
 

 

 

Zakon o radioamaterski dejavnosti (ZRDej) 
(dopolnjen osnutek) 

 

 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE 

 

1. člen 

 (namen zakona) 

 

(1) 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. 

 

2. člen 

 (cilji zakona) 

 

(1) Cilji tega zakona so zlasti: 

 

 celovita ureditev zakonodaje o radioamaterski dejavnosti v enem zakonu, 

 ureditev razmerij in razmejitev pristojnosti z drugimi pristojnimi službami, 

 vodenje evidenc na področju radioamaterske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 

 omogočanje skladne rabe frekvenc določenih v uredbi o načrtu razporeditve 

radiofrekvenčnih pasov za radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo, 

 organizirano in koordinirano sodelovanje radioamaterjev v humanitarnih akcijah ter 

nalogah ob naravnih ali drugih nesrečah in nevarnostih, 

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

in udejanja za vse radioamaterje krovna radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji - 

Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju - ZRS), 

 vključevanje mladih v radioamatersko dejavnost, vzgoja in izobraževanje na področju 

tehnične kulture, elektronike in telekomunikacij, 

 vspodbujanje inovacijske in raziskovalne dejavnosti. 

 

3. člen 

 (pomen izrazov) 

 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

 

(1) 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. 



(2) Radioamaterska satelitska služba je radiokomunikacijska služba, ki uporablja radioamaterske 

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

radioamaterska služba. 

(3) 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 (NRRD). 

(4) Druge osebe v radioamaterskih radijskih zvezah so vse osebe, ki niso radioamaterji. 

(5) Radioamaterska dejavnost je vse, kar radioamaterji in radioklubi počnejo v okviru 

radioamaterske in radioamaterske satelitske službe. 

(6) Radioklub je v skladu z zakonom registrirana temeljna organizacija radioamaterjev, ki na 

svojem območju izvaja organizirano obliko radioamaterske dejavnosti.  

(7) Sekcija radiokluba je izdvojena oblika radioamaterske dejavnosti, radiokluba ustanovitelja. 

(8) Krovna radioamaterska organizacija (ZRS) 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. 

(9) ZRS – Zveza radioamaterjev Slovenije – Krovna radioamaterska organizacija v Republiki 

Sloveniji. 

(10) Skupni interes je vse kar zastopa, izvaja in upravlja ZRS doma in v tujini v dobrobit vseh 

slovenskih radioamaterjev. 

(11) 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. 

(12) Radioamaterska radijska postaja skupnega interesa je postaja, ki delujejo samodejno 

(repetitor, radijski svetilnik, digipiter, itd) in je namenjena vsem radioamaterjem. 

(13) Radioamaterska radijska antena je sestavni del radioamaterske radijske postaje. 

(14) Radioamaterski antenski stolp je objekt namenjen postavitvi radioamaterskih radiskih anten. 

(15) Tipizirani radioamaterski antenski stolp je radioamaterski antenski stolp za katerega je 

izdelana enotna projektna dokumentacija. 

(16) Objekt za radioamatersko radijsko postajo je nezahteven objekt.  

(17) 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. 

(18) ITU - Mednarodna telekomunikacijska zveza – (International Telecommunication Union). 

(19) CEPT - Evropska konferenca za pošto in telekomunikacije (European Conference of Postal 

and Telecommunications Administrations). 

(20) IARU- mednarodna radioamaterska organizacija – (International Amateur Radio Union). 

(21) HAREC - kriteriji za opravljanje mednarodno veljavnega radioamateskega izpita.  

(Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) 

(22) Radioamaterski tečaj je organizirana oblika izobraževanja za radioamaterja, ki ga organizira 

in izvaja radioklub. 

(23) 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). 

(24) NRRD - nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje, ki ga izda ZRS je odločba o 

dodelitvi klicnega znaka in uporabi  radioamaterskih radijskih frekvenc (PRKZ). 

(25) Kolektivno nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje je odločba o dodelitvi klicnega 

znaka in uporabi  radioamaterskih radijskih frekvenc za radioklube, njihove sekcije in 

radioamatersko organizacijo ZRS (PRKZ).  

(26) CEPT licenca - na osnovi NRRD pridobljeno mednarodno radioamatersko radijsko 

dovoljenje (PRKZ). 

(27) PRRP - Pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah in njihovi uporabi. 



(28) PRKZ - Pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku in uporabi radioamaterskih radijskih 

frekvenc. 

(29) PORRP - Pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo 

(30) ARON - Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. 

(31) Radioamaterski radijski 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 v RS. 

(32) EMC - Elektromagnetna združljivost (Electromagnetic Compatibility) radioamaterskih 

radijskih postaj in opreme. 

(33) Radioamaterski monitoring je prostovoljno organizirano zbiranje obvestil o motnjah v 

radioamaterskem radiofrekvenčnem prostoru z namenom ščitenja radioamaterskih radijskih 

frekvenc pred motnjami in zlorabo ter ugotavljanja skladnosti uporabe z zakonom in 

podrejenimi akti. 

 

4. člen 

 (posebni status radioamaterske dejavnosti) 

 

(1) 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. 

(2) Za radioamatersko dejavnost, se ne plačuje uporabe radijskih frekvenc, ki so z načrtom 

predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo. 

(3) Zveza Radioamaterjev Slovenije zastopa in predstavlja Republiko Slovenijo na področju 

radioamaterske dejavnosti v svetu. 

(4) Zvezi Radioamaterjev Slovenije kot krovni radioamaterski organizaciji, se podeli javno 

pooblastilo za določene naloge iz 5.člena tega zakona, ki zadevajo radioamatersko dejavnost.  

 

 

II. JAVNO  POOBLASTILO 

 

5. člen 

 (javno pooblastilo) 

 

ZRS opravlja naslednje naloge v javnem interesu na podlagi pooblastila: 

 

(1) organizira in izvaja izpite za radioamaterje na podlagi skupno pripravljenih programov ZRS 

in priporočila HAREC, 

(2) izvaja izobraževalne seminarje za voditelje radioamaterskih tečajev, 

(3) vodi evidenco o izdanih diplomah o opravljenem radioamaterskem izpitu, 

(4) izdaja radioamaterska radijska dovoljenja za radioamaterje in radioamaterske postaje 

skupnega interesa, 

(5) vodi evidenco o izdanih radioamaterskih radijskih dovoljenjih, 

(6) izdaja klicne znake za radioamaterje in radioamaterske postaje skupnega interesa, 

(7)    vodi evidenco o izdanih radioamaterskih klicnih znakih, 

(8) usklajuje medsebojno delovanje in vodi evidenco radioamaterskih radijskih postaj skupnega 

interesa, 

(9) izvajanje upravnih postopkov ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za izdajo radioamaterskega 

radijskega dovoljenja oziroma njegovega odvzema,  

(10) aktivno in sistemsko sodeluje pri nalogah na področju zaščite in reševanja. 

 

 



III. RADIOAMATERSKI  DOKUMENTI 

 

6. člen 

 (zapisnik in diploma o radioamaterskem izpitu) 

 

(1) Izpit poteka pred izpitno komisijo ZRS, ki o poteku in rezultatih izpita sestavi zapisnik. 

(2) Na osnovi zapisnika ZRS izda diplomo o opravljenem izpitu za radioamaterja kandidatom, ki 

so uspešno opravili izpit. 

(3) Podrobnejša vsebina in način izvedbe izpita za radioamaterja se določi v podzakonskem aktu, 

pravilniku o radioamaterskem klicnem znaku in uporabi radioamaterskih radijskih frekvenc 

(PRKZ). 

 

7. člen 

(radioamatersko radijsko dovoljenje) 

 

(1) Na podlagi diplome o opravljenem izpitu za radioamaterja, ZRS na vlogo vlagatelja, izda 

nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje (NRRD). 

(2) Kolektivno nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje lahko pridobi radioklub, njegove 

sekcije ali ZRS na podlogi vloge. 

(3) Nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje je podlaga za pridobitev mednarodnega 

radioamaterskega radijskega dovoljenja CEPT. 

(4) Rok veljavnosti NRRD in CEPT radioamaterskega radijskega dovoljenja se določi v 

pravilniku o radioamaterskem klicnem znaku in uporabi radioamaterskih radijskih frekvenc 

(PRKZ). 

 

8. člen 

(Izvajanje upravnih postopkov) 

 

(1) Pred izdajo radioamaterskega radijskega dovoljenja ZRS v upravnem postopku  preveri, ali 

so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja po tem zakonu oziroma podzakonskih aktih. 

(2) V primeru kršenja tega zakona oziroma podzakonskih aktov lahko ZRS v upravnem postopku 

začasno prepove uporabo ali odvzame radioamatersko radijsko dovoljenje.  

 

 

IV. ORGANIZIRANOST  DEJAVNOSTI 

 

9. člen 

(oblike organiziranosti) 

 

 Oblike organiziranega delovanja radioamaterske dejavnosti v Republiki Sloveniji  so:  

 

(1) Radioklubi.  

(2) Zveza radioamaterjev Slovenije – ZRS. 

 

 

10. člen 

(radioklub) 

 

(1) 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 radioklubu na območju Republiki Slovenije. 



 Radioklub lahko ustanovi območne sekcije radiokluba. Sekcija ima najmanj tri (3)  

radioamaterje, ki so člani tega radiokluba. 

 Radioklubi, vključno s sekcijami radiokluba, lahko pridobijo kolektivno radioamatersko 

radijsko 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

 

11. člen 

(Zveza radioamaterjev Slovenije - ZRS) 

 

(1) 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. 

(2) Člani radioklubov so hkrati člani ZRS.  

Svoje članske pravice in dolžnosti do ZRS uveljavljajo in izpolnjujejo posredno, preko 

radioklubov.  

(3) Število radioamaterjev, pooblaščenih članov radiokluba, ki imajo pravico odločati na 

konferenci ZRS je odvisno od števila radioamaterjev v radioklubu. 

Podrobnejša razmerja se opredeli v temeljnem aktu ZRS. 

(4) 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.  

(5) ZRS pokriva stroške svojega delovanja: 

  z obveznim prispevkom za udejanjanje skupnega interesa, ki ga plačajo vsi imetniki 

veljavnega radioamaterskega  radijskega dovoljenja, 

  s klubsko članarino, ki jo plačajo člani radioklubov,  

  s prihodki od izvajanja javnih pooblastil, 

  iz proračuna Republike Slovenije, 

  s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

  z drugimi viri.  

 

 

V. RADIOAMATERSKI TEHNIČNI OBJEKTI 

 

12. člen 

 (radioamaterska antena) 

 



(1) Postavitev radioamaterske antene, v skladu s podzakonskim aktom PRRP in PORRP, ki je 

sestavni del radioamaterske radijske postaje je izvorna pravica radioamaterja, ob pogoju 

imetništva druge stvarne pravice na objektu ali prostoru. 

(2) Radioamaterski antenski stolp je nezahteven objekt, za postavitev izključno radioamaterskih 

radijskih anten, ki so sestavni del radioamaterske radijske postaje. 

(3) Tipiziran radioamaterski antenski stolp je nezahteven objekt, za enake namene kot so opisani 

v drugem odstavku tega člena. 

 

13. člen 

 (objekt za radioamatersko radijsko postajo) 

 

(1) Objekt za radioamatersko radijsko postajo namenjen izključno za radioamaterske 

raziskovalne, tekmovalne aktivnosti in tehnično opremo s pripadajočimi antenami, skladno z 

PORRP je nezahteven objekt. 

(2) Objekt iz prvega odstavka je lahko rezervna izdvojena telekomunikacijska lokacija v skladu z 

podzakonskim aktom iz 17. člen tega zakona. 

 

 

 VI. PODZAKONSKI  AKTI 

 

14. člen 

(pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah - PRRP) 

 

(1) S pristojno službo usklajen predlog pravilnika PRRP ob soglasju ministra pristojnega za 

radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo, predpiše ZRS.  

(2) Ta akt predpisuje skladno z nacionalno zakonodajo, priporočili IARU in predpisi ITU, 

frekvenčne pasove radioamaterske in radioamaterske satelitske službe, postopke in vsebino 

radioamaterskih radijskih zvez, vrste radioamaterskih radijskih postaj, tehnične pogoje za 

njihovo uporabo, elektromagnetno sevanje radioamaterskih radijskih postaj v naravnem in 

življenskem okolju, elektomagnetna združljivost (EMC) radioamaterski radijskih postaj in 

opreme.  

(3) 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) 

 

(1) S pristojno službo usklajen pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku (PRKZ) in uporabi 

radioamaterskih radijskih frekvenc, ob soglasju ministra pristojnega za radioamatersko in 

radioamatersko satelitsko službo, predpiše ZRS. 

(2) Pravilnik predpisuje, poleg uporabe radioamaterskih radijskih frekvenc in izvajanja 

radioamaterskih izpitov tudi: izdajanje nacionalnih radioamaterskih radijskih dovoljenj 

(NRRD) za slovenske in tuje radioamaterje in izdajanje CEPT licenc ter rok veljavnosti teh 

dokumentov.  

(3) 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. 

(4) ZRS vodi imenik z radioamaterskimi klicnimi znaki slovenskih radioamaterjev 

(CALLBOOK). 

 

16. člen 



(pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo  - PORRP)  

 

(1) S pristojno službo usklajen pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo – PORRP 

predpiše ZRS, ob soglasju ministra pristojnega za radioamatersko in radioamatersko 

satelitsko službo, ministra pristojnega za okolje in prostor in ministra pristojnega za zaščito in 

reševanje. 

 

17. člen 

(aktivnost radioamaterjev ob nesrečah - ARON) 

 

(1) Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih, ob soglasju ministra 

pristojnega za zaščito in reševanje, predpiše ZRS. 

 

 

VII. KAZENSKE  DOLOČBE 

 

18. člen 

 (prekrški) 

 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Z globo od 50 € do 300 € se kaznuje radioamater in drugo fizično ter pravno osebo če: 

 njegovo delo na radioamaterskih radijskih frekvencah ni skladno z določili podzakonskega 

akta iz 14. člena tega zakona, 

 njegovo delo na radioamaterskih radijskih frekvencah ni skladno z določili podzakonskega 

akta iz 15. člena tega zakona, 

 krši določila podzakonskega akta iz 16. člena tega zakona, 

 namerno ovira delo v aktivnostih, predpisanih v podzakonskem aktu iz 17. člen tega 

zakona. 

 

 

VIII. PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE 

 

19. člen  

 (Zveza Radioamaterjev Slovenije) 

 

(1) Zveza radioamaterjev Slovenije uskladi svoje akte, delovno področje in obliko 

organiziranosti z določbami tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve. 

 

20. člen 

(radioklubi) 

 

(1) Radioamaterska društva morajo za pridobitev statusa radiokluba po tem zakonu v roku enega 

leta uskladiti svoje akte in obliko organiziranosti z določbami tega zakona. 

 

21. člen 



 (veljavnost izpitov) 

 

(1) 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)  

 

(1) Podzakonske akte predvidene s tem zakonom se sprejme v roku enega leta od uveljavitve 

tega zakona. 

(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo: 

 Pravilnik o uporabi amaterskih radijskih postaj PUARP–2006 (CQ ZRS, št. 3/2006). 

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

radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 117/04). 

 Kodeks ARON – 2009. 

 

23. člen 

(začetek veljavnosti zakona) 

 

     Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 

 

 

V Ljubljani dne................................                                             
 

 

 

Avtorji: 

S56ZDB Drko Bulat 

S51SL Matjaž Kočar 

S53RM Sine Mermal 

S51RM Franci Mermal 

 

Soustvarjalci: 

S53BH Toni Stipanič 

S51EJ Jože Vehovec 

S59AR Drago Grabenšek 

S52P Goran Krajcar 

 


