
Ljubljana 22.september 2009 

 
Poziv slovenskim radioamaterjem! 

 
 
Kriza ZRS se še poglablja, kar se med drugim kaže tudi v vztrajnem padanju 
števila članstva in malodušju preostalega članstva. Čeprav so možne različne 
variante reševanja, pa v osnovi obstajata dva načina: 
 

- Prvi: Zveza se organizira na način, ki predvsem zadovoljuje interese 
svojega članstva in s kvaliteto opravljenih storitev zagotavlja interes 
radioamaterjev, da so njeni člani. 

 
- Drugi: Zagotoviti zakonsko osnovo za monopolni položaj ZRS in na ta 

način prisiliti radioamaterje, da ostanejo oz. postanejo njeni člani. 
 
Žal, se je UO ZRS (oz. posamezniki v imenu ZRS), odločil za drugo varianto. 
Predlog zakona o radioamaterski dejavnosti (ZRDej) odraža predlagateljevo 
odsotnost stika z realnostjo današnjega časa. Način (ne)komuniciranja, oz. 
zavračanje želje posameznikov za sodelovanje v pripravi predloga, potrjuje 
domnevo, da želijo predlagatelji izkoristiti pasivnost članstva za dosego svojih 
lastnih interesov. V prilogi k pozivu podajamo utemeljeno obrazložitev 
zakonskega predloga ZRDej s smernicami in mislimi za katere smatramo, da so 
nujne za spremembo smeri razvoja dogodkov, ki smo jim priča v zadnjih letih. 
Poziv in prilogo lahko prosto uporabljate za razpravo. 
 
Zato se obračamo na slovensko radioamatersko javnost (tako radioklube, kot 
posameznike) s pozivom, da se aktivno vključijo v aktivnosti, katerih cilj je: 
 

1. Zavrnitev sprejetja predloga ZRDej in takojšnje prenehanje vseh aktivnosti 
na tem področju; 

 
2. Ustanoviti novo delovno skupino, ki bo ponovila postopek pregleda 

zakonodaje in na podlagi revizije izhodišč in javno podprtih smernic s 
strani vseh slovenskih radioamaterjev postavila nove skupne temelje 
kakšno zakonodajo želimo in pripravila ustrezne predloge za javno 
obravnavo;  

 
3. Ustanovitev skupine za pripravo možnih predlogov sprememb Statuta 

ZRS na podlagi javno podprtih smernic s strani radioklubov; 
 

4. Množičnem sodelovanju  radioamaterjev in predstavnikov radioklubov na 
posvetu o predlogu ZRDej s posredovanjem svojih mnenj in predlogov 
(pasivnost in ne-posredovanje svojega glasu ali mnenja dejansko pomeni 
glas za predlog, ki je pred nami!);  

 



Problemi so namreč globlje narave že nekaj let in predlog zakona smatramo kot 
metanje peska v oči v smislu »…psi lajajo, a karavana gre dalje...«. Potrebno bo 
stopiti skupaj in z upoštevanjem pogleda slovenskih radioamaterjev razmisliti, 
kako naprej. Le sodelovanje med radioamaterji in vsemi interesnimi skupinami 
nas bo s trdim delom vodilo k izboljšanju stanja, ki je nastalo. 
 
 
Klubi predlagatelji predloga (po abecednem vrstnem redu): 
 
 

1. Radioklub Burja S51WND 
2. Radioklub Ptuj S59DJK 
3. Radioklub Slovenj Gradec S59DCD 
4. Radioklub Škofja Loka S59DKR 

 
 
Pripravili (po abecednem vrstnem redu): 

1. Anton Galun S51AG 
2. Bajko Kulauzović S57BBA 
3. Boštjan Vončina S55O 
4. Jure Vraničar S57XX 
5. Kristjan Kodermac S50XX 
6. Rado - Konrad Križanec S58R 
7. Silvo Obrul S50X 
 
 
 

 
 

 


