
 

 

FINANCIRANJE organizacije ZRS   

 

ZRS je odraz skupnega interesa Slovenskih radioamaterjev in ni kaprica nekaj posameznikov, kot 

trdijo nasprotniki ZRDej. 

Sedanje osnovno financiranje skupnega interesa sloni na prostovoljnem plačilu kotizacije članov 

radioklubov, ki so »solidarni« do neplačnikov in do nečlanov. Predlog financiranja v osnutku 

ZRDej, ki predvideva urejeno pravično in enakopravno financiranje ZRS, je zaradi gornjega 

potrebno razložiti in pojasniti. Po osnutku ZRDej se ZRS financira na osnovi letnega programa, ki 

ga sprejme konferenca ZRS (tako kot do sedaj) za vse radioamaterje in se odrazi v finančnem 

načrtu. Načrt predvideva za normalno delovanje in izvajanje programa organizacije v sedanjem 

obsegu (povzeto iz programa 2008, 2009) okoli 100.000 € letno. (Obvezni skupni iteres 

radioamaterja bi bil cca 25 €, za radioamaterja člana cca 25 +16 € letno, odvisno od sprejetega 

programa in finančnega načrta).  

 

Finančni načrt po ZRDej bi bil pravičen, enakopraven in transparenten do vseh radioamaterjev. 

Sestavljen je iz dveh osnovnih delov prihodkov, ki sta  temelj za delovanje ZRS in sicer: 

 

1. Obvezni prispevek za skupni iteres, ki znaša cca 3/4 osnovnega prihodka in je garancija 

za obstoj ZRS, plačali bi ga vsi radioamaterji, z veljavnim radioamaterskim radijskim 

dovoljenjem - NRRD. (vse kar je kot primer našteto v tabeli pod skupni interes). 

 

2. Klubska članarina članov radioklubov za ZRS, ki je drugi del cca 1/4 osnovnega 

prihodka in jo plačajo radioamaterji člani in ostali člani radioklubov (lovci na lisico, 

konstruktorji itd.) za dejavnosti, ki jih ZRS izvaja za svoje člane (CQ ZRS, akcije in 

priznanja, prireditve članov ZRS, i.t.d.). 

    

V  tabeli s komentarji  »ugibava«, da je vseh radioamaterjev v Sloveniji  cca 3000. (pravega 

dejanskega števila radioamaterjev v S5 neve nihče!!)  

 

Ostali viri so spremenljivka (razen proračunskih sredstev za izvajanje javnih pooblastil, ki bodo 

eventuelno izpogajana) in na njih ni mogoče temeljiti finančnega načrta, so pa dobrodošli in 

potrebni, saj bogatijo program ZRS in njegovo realizacijo v tekočem letu.  

Z vsesplošnim zavzemanjem za obstoj ZRS in istočasnim nasprotovanjem nekaterih osnutku 

ZRDej, ki bi zakonsko uredil ta del finančne problematike (brez tega je to na tak način 

nemogoče), se podaljšuje agonija in ohranja nepravičnost brez enakopravnosti in solidarnosti pri 

plačevanju skupnega interesa. UO ZRS ne bo v stanju sestaviti  finančnega načrta na osnovi 

programa za naslednje leto, ki bi ga bili člani pripravljeni plačati! Pri obstoječem številu članov in 

načinu plačevanja, bo kotizacija za programe ZRS v zdajšnjem obsegu nekje med 60 € in 80 € na 

člana. Stroške lahko zmanjšamo s krčenjem programov. Ukinitev sekretatja in prostora pa je 

verjetno začetek konca ZRS kot jo poznamo.  

Pa še to: frekvenčnina, ki jo pogosto omenjate in primerjate s prispevkom, je dajatev, ki jo sedaj 

radioamaterji ne plačamo. Pobere jo država (APEK). Kako in zakaj jo porabi piše v ZEKom-u. 

Skupni interes in plačilo prispevka zanj pa je stvar radioamaterjev (imetnikov NRRD). 

Konferenca ZRS, torej mi sami, skladno s sprejetimi programi določamo višino in porabo sredstev 

skupnega interesa. 
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