
 

 

1 

KAJ POMENIJO OBLIKE IN ODTENKI PISAV? 
Siva pisava, pokončen tekst – besedilo členov predloga zakona ZRS. 
Siva pisava poševen tekst – izvlečki besedila iz obrazložitve predloga ZRS. 
Črna pisava, pokončen tekst – mnenja, pripombe, pomisleki predlagateljev RK 

 
Zakon o radioamaterski dejavnosti (ZRDej) 

(osnutek) 
 
 
Predlog je pred nami in poskusili smo ga malo secirati in nakazati nekatere misli, mnenja in kritike do njega. 
To so le misli in interpretacije, ki si jih vsak lahko razlaga po svoje in tolmači kakor mu ustreza. 
 
Na začetku se nam porajata dve temeljni vprašanji: 
 
1. Prvo vprašanje je: Ali zakon sploh potrebujemo?  
 

Ali ne bi lahko z milejšimi in lažjimi posegi v zakonodajo zadovoljivo uredili naš status tako, da bomo 
zadovoljni ? Razumemo interes in namen snovalcev predloga, ki bi radi uredili radioamaterstvo na 
najvišjem nivoju in v dobrobit (kar pa iz predloga ni ravno razvidno) Slovenskih radioamaterjev, 
vendar imamo mnogo pomislekov glede samega sprejetja zakonov v parlamentu, amandmajev in 
postopka, ki bi lahko v teh kriznih časih in na podlagi recesije in luknje v proračunu »po sreči« 
pripeljali tudi do kakšne drastične rešitve; npr. uvedbe kakšne frekvenčnine za radioamaterje, ali 
oteževanje pridobitve licenc, kar bi bilo lahko za naš hobi kar težak udarec, če ne usoden. To je 
najbolj črn scenarij, vendar na sprejemanje zakonov v parlamentu raje gledamo pesimistično. 

 
2. Potrebno bi bilo razmisliti, če nebi bil dovolj ureditev radioamaterskega statusa z navezavo na druge 
podzakonske akte in predpise z dodatkom členov v krovni zakon o elektronskih komunikacijah – 
ZEKom?  
 

Z nekaj členi se lahko uredi status in druga materija, ki je nujno zakonska (status, kazenske 
določbe), na podlagi katere bi nato lahko sprejemali podzakonske akte in v njih lažje urejali svoje 
želje in spremembe, ki so že sedaj urejene v podzakonskih aktih in se jih da tudi lažje spreminjati. To 
je seveda lahko dvorezni meč, saj je zakonsko materijo težje spreminjati in iz tega sledi, da je težje 
ukinjati ali povečevati že dosežene pravice. 

 
Citiramo predlagatelja s strani UO ZRS: »Dosedanja ureditev ni zadovoljiva!« 
 
Dosedanja ureditev je pomanjkljiva in potrebno bo mnogo naporov, da se pripravi sprememba, ki bo 
zadovoljila večino te raznolike radioamaterske srenje. Potrebno se je zavedati, da se ureja celotna 
radioamaterska zakonodaja v Sloveniji za vse in ne le za člane ali nečlane organizacije. Gre se za vse 
radioamaterje - za tiste, ki živijo in delajo v Sloveniji in za tiste, ki pridejo v Slovenijo iz tujine »klofat«.  
 
Misel in načela, ki naj snovalce tega zakona vodijo ob nastanku tega predpisa, naj bi bil poizkus, da se bo 
našo dejavnost oz. službo dalo čim lažje izvrševati. Potrebna je pozitivna zakonodaja, ki bo 
omogočala lažji dostop radioamaterja do svojega hobija, nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi 
predstavljala oviro in birokratske ter druge omejitve. 
 
Organizacije in člani so živa tvarina, ki se spreminjajo in prilagajajo novim izzivom, tako da je zakon 
potrebno napisati tako, da bo aktualen tudi po poteku dolgega časovnega obdobja. Prav tako mislimo, da 
zakon ni mogoče vezati na en pravni subjekt (ZRS), ampak je zakon potrebno napisati splošno, da 
združbo, v kateri se bodo radioamaterji združevali v prihodnje, ne bo omejevala  glede različnih možnosti, ki 
se bodo porajale takrat. Takšni zakoni se namreč redko spreminjajo in škoda bi bila, da bi si s sprejemom 
preveč ozko usmerjenega zakona sami onemogočili rešitve, ki bi prišle prav v prihodnosti (način 
organiziranosti – zveza klubov, združenje posameznikov, združenje posameznikov in pravnih oseb (klubov), 
itd). 
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Zakon bi bil življenjskega pomena za vso radioamatersko sredino in upoštevajoč to dejstvo je 
potrebno v njegovo pripravo in nastajanje vključiti kar najširši krog Slovenskih radioamaterjev – ne 
zgolj člane ZRS, kot se dogaja trenutno.  
 
Trenutni predlog, ki ga imamo pred nami, je zaradi neprimernega načina nastanka povzročil veliko slabe 
volje in strahu. Vsi se zavedamo, kaj pomeni moč zakonske ureditve področja in vseh pozitivnih in 
negativnih vplivov, ki jih lahko prinese. Način, ki si ga je predlagatelj izbral ni bil pozitivno sprejet in po naši 
skromni oceni ni prava pot.     
 
Za večje odobravanje bi bilo potrebno ponovno začeti s smernicami, namenom in idejo, kaj želi zakon 
zajeti in kaj naj bi bil sploh predmet tega zakona. Po sprejemu ogrodja in idej, ki naj bi to ogrodje 
zapolnile, potrjenih s strani večine članov, se lahko šele spustimo na pisanje posameznih členov, ki naj 
urejujejo posamična področja.  Nato bi se dalo zakon v javno razpravo vsem radioamaterjem in na podlagi 
mnenj, predlogov in dopolnitev, bi se oblikovalo nov predlog, ki bi bil radioamaterjem mnogo bližje. Tako pa 
težko verjamemo, da bo ta predlog zakona že na podlagi načina nastanka, kaj šele na podlagi vsebine 
ustrezal, željam in potrebam Slovenskih radioamaterjev. 
 
Pred obravnavo vsega gradiva, v katerem je združen predlog zakona in njegova obrazložitev, naj si malo 
osvežimo znanje Statuta ZRS in kaj ta določa, ter pomislimo, kako so bile te odločbe spoštovane s strani 
predlagateljev v zadnjem mandatu: 
 
Statut ZRS: 6. člen »Delo ZRS in njenih organov je javno in temelji na načelih demokratičnosti in 
humanosti. O svojem delu ZRS obvešča javnost tako, da so seje organov ZRS javne, da organizira okrogle 
mize in tiskovne konference, da na  seje organov ZRS vabi predstavnike zainteresiranih organizacij in 
ustanov in predstavnike medijev ter da sklepe in obvestila posreduje radioklubom preko glasila ZRS, 
elektronskih medijev in tiskanih medijev. Radioklubi imajo pravico do vpogleda v dokumentacijo ZRS. Za 
javnost dela je odgovoren predsednik ZRS.« 
 
I. SPLOŠNE  DOLOČBE 
 

1. člen 
(namen zakona) 

 
Ta zakon ureja radioamatersko dejavnost na območju Republike Slovenije. 
V radioamatersko dejavnost sodijo: 
radioamaterska služba, 
radioamaterska satelitska služba, 
izvajanje radioamaterskih tečajev, 
organiziranje in izvajanje izpitov za radioamaterje, 
organizirano sodelovanje radioamaterjev in organizacij radioamaterjev na področju zaščite in reševanja, 
mednarodne aktivnosti radioamaterske organizacije, 
in druge dejavnosti v povezavi z radioamatersko dejavnostjo. 
 
1. člen Obrazložitev:  
(namen zakona) 
 
Zveza radioamaterjev Slovenije je na 37. konferenci Zveza radioamaterjev Slovenije dne 28. marca 2009 v 
Ljubljani sprejela sklep Ad 14./6, da se nadaljuje postopek priprave Zakona o Radioamaterski Dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. Pisna pobuda za ta pristop je bila podana s strani Ministrstva za gospodarstvo. ZRS si je 
vztrajno prizadevala, da si uredi svoj status v civilni družbi in razmerja znotraj organizacije same in med 
Slovenskimi radioamaterji. 
  
Zveza radioamaterjev Slovenije izhaja iz dejstev: 

- da je radioamaterska dejavnost svetovno razširjena, 
- da so radioamaterji vzdrževalci svoje tehnične opreme in so dnevno aktivni v stacionarnem in 

mobilnem delovanju, 
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- da je radioamaterska služba dejavnost, ki je pomemben nenadomestljiv člen v sistemu 
obveščanja ob naravnih in drugih nesrečah, 

- da radioamaterje ARON zavezuje, da po svojih sposobnostih in možnostih sodeluje v 
humanitarnih akcijah in sistemu obveščanja ob naravnih in drugih nesrečah, 

- da je radioamaterska služba praviloma oproščena dajatev za uporabo radioamaterskih frekvenc, 
- da je izvajanje radioamaterske službe in radioamaterske satelitske službe mogoče pod pogojem, 

da izvajalec predhodno pridobi ustrezni certifikat - radioamatersko dovoljenje, 
- da so radioamaterji organizirani v radioklube, nacionalne radioamaterske organizacije in 

svetovno radioamatersko organizacijo IARU, 
- da je IARU pridružena članica ITU, 
- da je krovna radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji Zveza radioamaterjev Slovenije, ki 

je tudi članica IARU. 
 
Navedena dejstva dajejo podlago ZRS, da v Republiki Sloveniji predstavlja zainteresirano javnost, 
radioamaterje, ko gre za pripravo zakona, ki bo urejal našo dejavnost, to je Zakona o Radioamaterski 
Dejavnosti (ZRDej). 
 
Radioamaterska dejavnost je omenjena na skupaj štirih mestih, v Zakonu o Elektronskih Komunikacijah v 
členu kjer sta definirani radioamaterska storitev, radioamaterska satelitska storitev (3. člen) in v členu, ki 
omenja oprostitev plačila za uporabo radijskih frekvenc (56. člen in 170. člen - PUARP). Omenjena je tudi v 
zakonu o gradnji objektov oz. v podzakonskih aktih, ki iz tega izhajajo ter v pravilniku o elektromagnetni 
kompatibilnosti (EMC) in v uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in urbanem okolju.  
Pri izvajanju svojih dejavnosti je ZRS prišla do sklepa, da ni urejeno področje tistih dejavnosti 
radioamaterjev, radioklubov in ZRS, ki jih izvajamo v javnem interesu (npr. omrežje ARON, ki se aktivira ob 
naravnih in drugih nesrečah), vprašanje spoštovanja oz. nespoštovanja pogojev za uporabo radijskih 
frekvenc namenjenih naši dejavnosti (tudi odvzem ali razveljavitev radioamaterskih dovoljenj), ustreznem 
financiranju skupnega interesa s strani vseh radioamaterjev, ki je sedaj diskriminatoren saj ga plačujejo 
samo člani ZRS in o članstvu nasploh. 
In še mnogo drugih pomanjkljivosti ki jih je zakon o društvih kar zadeva organizacijo, spregledal v zakonu o 
elektronskih komunikacijah pa tudi niso opredeljene. 
 
Zato Zveza radioamaterjev Slovenije kot organizacija ni »navadna skupina občanov« vizavi države in civilne 
družbe temveč organizacija, ki z svojo organizirano dejavnostjo ob naravnih in drugih nesrečah z svojim 
človeškim in tehničnim potencialom, predstavlja nepogrešliv prispevek k sistemu obveščanja in reševanja v 
izrednih razmerah.(Spomniti se je potrebno potresa v Skoplju, potresa v posočju, osamosvojitvene vojne, 
poplav in neurij i.t.d.) 
 
Izstopajoča specifičnost naše dejavnosti, ki ji težko najdemo primerjavo med ostalimi prostočasnimi 
dejavnostmi v Sloveniji, se odraža: 
 
v tem, da uporabljamo naravno dobrino brez gmotnih koristi kar v večini društev ni pogoj. 
v tem, da mora radioamater opraviti strokovni izpit in od države pridobiti ustrezno dovoljenje za delovanje v 
radioamaterski službi, 
v tem, da pridobitve iz naslova skupnega interesa, ki so pozitivna posledica združevanja v organizirane 
oblike ni možno omejiti samo na organizirane člane, radioamaterjev, ki je sedaj diskriminatoren, z obveznim 
članstvom je ta anomalija odpravljena ZRS pa naj jo še tako kritiziramo, bi bila spet »Naša ZRS« takšna 
kakršno si zaslužimo.  
v tem, da uporabljamo vsi isti frekvenčni prostor z enakimi pravicami in dolžnostmi.  Ham-spirita (ARRL 
http://www.arrl.org/acode.html ). 
 
Zaradi naštetih pomanjkljivosti in še mnogih drugih, ki so jih prinesle družbene spremembe, sprejemamo 
pobudo Ministrstva za gospodarstvo, ki nam je dalo možnost, da pripravimo predlog Zakona o 
radioamaterski dejavnosti (ZRDej).  
Zakon prenaša na organizacijo določena "državna pooblastila" . To pa je tudi splošni trend pri regulaciji 
delovnih področji, ki imajo v civilni nevladni sferi svoje področje dejavnosti. 
 
Obrazložitev:  
(Služba – Storitev)  
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Za ITU je International Amateur Radio Union  - IARU Service, kar je po angleško-slovenskem slovarju 
služba, pomoč, obred, postrežba, V zgodovini naše zakonodaje se je za radioamatersko dejavnost 
uporabljalo vedno ime radioamaterska služba in v IARU je to amateur radio service.  
Biti radioamater pač ni nobena storitev-production, output, achievement. NISMO TELEKOM, MOBITEL ali 
kaj komercialno podobnega !!!  
 
 služba -e ž (u) Iz slovarja slovenskega knjižnega jezika 
 
2. dejavnost, ki se ukvarja z delom, kot ga določa prilastek: hidrometeorološka, inšpekcijska, patronažna, 
požarna služba / gorska reševalna služba, radioamaterska služba i.t.d.  
 
 storitev -tve ž (i) Iz slovarja slovenskega knjižnega jezika 
 
1. naročeno delo, ki se opravi za koga navadno za plačilo: podjetje opravlja določene storitve; obračunati, 
plačati, podražiti storitve; cene storitev / gostinske, komunalne, obrtne, poštne, prevozniške storitve; 
intelektualne, zdravstvene storitve i.t.d.  
 
Constitution IARU REG 1: 

Article A.6 - Finances 

A.6.1 The annual contribution to be paid by each Member Society is based on an equal amount for each 

licensed radio amateur who is a member of that Society. 

Letno dajatev, ki naj bi jo prispevala vsaka organizacija - članica je določena kot enak znesek glede na 
število licenciranih amaterjev, ki so člani te organizacije (glavarina). Vse druge trditve, ki smo jim bili 
priča do sedaj, so brezpredmetne in zavajajoče. 
 

2. člen 
(cilji zakona) 

 
Cilji tega zakona so zlasti: 
 

- celovita ureditev zakonodaje o radioamaterski dejavnosti v enem zakonu, 
 
Celotno področje radioamaterske dejavnosti je lahko urejeno v enem zakonu,  vendar v tem zakonu ni 
mogoče določevati izjeme na področjih, ki so določena v drugih zakonih. Nekateri členi tega predloga pa bi 
morali biti urejene v Statutu ZRS. 
 

- ureditev razmerij in razmejitev pristojnosti z drugimi pristojnimi službami. 
 
Pristojnosti z drugimi službami v tem predlogu zakona so pomanjkljivo urejene, še posebej na področju 
prevzema izdajanja licenc in kazenskih določb. 
 

- vodenje evidenc na področju radioamaterske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
 
V vsaki dosedanji debati je vedno prihajalo do uporabe primera »Callbook« in instrumentalizacije tega 
problema kot nekaj bistvenega. Leta nazaj, ko smo vsi imeli dostop do te baze podatkov in še ni bilo debat 
o različnih uporabah in problemov okoli varstva osebnih podatkov, smo imeli to zbirko kot našo in osnovno 
stvar, ter logično - vsi smo bili v njej. Sedaj pa razen za to, da se »obdavči« vse z licenčnino, ni potrebe po 
urejanju takih evidenc. Večina radioamaterjev je svoje podatke prenesla na QRZ.com, lahko pa bi po istem 
vzoru naredili še s5 »Callbook«. 
 

- organizirano in koordinirano sodelovanje radioamaterjev v humanitarnih akcijah ter nalogah ob 
naravnih ali drugih nesrečah in nevarnostih, 
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Če primerjamo sedanjo koordinacijo ZRS že z osnovnim problemom obveščanja članstva lahko uvidimo, da 
si ZRS postavlja nerazumno ambiciozne cilje, ki jih ne bo nikoli realizirala. 

 
- določitev finančnih in drugih obveznosti skupnega interesa doma in v tujini, ki ga zastopa in izvaja za 

vse radioamaterje krovna radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji - Zveza radioamaterjev 
Slovenije (v nadaljevanju - ZRS), 

 
Ta alineja kot prvo določa finančne obveznosti skupnega interesa. Torej gre za zakonsko osnovo za 
obvezno dajatev, ki jo je potrebno plačevati vsem Slovenskim radioamaterjem (določena po licenci, 
lahko jo imenujemo frekvenčnina ali licenčnina).  
 
Pojem, ki je opredeljen v tretjem členu »Skupni interes je vse kar zastopa, izvaja in upravlja ZRS doma in v 
tujini v dobrobit vseh slovenskih radioamaterjev«, je lahko zelo široko razlagan in se lahko praktično vključi 
v njega samega vsaka dejavnost ZRS. Vsebinsko zelo široka določba, ki dopušča preveč manevrskega 
prostora in jo je potrebno vsaj točneje opredeliti in tako omejiti. 
 
Nestrinjanje z vezanjem določenih pravic na točno določeno organizacijo smo že opredelili v pripombah k 
prvemu členu tega zakona. S tem zakonom bi prenesli monopolno pravico Zvezi radioamaterjev 
Slovenije, ne glede na to, ali bo ta v prihodnosti še vedno reprezentativna organizacija ali ne. 
 

V primeru sprejetja takega zakona, ni vprašanje ali bo ZRS reprezentativna organizacija ali ne, saj z 
določbami obveznega članstva postane točno to in onemogoči kakršenkoli pojav »drugačemisleče« 
organizacije. 
 

- vključevanje mladih v radioamatersko dejavnost, vzgoja in izobraževanje na področju tehnične 
kulture, elektronike in telekomunikacij, 

 
Politično naravnana določba, ki povzroča bralcu mešane občutke in poraja se vprašanje, če so torej cilj tega 
zakona samo mladi, ne pa torej ostali? Alinejo bi bilo potrebno preurediti v splošnejšo določbo. Nikjer 
namreč ni določeno, da zveza poskuša vključevati vanjo tudi druge ljudi. 
 

- vzpodbujanje inovacijske in raziskovalne dejavnosti. 
 
Stališče, ki je glavni nosilec napredka radioamaterske dejavnosti in bi moral biti glavni temelj našega 
hobija in kot tak tudi širše razdelan. To področje je namreč nosilec in razlog celotnega radioamaterskega 
gibanja in ga je kot takega  potrebno postaviti v prostor, ki mu je namenjen, in to je v samo ospredje našega 
delovanja, ne pa kot stransko zadevo. Vsekakor pa je potrebno dodati, da vzpodbujanje inovacijske in 
raziskovalne dejavnosti pod prisilo obveznega članstva ni ravno najbolj posrečena kombinacija. 
 
 
2. člen Obrazložitev: 
 (cilji zakona) 
 
Tu želimo prikazati in opredeliti radioamatersko dejavnost, tako v zakonskih kot organizacijskih rešitvah.  
Kvalitetnejše, preglednejše in racionalnejše delovanje radioamaterske organizacije in radioklubov kot 
temeljnih nosilcev dejavnosti. 
 
Če so radioklubi temeljni nosilci dejavnosti, čemu potreba po omejevanju le teh, z nepotrebnimi statusnimi 
omejitvami, kot so število članov, zahtevana starost, omejitvami članstva v več radioklubih ipd., o čemer je 
govora v kasnejših točkah predloga zakona? 
 
Določiti jasna in pregledna merila o finančnih obveznostih, zastopanja in vodenja nalog skupnega interesa 
vseh Slovenskih radioamaterjev. 
 
Uvajanje in pobiranje letne obvezne dajatve (»licenčnine« – radioamater bo imel veljavno licenco le ob 
plačevanju letnih dajatev). 
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Poudariti pomen vključevanja mladih v radioamatersko dejavnost, kar je ena od osnovnih nalog radioklubov, 
ZRS pa nudi podporo in pomoč pri izvajanju navedenih aktivnosti. 
Vzpodbujanje raziskovalnega in ustvarjalnega nemira lastnega radioamaterjem. 
 
Pozabljeno je združevanja radioamaterstva z ostalimi športi (padalstvo, planinarjenjem, tekom in orientacijo 
(ARG)), kar iz zgornjih določb ni razvidno in nakazuje na samozadostnost in vzvišenost »nadorganizacije«. 
 

3. člen 
(pomen izrazov) 

 
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
 

- Radioamaterska služba je radiokomunikacijska služba za komuniciranje med radioamaterji doma in 
po svetu, za samoizobraževanje, tehnične in komunikacijske raziskave ter različna tekmovanja, ki jih 
izvajajo radioamaterji in radioklubi. 

- Radioamaterska satelitska služba je radiokomunikacijska služba, ki uporablja radioamaterske 
radijske postaje na zemeljskih satelitih in vesoljskih postajah za iste namene kot radioamaterska 
služba. 

- Radioamaterji so osebe, ki se ukvarjajo z radijsko tehniko ter v radioamaterski in radioamaterski 
satelitski službi delujejo samo iz osebnih nagibov brez gmotnih koristi in imajo za to ustrezno 
dovoljenje. 

- Druge osebe v radioamaterskih radijskih zvezah so vse osebe, ki niso radioamaterji. 
- Radioamaterska dejavnost je vse, kar radioamaterji in radioklubi počnejo v okviru radioamaterske in 

radioamaterske satelitske službe. 
- Sekcija radiokluba je izdvojena oblika radioamaterske dejavnosti, radiokluba ustanovitelja. 
- Radioklub je v skladu z zakonom registrirana temeljna organizacija radioamaterjev, ki na svojem 

območju izvaja organizirano obliko radioamaterske dejavnosti. 
- Krovna radioamaterska organizacija je v skladu z zakonom registrirana zveza vseh radioklubov, ki 

zastopa skupne interese vseh slovenskih radioamaterjev doma in v tujini. Prav tako je članica 
mednarodne radioamaterske organizacije IARU in deluje v javnem interesu. 

 
Nestrinjanje z vezanjem določenih pravic na točno določeno organizacijo smo že opredelili v pripombah k 
prvemu členu tega zakona. Tu celo pride do izrecnega določanja organiziranosti krovne organizacije kot 
zveze radioklubov. Nepotrebno in gre za statutarno določbo zveze. Sam pojem bi se lahko obrazložil kot: 
krovna radioamaterska organizacija (v nadaljevanju organizacija) je v skladu z zakonom registrirana zveza, 
ki je članica mednarodne radioamaterske organizacije IARU in zastopa interese večine slovenskih 
radioamaterjev doma in v tujini. S to dikcijo poudarimo, da je lahko krovna organizacija samo tista, ki je 
članica IARU, lahko pa imamo še kopico drugih zvez, ki so lahko interesna združenja (Zveza ARG 
radioamaterjev Slovenije, Zveza tekmovalnih ekip radioamaterjev Slovenije...), vendar ne zastopajo 
slovenske radioamaterje v IARU. 
 

- ZRS – Zveza radioamaterjev Slovenije – Krovna radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji. 
 
Nestrinjanje z vezanjem določenih pravic na točno določeno organizacijo smo že opredelili v pripombah k 
prvemu členu tega zakona. Krovna radioamaterska organizacija je organizacija, ki vključuje največ 
radioamaterjev in je tudi članica IARU. 
 

- Skupni interes je vse kar zastopa, izvaja in upravlja ZRS doma in v tujini v dobrobit vseh slovenskih 
radioamaterjev. 

 
Preširoko zastavljena in nejasna določba. Ni dovolj, da je pojasnjena v obrazložitvi, potrebno jo je definirati 
v samem zakonu. Tudi v obrazložitvi je definicija preširoka. Poleg tega zopet vezava na določeno 
organizacijo. Beremo jo lahko tako, da je vsaka dejavnost ZRS skupni interes radioamaterjev, kar pa ni 
vedno res. To pomeni, da pokrije celotni spekter delovanja zveze (tako tudi časopis in QSL biro, ARG, …). 
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- Radioamaterska radijska postaja je en ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija enega ali 
več oddajnikov oziroma sprejemnikov s pripadajočimi napravami na enem mestu, ki so potrebne za 
opravljanje radioamaterske oziroma radioamaterske satelitske službe. 

- Radioamaterska antena je sestavni del radioamaterske radijske postaje. 
 
Dobra ideja, ki bo svojo končno rešitev dobila na podlagi sodne prakse. V Italiji imajo tako imenovani 
»Diritto d'antenna«, (pravica do antene), ki je prišel v njihovo zakonodajo preko sodne prakse.  S tem se 
lahko reši probleme marsikaterega radioamaterja v večstanovanjski stavbi ali pri »prijaznih« sosedah. 
Določbo je potrebno še dodatno razdelati in jo bo zelo težko izvajati brez dodatnih obrazložitev. 
 

- Radioamaterski antenski stolp je objekt namenjen postavitvi radioamaterskih anten. 
- Tipizirani radioamaterski antenski stolp je radioamaterski antenski stolp za katerega je izdelana 

enotna projektna dokumentacija. 
- Objekt za radioamatersko radijsko postajo je nezahteven objekt za katerega je izdelana enotna 

projektna dokumentacija.  
 
S to alinejo posegamo v Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ki v prvem odstavku prvega člena določa: 
»Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede 
lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, 
ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa 
sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo+ objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo 
objektov.« 
 
Upoštevajoč zgornjo določbo smo s to alinejo v nasprotju z določbo ZGO-1. Področje je urejeno v krovnem 
zakonu za gradnjo in glede na to, da so v njem vključeni vsi objekti in med drugim tudi objekti za zaščito in 
reševanje ni nikakršne možnosti, da bi lahko imeli izjemo v tem zakonu.  Izjemo je potrebno določiti v 
krovnem zakonu oz. v podzakonskih aktih ZGO-1, ki urejajo objekte glede zahtevnosti gradnje. (poskus s 
strani ZRS je bil že pri sprejetju teh aktov, a je bil žal le delno uspešen – stolpi do višine 10m in stolpi na 
stavbi do 10m nad višino najvišje točke strehe). 
 

- Klicni znaki so mednarodno predpisani identifikacijski znaki sestavljeni iz črk in številk po pravilih, 
določenih v 19. členu Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (Radio 
Regulations, International Telecommunication Union), s katerim se identificira oddajanje 
radioamaterskih radijskih postaj. 

- ITU - Mednarodna telekomunikacijska zveza – (International Telecommunication Union) 
- CEPT, (T/R 61-01) - Evropska konferenca za pošto in telekomunikacije (European Conference of 

Postal and Telecommunications Administrations). 
 
Kako se je v definicijo CEPT znašlo priporočilo  »Recommendation T/R 61-01« ne znamo pojasniti. (Gre 
morda za napako ali nevednost predlagatelja?) 
 

- IARU- mednarodna radioamaterska organizacija – (International Amateur Radio Union). 
- HAREC - kriteriji za opravljanje mednarodno veljavnega radioamateskega izpita.  (Harmonized 

Amateur Radio Examination Certificate) 
- NRD - nacionalno radioamatersko dovoljenje je odločba o dodelitvi klicnega znaka in uporabi  

radioamaterskih frekvenc. 
- Kolektivno nacionalno radioamatersko dovoljenje je odločba o dodelitvi klicnega znaka in uporabi  

radioamaterskih frekvenc za radioklube, njihove sekcije in ZRS.  
- CEPT -  na osnovi NRD pridobljeno mednarodno radioamatersko radijsko dovoljenje. 

 
Definicija bi morala biti vsaj »CEPT Licenca« ali »CEPT Dovoljenje« 
Ne upošteva možnosti pridobitve CEPT licence za radioklube, njihove sekcije in ZRS. 
Kako bo urejeno delovanje tujcev s CEPT licenco, čas bivanja daljši od treh mesecev? 
 

- Radioamaterski tečaj je organizirana oblika izobraževanja za radioamaterja, ki ga organizira in izvaja 
radioklub. 
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Izvajanje tečaja in njegovo vezanje le na radioklub ne prinaša dodane vrednosti, temveč le omejitve - 
potrebno je vedno dopustiti drugačno obliko za takšno stvar, kot je izobraževanje novih radioamaterjev. 
(Primer: Lahko se zgodilo, da bi tečaj izvajala npr. srednja šola v sklopu izbirnih vsebin. Zakaj pa ne?) Naj 
ponovimo  idejo, da naj bi bil cilj zakona omogočanje čim lažjega dostopa zainteresiranim ljudem do znanja 
za pridobitev licence in kasnejše izpopolnjevanje. 
 

- Diploma o opravljenem izpitu je potrdilo o uspešno dokončanem izobraževanju za radioamaterja, ki 
je bilo preverjeno z izpitom v skladu s Pravilnikom o radioamaterskem klicnem znaku (PRKZ). 

 
Ponovno omejujemo pridobitev izpita, razen, če ne vežemo pridobitev izpita z obveznim izobraževanjem. 
Diploma o opravljenem izpitu je diploma o uspešno opravljenem izpitu za radioamaterja (ki bi moralo 
obsegati tudi praktični del – a o tem se bo potrebno pogovarjati drugje). 
 

- Kolektivno radioamatersko dovoljenje je odločba o dodelitvi klicnega znaka in uporabi 
radioamaterskih radijskih frekvenc, ki jo radioklubu ali radioamaterski organizaciji izda ZRS.  

 
Torej bodo v Sloveniji tri dovoljenja, NRD, KNR in KRD, od tega je izdajanje tretjega že po dikciji tega 
zakona vezano na ZRS. Ponovno problem vezave na določeno organizacijo (kdo izdaja določene 
dokumente ne sodi med splošne pojme in more biti opredeljeno kasneje) in inflacija dovoljenj. Če imamo 
dva operaterska razreda, zakaj potrebujemo tri dovoljenja? 
 
Lahko pa gledamo tudi drugače. Več dovoljenj kot je, več pristojbin za izdajo dovoljenj se lahko pobere. 
Resda APEK ne računa za izdajo licence, ampak ne pozabimo - v preteklosti so bile pristojbine za izdajo 
licenc pomemben vir dohodka ZRS. To pomeni, da bi bilo sprejetje tega, da ZRS ponovno izdaja 
radioamaterska dovoljenja sprejetje dejstva, da bomo za izdajo dovoljenja plačevali uslugo ZRS in imeli na 
ZRS zaposlenega za izdajo dovoljenj. Gre za poslabšanje stanja, ki ga imamo sedaj, ko država dejansko 
izdajo licenc brezplačno servisira (denar iz naših žepov za licence in iz članarine ZRS za plačo uslužbenca 
- izdajatelja licenc). 
 

- PRRP - Pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah in njihovi uporabi. 
- PRKZ - Pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku in uporabi radioamaterskih frekvenc. 
- PRTO - Pravilnik o radioamaterskih tehničnih objektih  
- ARON - Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. 
- Radioamaterski frekvenčni pasovi so radijske frekvence, ki so za radioamatersko in radioamatersko 

satelitsko službo predvidene s predpisi, ki določajo načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in 
uporabo radijskih frekvenc. 

- Radioamaterski monitoring je organizirano zbiranje obvestil o motnjah v radioamaterskem 
frekvenčnem prostoru z namenom ugotavljanja skladnosti uporabe (manjka beseda? ) z zakonom in 
podrejenimi akti, ter ščitenja radioamaterskih frekvenc pred motnjami in zlorabo. 

 
Obrazložitev kot samokontroling je, za naše pojme, popolnoma zgrešena in mora biti prvotno naravnana 
proti zunanjim motilcem in šele nato proti motilcem znotraj radioamaterskega prostora. Gre za težnjo 
radioamaterjev proti motnjam, ne glede na izvor! 
 
Poleg tega pa - kje lahko pogledamo podzakonske akte? Sklicevanje na njih, pri tem pa se jih ne sprejme 
skupaj z zakonom, je milo rečeno nenavadno. 
 

4. člen 
(posebni status radioamaterske dejavnosti) 

 
Radioamaterska dejavnost je splošnega družbenega pomena. S spodbujanjem in varovanjem 
radioamaterske dejavnosti država spodbuja inovacije na tehnološkem področju, tehnološki razvoj, tehnično 
izobraževanje in usposabljanje, delo z mladimi ter radioamatersko dejavnost kot strateško komunikacijsko 
obliko organiziranosti prostovoljne dejavnosti, ki jo pristojne službe zaščite in reševanja v RS lahko 
uporabijo v primeru naravnih in drugih nesreč. 
Za radioamatersko dejavnost, se ne plačuje uporabe radijskih frekvenc, ki so z načrtom predvidene za 
radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo. 
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»Zveza Radioamaterjev Slovenije zastopa in predstavlja Republiko Slovenijo na področju radioamaterske 
dejavnosti v svetu.« 
 
Kritična določba, saj ne moremo na podlagi zakona določevati pravila, ki jih določajo mednarodne 
organizacije v svojih aktih. Ni v skladu z akti IARU. Poleg tega se ponovno nanaša na točno določeno 
organizacijo. Pravno zgrešena določba. 
 
Zvezi Radioamaterjev Slovenije kot krovni radioamaterski organizaciji, se podeli javno pooblastilo za 
določene naloge iz 5.člena tega zakona, ki zadevajo radioamatersko dejavnost.  
 
Ponovno se nanaša na točno določeno organizacijo. Z zakonsko podelitvijo javnega pooblastila za izvajanje 
upravnih nalog drugemu subjektu je potrebno določiti še finančne posledice za proračun RS, način 
izvrševanja, postopek izdaje dokumentov (npr. na podlagi Zakona o Upravnem Postopku), itd. 
 
Zadeva ni tako enostavna, da bi jo bilo mogoče rešiti v enem členu, poleg tega prinaša ta člen stroške 
organizaciji, ki jih bo potrebno pokriti. Pokrije pa se jih lahko: ali iz Proračuna RS, ali iz članarine, ali iz 
»licenčnine«. Nobena rešitev se nam ne zdi posrečena, kajti: 

- možnosti za prvo so praktično nične (Proračun RS je glede na recesijo totalno iztrošen in Vlada RS 
se otepa dodatnih obremenitev), 

- če pokrijemo zadevo iz članarine ali »dajatve krovni organizaciji - licenčnine«, ki jo uvaja ta zakon, 
bo posledično osiromašen proračun ZRS in se stanje glede na trenutno poslabša, saj sedaj ne ZRS 
ne radioamaterji z izdajo licenc nimamo stroškov. 

 
II. JAVNO  POOBLASTILO 
 

5. člen 
(javno pooblastilo) 

 
ZRS opravlja naslednje naloge v javnem interesu na podlagi pooblastila: 
 

- organizira in izvaja izpite za radioamaterje na podlagi skupno pripravljenih programov ZRS in 
priporočila HAREC, 

- izvaja izobraževalne seminarje za voditelje radioamaterskih tečajev, 
- vodi evidenco o izdanih diplomah o opravljenem radioamaterskem izpitu, 
- izdaja radioamaterska radijska dovoljenja za radioamaterje in radioamaterske postaje skupnega 

interesa, 
 
Pojem ni opisan; gre mogoče poleg NRD, KNRD in CEPT dovoljenja za še eno vrsto dovoljenja? 
 

- vodi evidenco o izdanih radioamaterskih radijskih dovoljenjih, 
- izdaja klicne znake za radioamaterje in radioamaterske postaje skupnega interesa, 

 
V alineji manjka še dodatni del stavka: »… na podlagi (kako, kdo ali je kakšna omejitev) …« 
 

- vodi evidenco o izdanih radioamaterskih klicnih znakih, 
- usklajuje medsebojno delovanje in vodi evidenco radioamaterskih radijskih postaj skupnega 

interesa, 
 
Nov pojem »radioamaterska radijska postaja skupnega interesa« - nedefiniran! 
 

- izvajanje administrativnih postopkov ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izdajo radioamaterskega 
dovoljenja oziroma njegovega odvzema,  

 
Iz česa se bodo financirali administrativni postopki? Ali res rabimo stalno zaposlenega za izvajanje teh 
nalog? Kakšni so privatni interesi v ozadju (dodatna zaposlitev na ZRS)? 
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- aktivno in sistemsko sodeluje pri nalogah na področju zaščite in reševanja. 
 
Na kateri podlagi? Pogodbe, odločbe? 
 
III. RADIOAMATERSKI  DOKUMENTI 
 

6. člen 
(zapisnik in diploma o radioamaterskem izpitu) 

 
Izpit poteka pred izpitno komisijo ZRS, ki o poteku in rezultatih izpita sestavi zapisnik. 
Na osnovi zapisnika ZRS izda diplomo o opravljenem izpitu za radioamaterja kandidatom, ki so uspešno 
opravili izpit. 
Podrobnejša vsebina in način izvedbe izpita za radioamaterja se določi v podzakonskem aktu (PRZK), ki ga 
izda minister pristojen za radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo. 
 
Vezanost na določeno organizacijo. 
 

7. člen 
(radioamatersko dovoljenje) 

 
Na podlagi diplome o opravljenem izpitu za radioamaterja, ZRS na vlogo vlagatelja, izda nacionalno 
radioamatersko dovoljenje (NRD). 
Kolektivno nacionalno radioamatersko dovoljenje lahko pridobi radioklub, njegove sekcije ali ZRS na podlogi 
vloge. 
Nacionalno radioamatersko dovoljenje je podlaga za pridobitev mednarodnega radioamaterskega 
dovoljenja CEPT.  
CEPT radioamatersko dovoljenje velja največ do preteka veljavnosti NRD.  
 
Ponovno - klubski znaki ne morejo pridobiti CEPT licence. Zakaj to?? A klub ne more delati iz tujine? 
Nesmiselno je omejevati delovanje! 
 
Rok veljavnosti NRD se določi v pravilniku o radioamaterskem klicnem znaku in uporabi radioamaterskih 
radijskih frekvenc (PRKZ). 
 
Manjka še rok veljavnosti za ostali dve dovoljenji.  
 
Manjka določitev načina podaljšanja dovoljenj. 
 
Kje so besedila pravilnikov? 
 
Prav tako manjka opredelitev stroška izdaje/podaljšanja NRD/KNRD/CEPT. 
 

8. člen 
(Izvajanje administrativnih postopkov) 

 
Pred izdajo radioamaterskega radijskega dovoljenja ZRS preveri, ali so izpolnjeni  pogoji za izdajo 
dovoljenja po tem zakonu oziroma podzakonskih aktih. 
V primeru kršenja tega zakona oziroma podzakonskih aktov lahko ZRS začasno odvzame radioamatersko 
radijsko dovoljenje.  
 
Kakšen bo postopek, čas odvzema, postopek reševanja, možnost pritožbe, itd.   
 
Zelo pomanjkljivo! Poleg tega so to kvazi - upravni postopki ali upravni postopki na podlagi ZUP (ali pri 
katerih gre za smiselno uporabo ZUP). 
 
IV. ORGANIZIRANOST  DEJAVNOSTI 
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9. člen 

(oblike organiziranosti) 
 
 Oblike organiziranega delovanja radioamaterske dejavnosti v Republiki Sloveniji  so:  
 

- Radioklubi.  
- Zveza Radioamaterjev Slovenije – ZRS. 

 
Ali res ne moremo premisliti in prenesti novega organiziranja radioamaterstva v Sloveniji? Obvezno 
združevanje preko klubov je preživeto. Potrebno bi bilo razmišljati v drugih, v tujini preizkušenih smereh, kar 
pa ni stvar zakona, temveč sprememb Statuta. 
 
Vedno se ponavlja čez cel zakon vezava na ZRS. Namen tega pisanja je trenutno stanje, da za vse to skrbi 
ZRS in tudi trenutni način delovanja ZRS, vendar je potrebno zakon pisati bolj splošno. 
 
Citirano iz obrazložitve: »Ko si se odločil, da postaneš radioamater sprejmeš tudi organizacijske 
oblike in pravila igre te organizirane dejavnosti! Radioamater postaneš prostovoljno zaradi sebe in 
tako lahko tudi prenehaš!« 
 
Kako lahko kdo tako sovražni stavek napiše v obrazložitev zakona, ki naj bi povezal radioamaterstvo 
v Sloveniji je kratko malo osupljivo!! Radioamater je strpen, prijazen in odprt do drugače mislečih. 
Velja to za pisca tega stavka? 
 
Torej velja načelo, da v primeru, ko se z »našimi« trditvami ne strinjaš, lahko greš!! Fantje, ne se hecat!!  
 
Ravno ta pogled je bil eden temeljnih in ključnih problemov, ki pesti ZRS in način odnosa in 
komunikacije. Na podlagi tega stavka se ne moremo strinjati, da so pisci tega zakonskega predloga 
ob njegovem ustvarjanju mislili dobro za vse radioamaterje. Pisca tega stavka bi bilo potrebno 
zaradi kršitve (tudi v tem zakonskem predlogu s strani pisca samega) tako opevanega »hamspirita« 
dobro premeriti. Sploh se ta konfliktnost in brezbrižnost, že kratko malo žaljivost ponavlja v 
marsikaterem drugem področju komuniciranja s strani predlagatelja in UO. 
 

10a. člen 
(radioklub-obvezno članstvo) 

 
O obveznem članstvu in neobveznem članstvu bom napisal več na koncu predloga. Tako da se tu 
omejujem samo na člene zakona. 
 
Radioklub je društvo najmanj desetih (10) polnoletnih članov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
od tega najmanj petih (5) radioamaterjev.  
 
Odločno nasprotujemo. Klub po veljavni zakonodaji lahko ustanovijo trije člani. V nasprotju z Zakonom o 
društvih (ZDru). Je v ozadju morda za željo po omejevanju sodelovanju »majcenih« klubov, ki so lahko zelo 
glasni in kot taki moteč element krovni organizaciji? 
 
Glede na obrazložitev člana UO, trenutno že 80-90% radioklubov izpolnjuje ta pogoj, ki so hoče tu uzakoniti. 
Na tej podlagi ne vidimo razloga, zakaj je to potrebno. To se utemeljuje zaradi zmanjšanja drobljenja 
radioklubov. 
 
Torej če 80-90% klubov že zadovoljuje ta pogoj, sama določba ni potrebna in zakaj bi si oteževali 
povezovanje v interesne skupine. Primeri: Če hočejo npr. Miha, Peter in Jože imeti svoj tekmovalni klicni 
znak S51LID, pod katerim bi lahko skupaj delali npr. vsa S5 tekmovanja – čemu jih omejevati?.  
 
Nesmiselno omejevanje prostega združevanja, poleg tega gre tudi za določbo, ki v praksi ne prinaša 
nobene spremembe, zato je brezpredmetna.  
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Če uporabimo »Callbook ZRS« za merilo o radioklubih, pridemo do sledečih izsledkov. V Callbooku z dne 
20.8.2009 najdemo 115 različnih oznak v koloni za oznako radiokluba (izpuščene so kolone ARG, NC, 
QSL, in podobne). Iz teh podatkov razberemo da en klub nima članstva, 15 klubov ima manj kot 5 
plačnikov kotizacije  (13%),  11 jih je z 5 ali 6 plačniki (10%), 14 klubov ima manj kot 10 prispevnih članov 
(12%). Torej imamo cca 35% radioklubov  v katerih je vključeno cca 170 članov. Če se omejimo na ta 
podatek lahko zagotovo razberemo, da je glavni  in verjetno tudi edini namen tega določila notranja 
konsolidacija razmerja moči znotraj ZRS, sploh če še upoštevamo kasnejše določilo, da je od števila 
radioamaterjev v posameznem klubu odvisna njegova glasovalna pravica. 

 
Člani oziroma članice radiokluba so lahko radioamaterji, ljubitelji radiotehnike, radijskih komunikacij in 
drugih radioamaterskih dejavnosti. 
 
Izpuščeni so: podporni člani, pa častni člani in drugi člani (pravne osebe), kot omogoča Zakon o društvih 
(ZDru). Član kluba je lahko tudi npr. nek alpinist, ki pride občasno plezat po drevju in pomagat postaviti 
antene – pa to ne pomeni, da mora biti ljubitelj radijskih komunikacij, tehnike, itd. Član kluba pa postane 
samo zato, ker tja hodi tudi radioamaterka, za katero se je »ogrel«. Čemu mu preprečevati, da postane, npr. 
podporni, član kluba?. 
 
Radioamater z nacionalnim radioamaterskim dovoljenjem mora biti član le v enem izmed radioklubov na 
območju Republike Slovenije. 
 
Tukaj naletimo na velik problem in sicer direktno z eno tako majhno knjižico, na kateri piše USTAVA RS.   
 
Dikcija »mora biti član le v enem izmed radioklubov« - to poenostavljeno pomeni, da je radioamater 
lahko član le in samo enega (1) radiokluba.  
 
Čakajte … Zakaj že? Torej ne moremo biti člani npr. matičnega radiokluba v Zgornji Kungoti in nato še člani 
kluba v Divači? Ali bo zakon onemogočal, da bomo člani v drugem klubu in se bo potrebno odločati ali biti z 
enimi ali z drugimi, če pa sedaj vse lepo deluje? Če zadevo še nadaljujemo to pomeni, da oseba, ki npr. 
klofa UKV tekmovanja z ekipo enega kluba, kjer imajo pač ta interes in KV z ekipo drugega kluba, pač v 
enem ne bo mogel biti pravnomočni član in mu ne bodo šle vse ugodnosti kot članu kluba (uporaba klubske 
opreme, lokacije, skupnih sredstev, itd.). 
 
V zakonskem predlogu gre za dikcijo, ki je v nasprotju z najvišjim pravnim aktom v RS - gre za 
direktno kršitev Ustave RS.  Potrebno se bo vprašati o pravnem znanju in interesu, za katerega stremi 
predlagatelj. 
 
Da citiramo še kršeni člen Ustave RS: 
»42. člen (pravica do zbiranja in združevanja) določa, da  je zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in 
do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh 
pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih 
bolezni. Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank.« 
 
Če lahko špekuliramo, bi šlo v tem primeru zgolj za to, da bi ZRS lažje urejala evidenco članov. To je totalen 
absurd, saj lahko v letu 2009 z računalniško podprto bazo v trenutku vidimo vse potrebne informacije – le 
sistem vodenja evidenc mora biti pravilno izvajan. 
 
Tudi če pustimo Ustavo, je določba čisto mimo. Morda se želi doseči, da se kake nezdrave ideje, ki se 
pojavijo v glavi posameznika, včlanjenega v več klubih, preveč ne širijo? Zaščita pred pandemijo?  
 
Radioklub lahko ustanovi območne sekcije radiokluba. Sekcija ima najmanj tri  radioamaterje, ki so člani 
tega radiokluba. 
 
Zakaj zgolj območne sekcije? Zakaj ne interesnih? 
 
Sekcijo s tremi člani pa lahko imamo? Torej po eni strani gremo v smeri večanja velikosti radioklubov, po 
drugi strani pa predlog zopet dopušča sekcije s tremi (3) člani. Na žalost tu ne vidimo neke logike, razen 
tega, da bi bilo število klubov manjše. 
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Zgleda, kot da nekateri od predlagateljev nimajo vpogleda, kako delujejo radioklubi po različnih občinah. 
Sekcija ne bila tako uspešna pri pridobivanju donacij in denarja, saj so občine veliko bolj radodarne z 
»našim občinskim« RK, s tujimi (iz drugih občin) pa sploh nočejo imeti opravka, zato so možnosti za dostop 
do sredstev iz proračuna še bolj pičli. 
 
Predvsem pa, organiziranost klubov določa Zakon o društvih (ZDru) in ustanovni/temeljni akt društva. 
 
Radioklubi, vključno s sekcijami radiokluba, lahko pridobijo kolektivno radioamatersko dovoljenje in klicni 
znak. 
 
Torej, nepravilno upoštevanje edine in množine – po tej dikciji ima lahko RK samo en (1) klicni znak. Ne 
vemo, če je bil to namen predlagatelja, ampak spreminja obstoječo ustaljeno prakso. Glede na predloge, ki 
so dokumentirani na UO ZRS je bil predlog o omejitvi številka klicnih znakov za posamezen radioklub že 
podan.  
 
Člani radioklubov v Republiki Sloveniji so sočasno člani ZRS. 
 
Naj se enkrat za vselej določi, da na podlagi zakona ne moreš postati član ZRS, če je to v nasprotju z 
njegovim statutom. Člani ZRS so 109 ali kolikor že radioklubov, ki so pristopili k Zvezi Radioamaterjev 
Slovenije. V primeru take dikcije je potrebno spremeniti statut ZRS, ki naj postane dejanska Zveza 
Radioamaterjev Slovenije in ne Zveza Radioklubov Slovenije.  
 
Edino rešitev ZRS vidimo v preoblikovanje ZRS. Žal se naj bi po nekaterih tolmačenjih ime »zveza« lahko 
uporabljalo le za zveze društev, morda bi »združenje« radioamaterjev Slovenije pilo vodo. 
 
Tri mesece po prenehanju članstva radioamaterja v radioklubu, preneha tudi veljavnost njemu izdanega 
nacionalnega radioamaterskega dovoljenja (NRD).  
 
Torej v primeru, ko ne poravnamo članarine do radiokluba, nam odvzamejo NRD. Primerjava s članstvom v 
AMZS (S57J) je zelo na mestu. Torej, če nisi član AMZS, ti odvzamejo vozniško dovoljenje. Ne se hecat! 
Zaključke prepustimo vam, vendar se sami s tem predlogom nikakor ne strinjamo. 
 
Radioklub ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe ter zaščite in reševanja. 
 
Idejo zelo pozdravljamo, vendar nas zanima, če imamo o tem pisni dogovor z MORS oz. Upravo za zaščito 
in reševanje? Nikjer nismo zasledil kakšnega sklepa in pogodbe oz. dogovora o tem s pristojnim 
ministrstvom. Ali je to samo želja predlagateljev brez osnove? Kaj pa javni interes na področju 
izobraževanja, ko se toliko govori o izobraževanju in samoizobraževanju? 
 
Radioklub pokriva svoje stroške delovanja v skladu s statutom radiokluba. 
 
Brezpredmetna določba, ki je predmet statuta vsakega kluba. Morda pa je predlagatelj imel v mislih kaj 
drugega – omeji se zahteve klubov, ki vzdržujejo kak repetitor ali drugo napravo »skupnega interesa« po 
sofinanciranju takih naprav s strani krovne organizacije.  
 
Radioklub izgubi svoj status radiokluba po tem zakonu:  

- če se člani radiokluba v skladu s svojim temeljnim aktom odločijo tako, 
- če leto dni ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka tega člena, 
- v drugih z zakonom določenih primerih. 

 
Tukaj pa gre za totalno kolizijo napisanega. Torej bo radioklub s spremembo svojega notranjega akta lahko 
spremenil z zakonom podeljen status? Tole ne gre skupaj,  je kontradiktorno, nemogoče in pravno 
nepravilno. 
  
S prenehanjem statusa radiokluba, članom radiokluba preneha članstvo v ZRS, prenehajo veljati vsa 
kolektivna radioamaterska radijska dovoljenja in klicni znaki izdani temu radioklubu ter njegovim sekcijam. 
Prav tako preneha veljati pravica uporabe tehničnih sredstev in storitev, ki so v lasti in pristojnosti ZRS. Vsa 
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ta tehnična sredstva je potrebno takoj vrniti ZRS. Prav tako preneha status društva, ki deluje v javnem 
interesu pridobljenim na podlagi tega zakona. 
 
Iz prenehanja dovoljenj izhaja, da sekcije lahko pridobijo svoje klicne znake – drugače, kot je navedeno 
malo više na kar je bilo že opozorjeno. Pri nekaterih zadevah smo spet na vozniškem dovoljenju in članstvu 
v AMZS. 
 
Torej po prenehanju članstva v klubu, in posledično v krovni organizaciji, preneha veljati izpit. Za vsakega 
radioamaterja bi moralo biti nesprejemljivo, da mu lahko država – posledično krovna organizacija, odvzame 
licenco na podlagi neplačevanja članarine. Lahko bi se jo npr. Zamrznilo (a je tudi to sporno), ampak 
odvzem licence je nesprejemljiv. 
 
Citiramo iz obrazložitve: 
»Predlagana oblika združevanja je demokratična, enakopravna in pravična«   
 
Mogoče enakopravna do sedanjih članov ZRS, demokratična pa zagotovo ne, saj omejuje združevanje, in 
delovanje radioklubov. Poleg tega ta predlog zakona uvaja stanje, ki je bilo pred leti, ko je bilo članstvo 
obvezno. To je tudi glede na trende drugod, ki gredo v smeri liberalizacije in odprtosti, velika izjema.  
 
Vsako obvezno članstvo in »letne dajatve« so sicer v določenih pogledih pravične, ker bi vsi prispevali k 
skupim akcijam, ki jih vodi ZRS, vendar tu polagam na srce mnenje nekega drugega hama: »Krovna 
organizacija mora privabljati člane na podlagi programa in delovanja, ki naj bo izkaz tega, kar 
radioamaterji v Sloveniji smo in kaj bi radi naredili in s pomočjo oz. v sklopu krovne organizacije 
izvajati vse naše raznovrstne dejavnosti.« 
 

10b. člen 
(radioklub-neobvezno članstvo) 

 
Radioklub je društvo najmanj desetih (10) polnoletnih članov s stalnim prebivališčem v  Republiki Sloveniji, 
od tega najmanj petih (5) radioamaterjev.  
Člani oziroma članice radiokluba so lahko radioamaterji, ljubitelji radiotehnike, radijskih komunikacij in 
drugih radioamaterskih dejavnosti. 
Radioamater je lahko član le v enem radio klubu na območju Republiki Slovenije.  
Radioklub lahko ustanovi območne sekcije radiokluba. Sekcija ima najmanj tri  radioamaterje, ki so člani 
tega radiokluba. 
Radioklubi, vključno s sekcijami radiokluba, lahko pridobijo kolektivno radioamatersko dovoljenje in klicni 
znak. 
Izključno člani radioklubov v Republiki Sloveniji so sočasno člani ZRS. 
Radioklub ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe ter zaščite in reševanja. 
Radioklub pokriva svoje stroške delovanja v skladu s statutom radiokluba. 
Radioklub izgubi svoj status radioakluba po tem zakonu:  
če se člani radiokluba v skladu s svojim temeljnim aktom odločijo tako, 
če leto dni ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka tega člena, 
v drugih z zakonom določenih primerih. 
S prenehanjem statusa radiokluba, članom radiokluba preneha članstvo v ZRS, prenehajo veljati vsa 
kolektivna radioamaterska radijska dovoljenja in klicni znaki izdani temu radioklubu ter njegovim sekcijam. 
Prav tako preneha veljati pravica uporabe tehničnih sredstev in storitev, ki so v lasti in pristojnosti ZRS. Vsa 
ta tehnična sredstva je potrebno takoj vrniti ZRS. Prav tako preneha status društva, ki deluje v javnem 
interesu pridobljenim na podlagi tega zakona. 
 
Misel o tem členu je enaka, če ne celo slabša ureditev od tiste v 10a členu.  Uvaja dajatev, ki bo za vse in bi 
ji lahko rekli »dajatev za sodelovanje krovne organizacije za namene in v dobrobit radioamaterjev v 
Sloveniji« - imenujmo jo »licenčnina«.  
 
Pri tem ne smemo pozabiti, da je krovna organizacija prostovoljno združenje klubov in le na podlagi 
volje njenih članov (klubov) organizaciji živi. Torej si dejansko sedaj ta prostovoljna organizacija poskuša 
prisvojiti monopol nad radioamaterji v Sloveniji. Upamo sicer, da bo prevladal razum in se tudi drugi 
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člani organizacije ne bodo strinjali z željo predlagatelja po monopolu. Bomo videli, kaj bodo pokazali  
posveti in konferenca. 
 
Predlog po monopolu nad vsem imetniki klicnih znakov, ki izhaja iz predloga ZRDej, bi se dal razumeti tudi 
drugače. Iskanje pokritja za večji dotok financ, skozi to pa tudi želje po večanju števila stalnih zaposlenih za 
vodenje postopkov, monitoring, itd.. 
 
Predloga 10a in 10b sta oba nesprejemljiva. 
 
Citiramo Obrazložitev: (Radioklub) 
 
»Zaradi mnogih neaktivnih (slamnatih ali papirnatih) radioklubov v naši organizaciji, ki ne opravljajo 
temeljnega poslanstva (normalnega organizacijskega delovanja, vzgoje in izobraževanja mladih in drugih 
radioamaterskih aktivnosti, na frekvenčnih področjih) je povdarek na aktivnih radioklubih, ki sodelujejo in so 
soustvarjavci v aktivnostih naše organizacije in tudi v svojem okolju. 
 
Če je to problem, naj se na konferenci iz ZRS izključijo slamnati klubi? Čeprav slamnati klubi niso bili nikoli 
problem za delovanje ZRS. Po drugi strani pa: Kje je tu osnova za izključitev? Če je klub uradno registriran 
in ima vsaj tri člane ne vidimo osnove, da se ga izključi, razen če zadeve ni možno zapeljati skozi 
neplačevanje »kotizacije«, kar je pa do neke mere že urejeno – klub, ki ni poravnal obveznosti, ne more 
glasovati na konferenci. 
 
Če pogledamo povprečje udeležbe radioklubov na konferencah ZRS je ta med 30% in 40% in taka je tudi 
slika aktivnosti naših radioklubov, če prav se tu sklepa o vsakoletnih programih dela, finančnih zadevah, 
skratka o vsem, kar bi moralo skrbeti vse radioamaterje. (obvezno članstvo!) 
 
Demokracija določa tudi to, da imaš pravico ne narediti nič in človeka v to ni ravno lepo prisiliti, čeprav se 
lahko poizkusi. Posledica tega je lahko še večji izstop iz radioamaterske družine. Poleg tega lahko nekdo, ki 
ima CEPT licenco narejeno v tujini vedno dela kot S5/XXXXX ali podobno. Še nekaj bi dodali gornjim 
številkam. Veliko klubov na konference ne hodi več tudi zato, ker organizator konference ne poskrbi za 
KOMPLETNA in PRAVOČASNA gradiva in ker so obupali na »glasovalnim strojem« klubov brez lastne 
pameti in hrbtenice. Zaradi tega tudi nebi radi enačili aktivnost in prisotnost klubov na konferenci.  
 
Z statusom, ki ga ima radioklub v zakonu želimo povdariti njegov pomen, aktivnost in ugled v naši sredini in 
v civilni družbi s tem dvigniti tudi ugled naše organizacije Zveze Radioamaterjev Slovenije.« 
 
Namen (radio)kluba je združevanje interesnih skupin za doseganje skupnih interesov članov kluba, kar je 
jasno določeno v veljavni zakonodaji - Zakon o društvih (ZDru). Na kateri osnovi lahko nekdo določi za 
kakšen namen naj se člani zbirajo?  
 
Če karikiramo: 
»Npr. RK Električarji, kjer so sami hardveraši, ki se dobijo zvečer na debati, kjer se dogovorijo, kaj je 
potrebno sciniti. Na podlagi izkušenj, veselja do skupnih interesov in osebnih poznanstev se imajo dobro 
kljub temu, da niso naredili niti ene zveze v zadnjih desetih (10) letih.  
Druga skrajnost naj bo RK Tekmovalec. Ti so vsak dan aktivni na bandih, sodelujejo v vseh tekmovanjih in 
se imajo prav tako dobro. Duh po cinu in kolofoniji jim ne ugaja, zato za te zadeve poiščejo pomoč izven 
matičnega kluba. 
Ali pa RK Lisička, ki se s kupljeno opremo preganja po gozdovih, hribih in dolinah. Poznajo le lisičarja, karto 
in kompas, o spajkalniku, telegrafiji, foniji itd pa se jim niti sanja ne. 
 
 
Ugled organizacije in radioklubov se bo dosegel le s trdim delom, ne pa na podlagi zakona. 
 
 

11. člen 
(Zveza radioamaterjev Slovenije - ZRS) 
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Gre za STATUTARNE DOLOČBE, ki morajo biti urejene v Statutu ZRS, ne pa v zakonu! 
 
Radioamaterska organizacija je v skladu z zakonom registrirana zveza vseh radioklubov, ki zastopa skupne 
interese slovenskih radioamaterjev doma in v tujini, je članica mednarodne radioamaterske organizacije 
IARU - International Amateur Radio Union in predstavlja slovenske radioamaterje doma in v tujini ter deluje 
v javnem interesu. 
 
Z zakonskim aktom v RS ne moremo uzakoniti zadeve, ki jo ima IARU določeno pod drugimi pogoji in v 
njihovem statutu. Poleg tega je navajanje definicije, kako mora biti radioamaterska organizacija urejena 
(zveza radioklubov) ni predmet zakona, ampak same združbe ljudi in njihovih želja in potreb. 
 
Člani radioklubov so hkrati člani ZRS.  
 
Sedaj pa smo tudi v konfliktu med statutom ZRS in predlogom ZRDej. Da bo ta določba držala, bo potrebno 
spremeniti statut ZRS, da bo postal Zveza Radioamaterjev (in ne radioklubov) Slovenije in da bodo lahko 
člani le-te posamezni radioamaterji. Potem bo to veljalo. Po sedanji zakonodaji pa so in, brez 
spremembe Statuta, tudi bodo ČLANI ZVEZE LE KLUBI.  
 
Svoje članske pravice in dolžnosti do ZRS uveljavljajo in izpolnjujejo posredno, preko radioklubov.  
 
Tukaj pa človek izgubi nit. Prejšnji stavek zakona trdi, da so člani radioklubov hkrati člani ZRS, v tem stavku 
pa je trditev, da so samo posredni člani. Kaj torej so? Konfliktnost členov. 
 
Število radioamaterjev, pooblaščenih članov radiokluba, ki imajo pravico odločati na konferenci ZRS je 
odvisno od števila radioamaterjev v radioklubu. 
 
Statutarna določba Statuta ZRS, s katero se ne strinjamo – če je član klub, ima na konferenci klubov en 
glas – ne glede na velikost. Ta predlog je na eni od »posvetovalnih konferenc« že bil dan in takrat je kar 
nekaj velikih klubov bilo proti temu, ker bi se potem majhni klubi enostavno zgubili in se njihov glas ne bi 
slišal. 
 
Podrobnejša razmerja se opredeli v temeljnem aktu ZRS. 
 
Ne le podrobnejša razmerja - vse statutarne določbe sodijo v statut in ne v zakon. Ne moremo dopustiti, da 
zakon določa zadeve, ki morajo biti urejene v statutu. 
 
ZRS sodeluje s pristojnimi organi v državi in tujini v zadevah, ki se nanašajo na radioamatersko in 
radioamatersko satelitsko službo. Poleg nalog, ki jih opravlja v javnem interesu lahko ZRS določi v svojem 
temeljnem aktu tudi druge naloge skupnega interesa s področja radioamaterske dejavnosti.  
 
ZRS pokriva stroške svojega delovanja z: 

- deležem članarine radioamaterja, ki je član radiokluba plača radiklubu, 
- klubsko članarino ZRS, ki jo plača radioklub,  
- z obveznim prispevkom za zastopanje in izvajanje skupnega interesa, ki ga plačajo vsi radioamaterji, 
- s prihodki od izvajanja javnih pooblastil, 
- proračuna Republike Slovenije, 
- prispevki donatorjev in sponzorjev, 
- drugimi viri. 

 
Statutarne določbe! 
 
Morda pa je namen predlagatelja iskati v prikriti želji, da se nekatere zahteve, ki po svoji naravi sodijo v 
statut, »uzakonijo«, s čemer se onemogoči možnost enostavnih sprememb – Statut se da sorazmerno 
enostavno spremeniti, zakon pa ne. 
 
Citiramo obrazložitev:  
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» Zveza radioamaterjev Slovenije – ZRS je leta 2006 praznovala šesdeset let obstoja. Častitljiva starost in 
vsi, ki smo jo soustvarjali smo ponosni na prehojeno pot, ki pa je zadnja leta precej vijugasta. Vzroki so 
mnogoteri, nekateri v družbenihn spremembah, nekaj v zakonodaji, ki smo jo premalo resno in zavzeto 
spremljali, največ pa v nas samih, ki smo sami sebi največji sovražnik!? Nestrpen odnos in nezaupanje v 
naše ljudi – prijatelje, ki smo jih legitimno izvolili in postavili na vodstvena mesta v organizaciji je pri 
nekaterih izven zdravega razuma. Vprašanje je kako to preseči, kako povrniti ugled organizaciji?  
 
»Malo več strpnosti, tolerance in poštenega odnosa do svoje organizacije bi vsekakor ne škodilo. Tudi 
današnje stanje v razdvojenem radioamaterstvu prispeva svoj delež.« 
 
Obrazložitev pravi eno, predlog pa drugo. Po eni strani se govori o strpnosti in toleranci, po drugi se gre v 
uvajanje licenčnine. Veliko »nestrpnosti« je iskati tudi v neodzivnosti vodstva, ignoriranju postavljenih 
vprašanj, itd. Pravzaprav je ravno trenutni predlog ZRDej najboljši dokaz, kako smo lahko »sami sebi 
največji sovražnik«. 
 
Spreminjanje imena, organiziranosti ali vodstva ne bo spremenilo funkcije in poslanstva, ki ga bo, kakršna 
koli že bila, ta organizacija morala opravljati. 
 
Da malo razmislimo. Do sedaj se v zakonu točno definira kaj to ZRS je, potem pa taka obrazložitev: 
Sprememba organiziranosti, imena ali vodstva  ne bo spremenilo funkcije in poslanstva. Hmmm? Skregano 
tako s tem, kar je bilo napisano prej v tem predlogu, kjer je struktura in poslanstvo točno določena! 
 
Krovnost organizacije Zveze Radioamaterjev Slovenije, ki izvira tudi iz preteklosti, je opredeljena : 

• z zastopanjem Republike Slovenije v mednarodnem radioamaterskem okolju, 
• s povezavo in zastopanjem največjega števila organiziranih radioamaterjev v radioklubih v Republiki 

Sloveniji, 
• s članstvom v mednarodni zvezi radioamaterjev IARU (International Amateur Radio Union), kjer 

zastopa vse radioamaterje v Republiki Sloveniji,  
• s sodelovanjem s pristojnimi organi v državi v zadevah, ki se nanašajo na  radioamatersko in 

radioamatersko satelitsko službo  
• s sistemsko organizirano prisotnostjo pri akcijah ob naravnih in drugih nesrečah. 

Vse to in še kaj pogojuje in opravičuje krovni status naše organizacije Zveze Radioamaterjev Slovenije. 
 
Napisano opravičuje krovni status, ne pa monopolni položaj ZRS. 
 
Citiramo prvi člen veljavnega statuta ZRS: 
»Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRS) je prostovoljna, reprezentativna, krovna, 
samostojna in nepridobitna zveza radioamaterskih  društev, ki se ukvarjajo z različnimi področji 
radioamaterstva (v nadaljevanju: radioklubov), ustanovljena za uresničevanje skupnih interesov na področju 
radioamaterskih in njim podobnih dejavnosti.« 
 
Predlog zakona je torej v temeljih spreminja poslanstvo in srž našega združevanja v ZRS, ki iz 
prostovoljnega postane obvezno. Ali je to volja radioamaterjev, bo videti po javnih obravnavah. 
 
Poleg tega pa: Nehajmo se že enkrat sklicevati na »sistemsko organizirano pristojnost ob naravnih in drugih 
nesrečah«. V osnovi smo radioamaterji in to kar počnemo naj bi bilo v naše veselje. Vse ostalo je zgolj za 
zraven. Recimo, kot neke vrste argument, da se dobi nekaj denarja za »skupno dobro«. Bolj pomembno in 
smiselno (po našem razumevanju) bi bilo zagovarjanje dejstva, da so (naj bi vsaj bili) radioamaterji 
operaterji vešči rokovanja s tako in drugačno radijsko tehniko, oziroma se lahko bistveno hitreje privadijo 
take tehnike kot nekdo, ki nanjo gleda z odporom ali celo strahom. Kot taki so lahko hvaležen nabor kadrov 
za službe CZ in podobne. Pa ne ostanimo zgolj pri operaterstvu. Tudi konstruktorji so vešči usposobiti 
marsikatero napravo, ki je »spustila dušo«, pa tudi za druga znanja bi se dalo poiskati vzrok, k čemu lahko 
pripomorejo v primeru takih in drugačnih potreb v okviru države. 
 
Še beseda o zneskih: 
 
Citiramo: 
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»A: skupni znesek plačila za radioamaterja, ki je član RK xx je  50€  v tekočem letu in je sestavljen iz:  
 

- obvezni prispevek (obveza posameznika)  =            25€,  
- članarine RK (obveza posameznika) =  20€, (višino določi RK) 
- članarine ZRS, (obveza posameznika)   =    5€,  

 
B: za nečlane je obvezni prispevek v tekočem letu   = 25€, 
 
C: klubska članarina ZRS v tekočem letu (obveza RK) =  50€« 
 
Trenutna kotizacija ZRS znaša 38 EUR/osebo. Na podlagi tega plačila zveza nudi: izobraževanje, 
dokumentacijo, predstavljanje, IARU članarino, sejme, CQ, itd. Kotizacijo plačujejo »člani«, ki dejansko 
sploh ne morejo biti direktni člani Zveze. Klub, kot dejanski član pa ne prispeva nič. Ne vidimo razloga, 
zakaj tega zneska ne zaračuna tudi klubu – npr. za vsak izdan klubski klicni znak. Se je kdo vprašal, koliko 
dodatnega denarja bi se nabralo 100 in nekaj klubov, vsak ima v povprečju zagotovo vsaj dva (2) klicna 
znaka, če pa ima še kako sekcijo pa tudi več – če špekuliramo 300 »klubskih znakov« x 38 EUR postane 
kar lepa vsota (11.400 EUR). Boste rekli, da klubi niso za to? Potem naj pa vrnejo odvečne znake, saj se z 
njimi samo postavljate in jih dejansko na bandu ne uporabljate. Bo pač »izkupiček manjši, bo ga pa vseeno 
nekaj. 
 
Sedaj bo obvezno plačilo posameznika kot je določeno v predlogu 25 EUR, kar znaša 65% trenutne 
članarine.  
 
To pomeni, da bi toliko denarja zveza porabila za izvajanje dejavnosti skupnega interesa. Glede velikost 
Slovenije in obnašanje krovne organizacije je realna cifra pod 2000 članov – verjetno bo tudi številka 1000 
kmalu previsoka. Po drugi strani bi ob takih neživljenjskih določilih »člani« uhajali preko meje, si pridobili 
CEPT in od doma delali S5/xxxx/P. Država mora takemu »tujcu« izdati stalno dovoljenje ob daljšem bivanju 
v Sloveniji. ZRS skozi tako računico nima ničesar – oziroma zgolj izgublja. 
 
Možna razlaga. Če se želi opravičiti navedbe, da morajo člani, ki so člani zveze, čeprav direktno to ne 
morejo biti, prispevati več v »skupno dobro« zaradi tistih, ki ne prispevajo nič, potem je razumljivo, da naj bi 
se strošek na člana (ki to v bistvu sploh ni) zmanjšal, če bodo prisiljeni vsi prispevati nekaj za »skupno 
dobro«.  
 
A ne bi potem moral biti prispevek krepko nižji, če ga plačujemo vsi in gre samo in le za zadeve, v katerih se 
gre za skupni interes? A potem CQ ZRS in QSL biro res staneta le 5 EUR? Ali je tudi to skupni interes vseh 
radioamaterjev? 
 
Oziroma, vprašajmo se še drugače. Kaj potem izvaja zveza, kar NI skupni interes? 
 
Na podlagi zgornjega razmišljanja trdimo, da je potrebno skupni interes točneje definirati. 
 
Ponovno pa opozarjamo na morebitne osebne interese, ki so skriti v tem predlogu – zaposlitve in stalni 
dohodki. 
 
Glede na to, da sta v obrazložitvi med silnimi cilji organizacije točno omenjena le dva: razveljavitev oziroma 
odvzem licenc in financiranje, cilj ZRDej ni ureditev področja, temveč zgolj in samo finančna »rešitev« 
organizacije in (ali) nekaterih posameznikov. 
 
V. RADIOAMATERSKI TEHNIČNI OBJEKTI 
 

12. člen 
(radioamaterska antena) 

 
Postavitev radioamaterske antene, v skladu s podzakonskim aktom PRRP in PRTO, ki je sestavni del 
radioamaterske radijske postaje je izvorna pravica radioamaterja, ob pogoju imetništva druge stvarne 
pravice na objektu ali prostoru. 
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Pravica postavitve antene je dobra ideja. Mislimo, da bi jo bilo potrebno bolj točno definirati glede na 
različna področja, kot načina izvajanja (npr. imetnik etažne lastnine, najemne pravice etažne lastnine, itd.). 
 
Prav tako je »pravica do antene« lepa floskula za pridobivanje naivnih glasov. Kje so podzakonski akti, kjer 
bi bila zadeva definirana? Zagotovo ne moremo s tem zakonom rušiti drugih, ki so že v veljavi. 
 
Radioamaterski antenski stolp je nezahteven objekt, za postavitev radioamaterske antene, ki  je sestavni 
del radioamaterske radijske postaje. 
 
Tu je zadeva v celoti skregana z veljavno zakonodajo! Antenski stolp je potencialno smrtno nevarna zadeva 
– še posebno če je narejena diletantsko in je postavljena v naseljenem območju. V obstoječi zakonodaji je 
določeno, kaj je zahteven in kaj nezahteven objekt. Zgornja navedba je v nasprotju z zakonodajo ali pa je 
potrebno definirati višine in kvadrature, potem pa tako ali tako navedbe ne rabimo, saj se lahko le prepišejo 
cifre iz veljavne zakonodaje. 
 
Tipiziran radioamaterski antenski stolp je nezahteven objekt, za enake namene kot so opisani v drugem 
odstavku tega člena. 
 
Kot je bilo omenjeno više členi, ki sodijo v ZGO-1 žal ne morejo soditi v ZRDej. Zahtevnost objekta se ne 
meri po tem, če je amaterski ali kak drug, temveč po njegovi višini. Amaterski stolp višine 40m (kar bi 
nekateri radi prikazali) ne more biti enostaven objekt! 
 
Ali so predlagatelji sploh pomislili, koliko bi krovno organizacijo stalo, da bi pridobila »projekte tipskih 
objektov in stolpov«? Zastonj? Dajte no. Take zadeve stanejo, saj projektant s podpisom jamči, da je 
zadeva varno projektirana. Tipski projekti se lahko naredijo zgolj za nosilno antensko konstrukcijo (na PGD 
nivoju). Za vsako posamezno lokacijo pa je potrebno projekt prilagoditi (PZI) – predvsem kar se tiče 
specifičnih vetrnih obremenitev (razen če se ne projektira na najslabšo možno varianto - predimenzionirati) 
in nosilnosti terena. Nič ni narobe, da se razmišlja o tipskih stolpih – a bodimo realni in ne zavajajmo 
potencialnih uporabnikov, prav tako pa tudi imejmo v mislih finančne zmožnosti krovne organizacije. 
 
V okviru drugih zakonodaj bi se država morda (čeprav glede na stanje proračuna v tem trenutku to močno 
dvomimo) lahko odpovedala taksam in pristojnostim, ki jih zaračunava za izdajanje in vodenje postopkov, če 
gre za radioamaterski objekt, ki se STRIKTNO uporablja za radioamaterske namene. Pri tem imamo v 
mislih klube, ki stolpe tržijo. Ti so (kot lastniki in upravljalci objektov) kazenski in materialno odgovorni, da je 
konstrukcija narejena po vseh pravilih, saj bodo vodilni teh klubov krepko nasrkali, če se komu od 
»najemnikov« kaj zgodi. Pri stolpih se nebi igrali. 
 

13. člen 
(objekt za radioamatersko radijsko postajo) 

 
Objekt za radioamatersko radijsko postajo namenjen za raziskovalne, tekmovalne aktivnosti in tehnično 
opremo s pripadajočimi antenami je nezahteven objekt. 
 
Ponovno omejeno na strogo RA dejavnost – pozor pri oddajanju v najem! 
 
Objekt iz prvega odstavka je lahko rezervna izdvojena telekomunikacijska lokacija v skladu z podzakonskim 
aktom iz 17. člen tega zakona. 
 
Kot smo že zgoraj navedli - členi, ki sodijo v ZGO-1 žal ne morejo soditi v ZRDej. 
 
 VI. PODZAKONSKI  AKTI 
 
Dokler podzakonski akti niso napisani, ostajajo velike pravne praznine in jih je potrebno sprejeti skupaj z 
zakonom in obravnavati kot celoto, zato z njimi v tem trenutku ni smiselni izgubljati preveč časa.  
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14. člen 
(pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah - PRRP) 

 
S pristojno službo usklajen predlog akta PRRP predpiše ZRS.  
Ta akt predpisuje skladno z nacionalno zakonodajo, priporočili IARU in predpisi ITU, frekvenčne pasove 
radioamaterske in radioamaterske satelitske službe, vrste radioamaterskih radijskih postaj, tehnične pogoje 
za njihovo uporabo, postopke in vsebino radioamaterskih radijskih zvez, elektromagnetno sevanje v 
naravnem in življenskem okolju, elektomagnetno združljivost (EMC).  
Določbe tega akta se ne nanašajo na tehnične pogoje za uporabo radioamaterskih radijskih postaj za 
radioamaterske radijske zveze ob nesrečah in nevarnostih. Prav tako se ne nanašajo na druge osebe, ki jim 
radioamater ob nesrečah in nevarnostih omogoči komuniciranje. 
 

15. člen 
(pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku - PRKZ) 

 
S pristojno službo usklajen predlog pravilnika o klicnem znaku in uporabi radioamaterskih frekvenc predpiše 
minister pristojen za radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo. 
Klicni znak, s katerimi se identificira oddajanje radioamaterske radijske postaje, je sestavljen skladno z 
določili pravilnika o radiokomunikacijah ITU. (identifikacija radioamaterja, radiokluba, organizacije ali 
radioamaterske radijske postaje skupnega interesa) in je podrobneje opredeljen v PRKZ. 
ZRS vodi imenik s klicnimi znaki slovenskih radioamaterjev (CALLBOOK) 
 

16. člen 
(pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo  - PORRP) 

 
pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo – PORRP predpiše minister pristojen za 
radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo v soglasju z ministrom pristojnim za okolje in prostor in 
ministrom pristojnim za zaščito in reševanje. 
 
Kot smo že zgoraj navedli -  členi, ki sodijo v ZGO-1 žal ne morejo soditi v ZRDej. 
 
 

17. člen 
(kodeks - ARON) 

 
Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih predpiše ZRS ob soglasju ministra pristojnega 
za zaščito in reševanje. 
 
VII. KAZENSKE  DOLOČBE 
 

18. člen 
(prekrški) 

 
Z globo od 200€ do 500€ se za prekršek kaznuje ZRS če: 

- krši določbe 5. člena tega zakona, 
- krši določbe 6. člena prvi in drugi odstavek tega zakona,  
- krši določbo 10. člena prvi odstavek tega zakona. 
- Z globo od 50€ do 300€ se kaznuje odgovorna oseba če: 
- ZRS opusti izvedbo določb 5. člen tega zakona, 
- ZRS opusti izvedbo 6, 7 in 10. člena tega zakona, 
- ZRS opusti aktivnost predpisane v 19. členu tega zakona, 

 
Radioklub opusti aktivnost predpisane v 20. členu tega zakona. 
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Če radioklub ne zadosti pogojem, se ga enostavno izključi iz ZRS in pač nima več statusa Radiokluba. Ne 
vidimo potrebe po uvedbi globe. Postopek izključitve iz zveze !!!    
 
Z globo od 50€ do 300€ se kaznuje radioamater in drugo fizično ter pravno osebo če: 

- njegovo delo na radioamaterskih frekvencah ni skladno z določili podzakonskega akta iz 14. čl. tega 
zakona, 

- njegovo delo na radioamaterskih frekvencah ni skladno z določili podzakonskega akta iz 15. čl. tega 
zakona, 

- krši določila podzakonskega akta iz 16. člena tega zakona, 
- namerno ovira delo v aktivnostih, predpisanih v podzakonskem aktu iz 17. člen zakona 

 
Paradoksalno je, da si ZRS sama sebi piše globe, če ne bo upoštevala zakona. Poleg tega je ta del 
nepopoln, saj manjka vsaj: 
 

1. Organ, ki bo to izvajal 
2. Postopek 
3. Pravno varovanje – kdo odloča na drugi stopnji na podlagi pritožbe, kdo je sploh organ na I stopnji in 

kdo na drugi stopnji (na podlagi ZUP) 
4. Finančne posledice in izračun koliko bo to stalo proračun RS, da bo to izvajal, itd itd 

 
Za dopolniti in dobro pretehtati. 
 
Malo karikirajmo. Če bo zmanjkalo denarja v blagajni ZRS, se enostavno počaka naslednji 160m 
tekmovanje in se kaznuje vse tiste, ki bodo navili linear čez 300W. Aha, mogoče pa bo v novem 
nenapisanem pravilniku še kje kaj drugače. 
 
Najbolj pomembno se nam pa zdi to, da ni določenih kazni za pravne ali fizične osebe, ki motijo naš 
spekter in bi se lahko z globami doseglo, da bi se iz tega dela spektra umaknili. (kabelska TV itd). 
Določba je pisana SAMO in LE za radioamaterje!!!! 
 
 
VIII. PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE 
 

19. člen 
(Zveza Radioamaterjev Slovenije) 

 
ZRS Radioamaterjev Slovenije uskladi svoje akte, delovno področje in obliko organiziranosti z določbami 
tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve. 
 
Kot je bilo že omenjeno, gre za spremembo osnovnega namena in ideje ZRS. Ali se iz prostovoljne prelevi v 
obvezno bo predmet debate in odločitve članov ZRS. 
 

20. člen 
(radioklubi) 

 
Radioamaterska društva morajo za pridobitev statusa radiokluba po tem zakonu v roku enega leta uskladiti 
svoje akte in obliko organiziranosti z določbami tega zakona.  
 
Radioklub, klub, društvo se ustanavlja v skladu z določili Zakonom o društvih (ZDru), ne po tem zakonu! 
 
Nepotrebnost globe! 
 

21. člen 
(veljavnost izpitov) 
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Za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona opravile radioamaterski izpit in imajo o tem ustrezni 
dokument, se šteje, da imajo izpite iz 6. člena tega zakona, opravljene. 
 
 

22. člen 
(veljavnost podzakonskih aktov) 

 
Podzakonske akte predvidene s tem zakonom se sprejme v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 
Do uveljavitve podzakonskih aktov iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo: 
Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski 
storitvi (Uradni list RS, št. 117/04) 
Pravilnik o uporabi amaterskih radijskih postaj PUARP–2006 (CQ ZRS, št. 3/2006) 
Kodeks ARON – 2009. 
 
Se ne strinjamo. Podzakonske akte bi bilo potrebno urejati skupaj s predlogom zakona in sprejeti hkrati, saj 
ostaja precejšnja verjetnost, da kasneje nebi bili izdelani. Zavajanje radioamaterjev. 
 

23. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
In izvajati eno leto po pričetku veljavnosti. Če se začne takoj uporabljati, bo takoj obvezna članarina in vse 
drugo na kar pa more biti zveza pripravljena tako s statutom kot z organizacijskimi spremembami, mora 
imeti ljudi, ki bodo to počeli, izdelane podzakonske akte (če se sprejmejo roki iz 22. člena), itd., itd., itd. V 
glavnem nerealno začrtano. 
 
Naj zaključimo pregled.  
 
Mednarodna primerjava pred pripravo zakonodaje ni bila narejena in razen enega sklica na nemški zakon, 
tega ni vključeno v material o zakonu. Potrebno je temeljito pregledati trende v primerljivih državah in 
njihove rešitve enakih problemov, s katerimi se trenutno spopada radioamaterstvo v Sloveniji. Predlagatelj 
je bil v tem pogledu zelo površen. 
 
Mešanje področij, ki bi morale biti urejene v statutu krovne zveze in predloga zakona je s strokovnega 
stališča nesprejemljivo, poleg tega bi morale biti  nekatere določbe umeščene v področni zakonodaji. 
 
Poizkus omejitve združevanja na podlagi kršitve Ustave RS ni potrebno komentirati. 
 
Menimo, da predlog ni zrel za obravnavo, saj področja ne obravnava celovito, veliko je 
pomanjkljivosti in ideje, ki so bile prenesene v pisano besedo, niso bile predhodno odobrene s 
strani klubov. Poleg tega tudi ne bi rad videli, da bi takšen predlog, kot je ta, prišel v državne institucije, saj 
bi bila to blamaža za ZRS, da tako nestrokoven predlog odda v postopek za sprejem zakona. 
 
Rešitve o uvedbi splošne licenčnine v letu 2009 je nesprejemljiva. Če pogledamo, prinaša zakon vsaj dve 
(2) novi delovni mesti v ZRS, »monitoringa« ne bo plačeval proračun RS (vlada ne bo odobrila 
nobenega zakona, ki bi povzročal dodatne finančne posledice!!), kar pomeni veliko večjo obremenitev 
proračuna ZRS s stalnimi stroški (plače, dnevnice, potni stroški, itd., da o opremi sploh ne govorimo). Poleg 
tega postane problem še lokacija dela in stolpi, pa antene, naprave itd. Na ta način bi letni fiksni stroški 
ZRS hitro narasli na 50k € - samo za vzdrževanje delovanja zaposlenih na podlagi tega zakona in 
zaposlenih na podlagi statuta zveze. To pomeni ogromno povišanje in posledično manj denarja za stvari, za 
katere je dejansko potrebno poskrbeti za dobrobit radioamaterstva v Sloveniji.  
 
Trenutno porabimo cca četrtino zgornjega zneska za fiksne stroške zaposlenih in že to je veliko – celo 
preveč glede na to, kakšni so dejanski rezultati zaposlenega. Mislimo, da bi bilo veliko bolj smotrno denar 
vlagati na področja, ki so sedaj zapostavljena in radioklubi nimajo nič od tega - morda bi bila bolj smiselna  
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uvedba sofinanciranja zveze za določene projekte klubov (nabava postaje, antene, stolpa, gradiv, tipski 
projekti, itd.). 
 
Ali je to za našo organizacijo res potrebno imeti tri (3) zaposlene, bo predmet razgovora z RK in njihovimi 
člani. 
 
Pri vsem se ne moremo znebiti občutka, da se v celotni zadevi morda nahaja tudi prikrita želja po osebnih 
interesih in plačah (vodenje upravnih postopkov, monitoring, …), ki naj jih financirajo vsi nosilci klicnih 
znakov – ne glede na to, če želijo biti člani krovne organizacije ali ne. 
 
PREDLOG ZAKONA JE POTREBNO V CELOTI BREZPOGOJNO ZAVRNITI, pričeti na novo z drugo 
ekipo in odprtim pristopom. 


