
Ljubljana, 06. november 2009 
Pozdravljeni!  
 
 
Predlog osnutka ZRDej je že dva meseca dan v javno obravnavo in 14.11.2009 bo javni posvet, na katerem 
se bodo prvič soočila dejstva s pripravljalci in predlagatelji osnutka predloga.  
 
Ob pregledu osnutka je kristalno jasno dejstvo, da je cilj predlaganega gradiva rešitev naslednjih področij:  

a. financiranja ZRS,  
b. kazenskih določb,  
c. ureditev obveznega članstva v ZRS.  

 
Financiranje ZRS imamo urejeno v statutu ZRS in bi se rešitve teh problemov morale iskati skozi dialog s 
klubi ob hkratnem reševanju vseh nakopičenih problemov pri odnosu Radioklubi-ZRS.  
 
Kazenske določbe, ki jih osnutek vsebuje, so osredotočene le na  kaznovanje radioamaterjev, ne vsebujejo 
pa tistega, kar bi najbolj potrebovali – to je zaščite radioamaterskih frekvenc proti motnjam ne-
radioamaterskega izvora, kar ne ustreza ciljem, ki naj bi jih v dobro radioamaterjem zakonodaja zasledovala. 
 
Osnutek uvaja bistveno spremembo v osnovi delovanja ZRS, ki prostovoljno organizacijo radioamaterjev 
spreminja v organizacijo v katero mora biti vsak včlanjen (obvezno članstvo). 
 
Poleg zgoraj opisanih problemov osnutek vsebuje člene, ki ovirajo delovanje radioamaterjev v več radioklubih 
(pri čemer gre celo za kršitev ustavnih določb), so v nasprotju z drugimi akti (določbe o gradnji objektov) in 
vpeljujejo ZRS kot organ za monitoring in izdajo licenc (kar bi lahko pripeljalo do dodatnih zaposlitev na ZRS, 
ki bodo še povečale stroške – da ne govorimo o nabavi opreme za monitoring itd...).  
 
V osnutku ni zaslediti težnje po vzpodbujanju razvoja tehnične kulture, dela z mladimi, izobraževanja in 
podobnega, kar bi moral biti osnovni cilj radioamaterske organizacije. 
 
Zakonodaje, ki ne bo izboljšala statusa radioamaterjev v Sloveniji ne potrebujemo. V primeru, da je 
sprememba zakonodaje tako nujna, je potrebno preučiti vse možnosti, kaj nam bo vsaka sprememba prinesla 
pozitivnega ali negativnega. Potrebno je delati na tem, da skupaj z vsemi slovenskimi radioamaterji 
sooblikujemo rešitve, ki nam bodo v pomoč, da bomo pri ukvarjanju z radioamaterstvom  to počeli čim lažje in 
čimbolj enostavno.  
 
Pisanje zakonodaje pomeni pisanje v imenu vseh radioamaterjev v Sloveniji, to pomeni, da je potrebno 
vključiti v postopke vse slovenske radioamaterje, za katere bo zakon seveda tudi veljal, da lahko podajo svoja 
mnenja in prispevajo k skupnemu cilju. Vsakršno izključevanje je nedopustno in ne ustreza poslanstvu, ki naj 
bi ga zakonodaja (in radioamaterstvo) imela. 
 
Zato vas pozivamo, da vso pozitivno energijo, ki jo še premorete, usmerite v napovedan posvet, kjer bomo 
napeli vse moči, da UO ZRS razložimo, da obstoječi predlog ni vreden obravnave in da pričnemo stvari graditi 
od začetka.  
 
Potrebno je obrniti nov list in narediti osnovo za ustanovitev nove skupine, ki bo ponovno preučila trenutno 
veljavne normativne akte in javno ter transparentno prikazala različne rešitve o katerih bomo nato skupaj 
odločali. Zvezo radioamaterjev potrebujemo in jo poskušajmo skupaj zapeljati na pravo pot tako, da bo 
delovala vsem slovenskim radioamaterjem v prid. 
 
Več informacij na http://forum.hamradio.si/ (pod temo ZRS – Zveza radioamaterjev Slovenije).  Vemo, da 
nekateri radioamaterskega foruma ne prebirate, zato vam prilagamo besedilo poziva, ostale dokumente pa 
lahko dobite na spletnem naslovu http://www.3tk.si/zrdej .V primeru nejasnosti lahko vedno stopite v stik s 
pripravljalci poziva in se o temah ali nejasnostih pogovorimo, tudi preko e-naslova zrdej@3tk.si .  

 
 



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. 
 
I. Radioklubi, predlagatelji poziva 
(po abecednem vrstnem redu): 
1. RK Burja S51WND  
2. RK Ptuj S59DJK  
3. RK Slovenj Gradec S59DCD  
4. RK Škofja Loka S59DKR 
 
II. Posamezniki,ki so predlagali 
poziv (po abecednem vrstnem redu): 
 
1. Anton Galun S51AG 
2. Bajko Kulauzovic S57BBA 
3. Boštjan Voncina S55O 
4. Jure Vranicar S57XX 
5. Kristjan Kodermac S50XX 
6. Rado - Konrad Križanec S58R 
7. Silvo Obrul S50X 
 
III. Radioklubi, ki so podprli poziv 
skupine radioklubov: 
 
5. RK Alpos Šentjur S59DSC 

6. RK Jadran S59CST -  
7. CB Radioklub Soča S51DSG 
8. RK "Snežnik" Ilirska Bistrica 
S59DGO  
9. RK "Ivan Cankar" Vrhnika 
S59EIJ 
10. RK Papir Vevče S59DZZ 
11. RK Novo mesto S59DJR 
12. RK Radenska S59DTB 
13. Radioklub Iskra-Vrstnik Idrija 
S59DDX   
 
IV. Radioklubi, ki zavračajo 
osnutek ZRDej (UO ZRS 
september 2009), niso pa se 
izrecno pridružili pozivu: 
 
1. RK Ljubljana S53AJK  
2. RK Triglav S53APR 
3. RK Prlek S59PLK 
4. RK Mežica S59EST  
 

V. Posamezniki, ki so 
izrecno izpostavili 
podporo pozivu skupine 
RK (proti predlogu osnutka 
ZRDej): 
1. Boris S54Q 
2. Andrej S56ZAB 
3. Samo S55SR 
4. Luka S56RLU 
5. Tomaž S59TM 
6. Milan S58MU 
7. Miloš S57D 
8. David S51DA 
9. Danijel S59N 
10. Adi S55M 
11. Uroš S57NBT 
12. Lovro S50LD 
13. Tom S56G 
14. Maks S53KP 
15. Rado S52OT 
16. Leon S55SL 
17. Ognjen S56OA 

18. Bogomir S57MWR 
19. Viljem S57UIC 
20. Uroš S51BO 
21. David S56S 
22. Domen S57DV 
23. David S57NO 
24. Slavko S57DX 
25. Pavla S56DX 
26. Rudi S58RU 
27. Tomaž S57PKT 
28. Branko S51BX 
29. Zvone S56GTA 
30. Zvone S59ZB 
31. Tone S59V 
32. Luka S57LX 
31. Janez S51DX 
32. Jože S52AB 
33. Albert S57UW/ E77UW 
34. Anton S51OG 
35. Boris S57LO 


