s 1./2020. redovne sjednice Izvršnog
odbora Hrvatskoga radioamaterskog saveza.
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Zapisnik je ranije poslan članovima IO na verifikaciju elektroničkim putem. Odluka o
potpisnicima računa HRS-a nije provedena, predsjednik je pojasnio da je za sve račune HRS-a
potrebna ovjera dva korisnika, a dodatno je još za račune koji terete projekt YOTA kamp
potrebna ovjera Nikole Perčina.
U raspravi su sudjelovali Marina Sirovica, Jerko Grenc i Ladislav Medunić.
Marina Sirovica postavlja pitanje operativnosti rada s dva potpisnika računa, a u slučaju rada
sa stikom (ključ za plaćanje elektroničkim putem) - odbija imati stik ili bilo kakvu karticu za
bezgotovinsko plaćanje.
Jerko Grenc ja naglasio da ukoliko je nešto potrebno za obavljanje posla, to nije obaveza koja
se može odbiti.
Izvršni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU
Zapisnik prve sjednice IO u 2020. godine se prihvaća
Odluka o dva potpisnika računa HRS-a je potvrđena uz obavezu stručne službe da istu provede
do kraja lipnja 2020. godine.

Ad 2 Verifikacija odluka usvojenih putem e-pošte između 1./2020. i 2./2020.
sjednice IO
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica, 9A3AYM

Marina Sirovica izvještava o Odlukama IO-a HRS-a donesenih elektroničkim putem
Za riječ se javlja Jerko Grenc 9A3EME, traži da se stavi u Zapisnik kod Odluke o smjeni
UKV menadžera Petra Miličića napomena da je on bio protiv te smjene te da je za njega
Petar Miličić radio dobar posao.
Na prijedlog predsjedatelja IO donosi

ODLUKU
Verificiraju se Odluke koje su donese Elektroničkim putem.
U Odluci o smjeni Povjerenika za UKV staviti da je Jerko Grenc protiv smjene Petra
Miličića kao povjerenika za UKV jer je bio zadovoljan njegovim radom.

AD 3 Utvrđivanje Prijedloga izvješća od radu za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica,9A3AYM
Marina Sirovica izvještava da su radne grupe dostavile izvještaje. Cjelokupan izvještaj od
48 stranica čini materijal za Skupštinu.
Jerko Grenc 9A3EME daje primjedbu da je izvještaj QSL menadžera manjkav i da taj
izvještaj ne prihvaća.
Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju: Jerko Grenc, Željko Pilat i Stjepan Đurin IO
većinom glasova prihvaća

ODLUKU
Usvaja se Prijedloga izvještaja o radu za 2019. godinu uz napomenu da je izvještaj QSL
menadžera nepotpun i da se taj dio Izvješća ne prihvaća.

Ad 4 Utvrđivanje Prijedloga financijskog izvješća za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica
Tajnica izvještava kako su podaci Financijskog izvještaja podaci koje dostavlja
računovodstvo na temelju proknjiženog stanja.
Naglašava da nigdje nije premašeno 15 posto troškova unutar pojedinog programa.
Na prijedlog Predsjedatelja IO jednoglasno usvaja
ODLUKU
Usvaja se Prijedlog financijskog izvješća za 2019. godinu

Ad 5 Usvajanje izvješća inventurnih komisija za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat ukazuje da nema odgovora ni popisa na dio opreme koja stoji na
ljude koji to više nemaju na svoje ime poput: Stjepana Đurina i Filipa Klinca koji tvrde da
dio opreme stoji ne njihovo ime i žele da se ta oprema skine s njihovog imena.

Na inventuri moraju biti prisutni svi članovi komisije, a Zapisnik mora sadržavati kao prilog i Popise
opreme koja se popisuje.
U raspravi su sudjelovali: Marina Sirovica, Jerko Grenc, Hrvoje Horvat, Zlatko Matičić i Stjepan Đurin

Nakon rasprave IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Izvješće inventurnih komisija za 2019. godinu nije prihvaćeno.
Nakon popisa Zapisnik povjerenstva zajedno sa svim popratnim dokumentima (Popis
sredstava, popis opreme koja se predlaže za otpis, Popis sredstava na zaduženju) poslati
elektroničkom poštom Predsjedniku HRS na raspravu i glasanje elektroničkim putem.

Ad 6 Prijedlog Plana rada za 2020. godinu (usvojen na e-skupštini)
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Predsjednik izvješćuje da je plan prihvaćen na e-skupštini i da Plan rada nije potrebno
mijenjati. Planirane aktivnosti će se realizirati u skladu s mogućnostima u uvjetima
epidemije Corona virusom.
Na prijedlog predsjedavatelja IO donosi

ODLUKU
Usvaja se Prijedlogu Plana rada za 2020. godinu
Ad 7 Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu (usvojen na e-skupštini) –
potreban rebalans zbog dodatno odobrenih programskih sredstava po II. krugu
natječaja
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
HRS neće moći realizirati cijeli Program rada i Financijski plan za 2020. godinu koji je
donesen na elektroničkoj sjednici Skupštine. Glavni uzrok je epidemija Virusom Covid19, oštećene prosotrije u potresu u ožujku 2020 i financijske obaveze po sudskoj presudi
u sporu prema kojem HZTK-a mora podmiriti presudu i sudske troškove gospođi Zdenki
Terek.
HRS u financijskom planu najveće iznose ima u području radu s mladima što je dodatno
uvećano u Drugom krugu Javnog poziva (od 13.2.2020.),sva nerealizirana sredstva, uslijed
epidemiološke situacije uzrokovane COVID 19 virusom, prebacuju se u 2021. godinu.
Uslijed potresa u ožujku 2020. godine, prostor HRS-a kao ni cijela zgrada HZTK-a u
Dalmatinskoj ne mogu koristiti. Sve je dodatno bilo otežano s koronom. Savez mora raditi.
Ljudi trebaju nekamo moći doći. Oprema i arhiva iz Saveza je preseljena u Brezovicu. Za
taj prostor će trebati izdvojiti neka sredstva.
S DVD Brezovica je dogovoreno da stručna služba može privremeno koristiti prostor u
Brezovici, a od rujna postoji mogućnost korištenja prostorija Radio kluba Zagreb, što je
povoljnije s obzirom na smještaj u središtu Zagreba i veće mogućnosti komunikacije a
stručnom službom HZTK-e i održavanje drugih poslovnih kontakata.
Iznosa koji treba HZTK-a treba isplatiti prema sudskoj presudi gospođi Zdenki Terek, tj.
spor koji je HZTK izgubila je u visini do 7 posto programskih sredstava saveza. Još uvijek
nema točnog iznosa.
Potrebno je pričekati dok se ne utvrdi o kojem se točno iznosu radi pa onda napraviti
rebalans Financijskog plana za 2020. godinu. Rebalans je prvotno trebalo napraviti zbog
dodatnih dobivenih sredstava u Drugom krugu Javnog poziva. Sada je tu dodatna situacija
potresa, korone i suda.
Nakon kraće rasprave IO je donio jednoglasno sljedeću
ODLUKU
Nakon dobivanja točnog iznosa koji HRS treba odvojiti za sudske troškove kroz rebalans
Financijskog plana osigurati sredstva na posebnoj poziciji troškova Upravljanje i
organizacijski razvoj HRS.
Ad 8 Usvajanje konačne Liste predloženika za članove Ispitnog povjerenstva za
A i P razred
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Željko Pilat izvještava da se osobno dosta angažirao oko liste i osobno razgovarao s
ljudima. Lista je sastavljena i poslana HAKOM-u.
Izvršni odbor jednoglasno prihvaća Informaciju o Listama članova Ispitnih povjerenstava
za A i P razred koji je ranije prihvaćen elektroničkim putem.

Ad 9 Raspisivanje natječaja za tečajeve za djecu i mlade u 2020. godini
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
U raspravi su sudjelovali: Stjepan Đurin, Hrvoje Horvat, Jerko Grenc, Zlatko Matičić
Predsjednik je izvijestio da je za ovaj program planirano i odobreno 100.000 kn. Potrošeno
je 12.000 za tečajeve za djecu i mlade održane u 2019., ostalo je 88.000 kn.
Stručnu službu treba napraviti Odluku što će biti objavljeno na webu, tj. da rok prijave za
natječaje bude do 30.9.2020. i da se do 30.11.2020. moraju predati izvještaji.
Predsjedatelj predlaže uvjete tečajeva za djecu i mlade.
Satnica tečajeva:
Operatorski tečajevi – 30 sati s položenim ispitom;
Konstruktorski tečajevi – 20 sati;
ARG tečajevi – 10 sati
Financiranje:
Operatorski tečajevi – 60% iznosa ukupnih sredstava; Konstruktorski tečajevi – 30%
iznosa ukupnih; ARG tečajevi – 10 % iznosa ukupnih sredstava
Predsjedatelj nalaže Stručnoj službi da sastavi tekst na temelju predloženih uvjeta
natječaja i pošalje članovima IO-a na glasanje.
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio
ODLUKU
Raspisuje se natječaj za djecu i mlade uz uvjete:
Operatorski tečajevi – 30 sati s položenim ispitom; Konstruktorski tečajevi – 20 sati;
ARG tečajevi – 10 sati.
Financiranje:
Operatorski tečajevi – 60% iznosa ukupnih sredstava; Konstruktorski tečajevi – 30%
iznosa ukupnih; ARG tečajevi – 10 % iznosa ukupnih sredstava

Ad 10 Odluka o raspisivanju Državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji
za 2020. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R

Predsjednik izvještava da je RK Osijek najavio organizaciju Državnog ARG prvenstva (19.20. 9. 2020.) Predlaže da se za organizaciju tog prvenstva izdvoji 20.000 kn
IO jednoglasno donio
ODLUKU
Raspisuje se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji
uz trošak do 20 000,00 kuna.
Ad 11 Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2019. godinu
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Željko Pilat izvještava da su predložene tri osobe za nagradu: Ivica Vrbanović (RK Hrvatska
Flora Fauna), Marin Brdar 9A5M (RK Josipovac) i Dragan Mojsilović (RK Novi Bokanjac)
U raspravi su sudjelovali Željko Pilat, Hrvoje Horvat, Jerko Grenc, Stjepan Đurin i Zlatko
Matičić
Nakon kraće rasprave IO je jednoglasno donio
ODLUKU
Dodjeljuju se nagrade Nikola Tesla za 2019. godinu:
Ivica Vrbanović (RK Hrvatska Flora Fauna), Marin Brdar 9A5M (RK Josipovac) i Dragan
Mojsilović (RK Novi Bokanjac)
Ad 12 Utvrđivanje dnevnog reda, mjesta, datuma održavanja i materijala za
zasjedanje redovne Skupštine HRS-a 2020. godine
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Željko Pilat napominje da situacija i dalje oko korone nije sjajna te da je upitno gdje bismo
to održali i kako bismo zadovoljili epidemiološke uvjete te tko bi uopće došao.
U skladu s time Predsjednik predlaže da se Skupština održi elektroničkim putem.
Predsjednik napominje da je ove godine i izborna skupština koja se mora najaviti 60 dana
ranije. Najavljuje sljedeći sastanak IO-a za prvi vikend u rujnu., 5.9.2020. g.

Izvršni Odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Skupština HRS-a će se održati elektroničkim putem.
Skupština će odlučiti o rebalansu financijskog plana, a Izvještajna Skupština će se održati
u isto vrijeme kad i izborna Skupština, do kraja studenog 2020. godine.

AD 13 Realizacija programa HRS do 31.05.2020., Izviješće o radu od kuće stručne
službe
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Željko Pilat 9A2R
13.1. realizacija programa HRS-a
Izvjestitelj: Željko Pilat 9A2R
Predsjednik izvještava o realizaciji programa HRS-a.
Do 31.3.2020. realiziran je Zimski kamp za djecu i mlade Orahovica te KV/UKV natjecanja.
Svi ostali projekti koji su trebali biti kasnije odgođeni su ili otkazani zbog epidemiološke
situacije.
Trenutno se planira, ukoliko epidemiološka situacija dopusti, Ljetni kamp Mosor (zadnji
puni tjedan u kolovozu), ARG kamp Bjelovar u rujnu (12.9.), Državno ARG 819,-20.9.).
Održat će se 9A0HQ uz pridržavanje epidemioloških mjera.
Stručna služba ima obavezu ponoviti poziv klubovima za tisak karata s rokom za
prikupljanje do 30.06.2020. Stručna služba također treba poslati upit za ponude firmama
za tisak.
IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Ponovno objaviti poziv radio klubovima za tiskanje QSL karata.
Osim objave na web stranici HRS-a poziv poslati elektroničkom poštom svim klubovima.
Nakon javljanja klubova i članova HRS-a zatražiti ponude za tisak QSL kartica
13.2.Rad Stručne službe
Izvjestitelj: Željko Pilat, 9A2R
Željko Pilat izvještava o nezadovoljstvu komunikacije s Tajnicom i realizacija naloga koje
je tajnica primila elektroničkom poštom, te predlaže Povjerenstvo koje će pregledati cijelu
komunikaciju elektroničkom poštom između Predsjednika, tajnice i članova Izvršnog i
nadzornog odbora HRS-a.
Prijedlog za Povjerenstvo:
Ladislav Medunić
Zlatko Matičić
Zdenko Blažičević
IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Povjerenstvo u sastavu: Ladislav Medunić, Zlatko Matičić i Zdenko Blažičević, će pregledati
međusobnu komunikaciju Predsjednika, tajnice, članova Izvršnog i Nadzornog odbora i
realizaciju zadataka koje je elektroničkim putem tajnica dobila na postupanje.

Ad 14 Organizacija YOTA kampa
aktivnostima

2020. godine - informacija o provedenim

Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marija Sorić, 9A6PAX
YOTA kamp 2020 čiji je domaćin trebala biti Hrvatska je otkazan. Organizacijski odbor
YOTA 2020 je predložio da HRS bude domaćin kampa YOTA u 2021. što je i dano kao
prijedlog IO-u HRS-a, koji s time se složio. IARU R1 je prihvatio prijedlog. U skladu s time
potvrđen je i novi datum: 7.-14.8.2021.
YOTA budžet: u prvom krugu Javnog poziva dobiveno 150,000 kn, u drugom krugu
220,000, ukupno iznosi 370,000
Novac se smije trošiti u ovoj godini za sve što je potrebno za organizaciju YOTA kampa u
2021.
Kreće se u nabavu materijala za provedbu radionica te u provedbu pripreme marketinških
aktivnosti (s napomenom da ne idemo ni u kakav tisak bilo kakvog materijala dok god nije
100% sigurno da će se YOTA 2021.uistinu održati).
Sve što će se trebati platiti prvo ide na verifikaciju Nikoli Perčinu, članu OO-a za financije,
a onda, uz potpis i nalog odgovorne osobe Saveza, ide u proceduru plaćanja.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijeta
ODLUKA
Nastavljaju se s aktivnosti pripreme i nabava potrebne opreme i sredstava za YOTA kamp
u 2021. godini
AD 15 Izvješće povjerenika za UKV Željka Dražića Karalića 9A5R
Povjerenik za UKV je ukratko izložio plan rada povjerenstva i sastav povjerenstva za UKV:
Igor Videc, 9A6NVI – DMR
Hristo Popovski, 9A7KXP – APRS
Antun Divald, 9A5DAT – HAMNET
Antun Dretvić, 9A3PX - Repetitori (analogni)
Adam Aličajić, 9A4QV, Dragan Visković, 9A5AA – Farovi
Željko Ulip, 9A2EY – tehnika rada na UKV-u, sateliti i ostalo
Generalni plan Povjerenstva za repetitore je prema sljedećoj podjeli: svi magistralni
repetitori na 2m bili bi analogni, a svi magistralni 70cm repetitori DMR/analogni. Obnova
radio farova na Moslavačkoj gori i postavljanje novih na Visu i Ugljanu.
Osim sredstava HRS-a pokušati će se što više opreme potrebne za rad repetitora i farova
dobiti iz donacija.
U tijeku su razgovori s tvrtkom OiV o mogućnostima proširenja suradnje.
Više i detaljnije o tematici UKV-a i novostima moguće je vidjeti na UKV portalu HRS-a:
www.hrvhf.net.
U raspravi su sudjelovali Željko Pilat, Stjepan Đurin, Jerko Grenc, Ladislav Medunić.

IO je jednoglasno prihvatio Izvješće i Plan rada Povjerenstva za UKV.

Ad 16 Ostala pitanja
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica 9A3AYM, Zlatko Matičić 9A2EU
16.1. Zahtjev Zdravka Varzića
Izvjestitelj: Marina Sirovica 9A3AYM
Marina Sirovica izvještava o zahtjevu Zdravka Varzića za gorivo i dnevnice za dane kada
su se iseljavale stvari iz Saveza.
IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Odobrava se nadoknada troškova DVD-u Brezovica koji su nastali kod preseljenja stvari
iz Dalmatinske 12 nakon potresa.
Zadužuje se stručna služba za provedbu Odluke.
16.2.informacije o regresu i božićnicama
Izvjestitelj: Marina Sirovica 9A3AYM
Marina Sirovica daje informaciju o iznosima za regres i božićnicu koji od ove godine idu iz
programskih sredstava, a ne iz vlastitih sredstava, u iznosu od 3.000 kn.
IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Djelatnicama stručne službe isplatiti 1500 HRK za regres i 1500 HRK za božićnicu

16.3. Sredstva za sajmove: ZRF i Osijek
Uvodna riječ: Željko Pilat, 9A2R
Izvjestitelj: Marina Sirovica 9A3AYM
Marina Sirovica izvještava da Programska sredstva predviđaju 10.000 kn za sajmove. Nije
bilo rasprave i IO jednoglasno donosi
ODLUKU
Prema Planu rada za 2020. godinu i Financijskom planu isplatiti organizatorima Zagreb
radio festa 6 000,00 HRK, a organizatorima hamfesta u Osijeku 4 000 HRK.

16.4. Pravilnik o radu 9A QSL biroa
Izvjestitelj: Jerko Grenc 9A3EME
U raspravi su sudjelovali: Željko Pilat, Zlatko Matičić, Stjepan Đurin.
Jerko je dobio informaciju o nepravilnostima u radu QSL biroa HRS-a. Neki talijanski
radioamateri s hrvatskim pozivnim oznakama oglašavali se kao 9A biro te naplaćivali tu
uslugu.

Jerko Grenc predlaže donašanje Pravilnika o radu QSL biroa. Za izradu Pravilnika predlaže
Povjerenstvo u sastavu: Stjepan Đurina, Zlatko Matičića, Rolando Milina i Marinu Sirovicu
ODLUKU
Povjerenstvo u sastavu Stjepan Đurin, Zlatko Matičić, Rolando Mlin i Marina Sirovica će
pripremiti Pravilnik o radu QSL biroa za slijedeću sjednicu IO.
Jerko Grenc će dostaviti stručnoj službi spisak talijanskih radioamatera koji
zloupotrebljavaju 9A QSL biro. QSL kartice koje će se slati preko tih radioamatera će se
vraćati pošiljaocu.
16.5.Stanje QSL biroa
Izvjestitelj: Zlatko Matičić 9A2EU
U raspravi su sudjelovali: Željko Pilat, Jerko Grenc, Marina Sirovica, Stjepan Đurin.
Zlatko Matičić je izvijestio o stanju QSL biroa koji je u Donjem Miholjcu i mogućnostima
rada QSL biroa s obzirom da od lipnja 2020. godine Marinko više nije QSL manager.
Polica koje je koristio Marinko police su stare i neupotrebljive. U dalmatinskoj 12 QSL
biro ne može raditi dok se prostorije ne obnove nakon potresa u ožujku što će trajati
barem do kraja godine.
Predsjednik predlaže da se QSL biro preseli u RK Brdovec gdje prvotno treba organizirati
prostor za prihvat. Potrebno je provjeriti i cijene poštarine. Prema ranijoj Odluci stručna
služba bi jednom tjedno u RK Brdovec razvrstavala QSL karte uz pomoć Zlatka Matičića
koji će ih upoznati s načinom rada biroa. Zatražiti ponude za izradu polica za
razvrstavanje QSL kartica.
Jerko Grenc predlaže da se naknada koja se davala Marinku Marušiću dodjeli RK Brdovec.
Nakon kratke rasprave IO je jednoglasno donio
ODLUKU
QSL biro će do kraja obnove prostorija u Dalmatinskoj 12 raditi u RK Brdovec.
RK Brdovec će se nadoknaditi troškovi smještaja QSL biroa u njihovom prostoru.
Stručna služba će jednom tjedno u Brdovcu raditi u QSL birou uz pomoć Zlatka Matičića.
U radu QSL biroa djelatnice će se nakon početnog upoznavanja s radom u kojem će biti
angažirane obje djelatnice, kasnije izmjenjivati u radu.
Nabaviti police za razvrstavanje QSL kartica koje će se postaviti u RK Brdovec, a nakon
obnove prostorija će se preseliti u prostorije HRS-a.

IO je završio u 13:45.
Zapisničar:
Pomoćnica Tajnice
v.r. Marija Sorić, 9A6PAX

Predsjednik
v.r. Željko Pilat, 9A2R

