
 

ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o elektronskih 

komunikacijah, ki se nanašajo na radioamatersko dejavnost 
 

 

Zveza Radioamaterjev Slovenije je na 11. seji Upravnega odbora ZRS sprejela sklep, 

da se v postopek sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih 

komunikacijah posreduje predlog ZRS v delu, ki se nanaša na radioamatersko dejavnost. 

 

 Zveza Radioamaterjev Slovenije izhaja iz dejstev: 

- da je radioamaterska dejavnost svetovno razširjena, 

- da je praviloma oproščena dajatev za uporabo radiofrekvenčnega spektra, 

- da je izvajanje radioamaterskih storitev in radioamaterskih satelitskih storitev mogoče 

pod pogojem, da izvajalec predhodno pridobi ustrezno radioamatersko dovoljenje, 

- da so radioamaterji organizirani v radioklube, nacionalne radioamaterske organizacije 

in svetovno radioamatersko organizacijo IARU, 

- da je IARU polnopravna članica ITU, 

- da je krovna radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji Zveza Radioamaterjev 

Slovenije, ki je tudi članica IARU. 

 

Navedena dejstva dajejo podlago ZRSu, da v Republiki Sloveniji predstavlja 

zainteresirano javnost, radioamaterje, ko gre za spremembe in dopolnitve zakona, ki je 

najbližji naši dejavnosti, to je Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom). 

 

Dosedanja ureditev ni zadovoljiva. 

 

Radioamaterska dejavnost je omenjena na skupaj treh mestih, 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). 

 

Pri izvajanju svojih pooblastil 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 radio frekvenčnega spektra namenjenega naši dejavnosti 

(tudi odvzem ali razveljavitev radioamaterskih dovoljenj), ustreznem financiranju s strani 

vseh radioamaterjev (in ne samo članov) in podobno. 

 

Obenem v zdajšnjem ZEKom-u ni predviden podzakonski akt, ki bi podrobneje 

opredeljeval pogoje za uporabo frekvenc namenjenih radioamaterjem. 

 

Tekst predloga s katerim smo naslovili vsa ta področja pošiljamo v prilogi. 

 

 

Za UO, 

 

Goran Krajcar, predsednik ZRS 



 

1. člen. 

 

 

V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur.l.RS, št. 13/2007 – uradno prečiščeno besedilo) 

se točka 30. v 3. členu spremeni tako, da se glasi: 

 

»30. Radioamaterska storitev je radiokomunikacijska storitev za samoizobraževanje, 

medsebojno komuniciranje doma in po svetu ter tehnične raziskave, ki jo izvajajo 

radioamaterji in radioklubi.« 

 

 

V 3. členu se dodajo nove 30.a, 30.b, 30.c in 30.d točke, ki se glasijo: 

 

»30.a Radioamaterska satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja 

radijske postaje na zemeljskih satelitih in vesoljskih postajah za iste namene kot 

radioamaterska storitev.« 

 

»30.b Radoamaterji so pravilno pooblaščene osebe, ki jih zanima radijska tehnika samo iz 

osebnih nagibov in v radioamaterski storitvi in radioamaterski satelitski storitvi delujejo brez 

gmotnih koristi. 

 

30.c Radioklub je društvo najmanj pet (5) polnoletnih radioamaterjev, ki se ustanovi, deluje 

in preneha obstajati po predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. 

 

30.d Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza vseh radioklubov, ki 

zastopa skupne interese radioamaterjev in radioklubov doma in v tujini, je članica 

mednarodne radioamaterske organizacije IARU - International Amateur Radio Union in 

deluje tudi v javnem interesu.« 

 

 

31. točka v 3. členu se črta. 

 

 

2. člen 

 

V četrtem odstavku 34. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi: 

 

»4. v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe radioamaterske storitve 

in radioamaterske satelitske storitve pa v soglasju z radioamatersko organizacijo.« 

 

 

3. člen 

 

Za 49. členom se doda novi 49.a člen, ki se glasi: 

 

»49.a člen 

 

(pogoji za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski 

satelitski storitvi) 
 



Agencija v soglasju z radioamatersko organizacijo predpiše na podlagi 49.a člena tega zakona 

splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in 

radioamaterski satelitski storitvi.« 

 

 

4. člen 

 

Doda se novi člen, ki se glasi: 

 

»(1)Radioamaterska organizacija opravlja naslednje naloge v javnem interesu: 

1. organizira in izvaja izpite za radioamaterje na podlagi skupno pripravljenih 

programov HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate), 

2. vodi evidenco radioamaterjev, 

3. izvaja izobraževalne seminarje za voditelje radioamaterskih tečajev, 

4. izdajanje radioamaterske strokovne literature, 

5. skrb za razvoj radioamaterskih veščin in radioamaterskih tehničnih raziskav, 

6. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z radijskimi komunikacijami,  

7. izdaja izkaznice radioamaterske organizacije, 

8. sodeluje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na pomoč, 

zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, ter organizira in izvaja 

usposabljanja z omenjenega področja. 

9. opravljanje drugih nalog s področja radioamaterske dejavnosti. 

(2) Kot javno pooblastilo se opravljajo naloge iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena. 

(3) Radioamaterska organizacija pokriva stroške delovanja s članarinami, prispevki za 

financiranje skupnega interesa radioamaterjev, s prihodki od izvajanja javnih pooblastil, 

prispevki sponzorjev in z drugimi viri.« 

 

 

Predlog sprememb predloga ZEKom-B 

 

V objavljenem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom-B) se v 8. členu za 6. točko 54. člena doda 7. točka, ki se glasi: 

 

»7. v primeru drugih hujših ali ponavljajočih nepravilnosti pri izpolnjevanju pogojev za 

uporabo radijskih frekvenc namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi iz 

49.a člena tega zakona, če te nepravilnosti niso bile odpravljene z milejšimi ukrepi v 

postopku nadzora.« 


