
 

Obrazložitev ZRDej 
(dopolnjen osnutek) 

 

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, 

 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 

radijskih frekvenc, 

 da je izvajanje radioamaterske službe in radioamaterske satelitske službe mogoče pod 

pogojem, da izvajalec predhodno pridobi ustrezni certifikat - radioamatersko radijsko 

dovoljenje, 

 da so radioamaterji organizirani v radioklube, nacionalno radioamatersko organizacijo in 

svetovno radioamatersko organizacijo IARU, 

 da je IARU pridružena članica ITU, 

 da je krovna nacionalno radioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji Zveza 

radioamaterjev Slovenije ZRS, 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). 

 

Dosedanja ureditev ni zadovoljiva! 

 

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 radijskih dovoljenj), ustreznem enakopravnem financiranju skupnega interesa s 

strani vseh radioamaterjev, sedaj ga plačujejo samo plačniki 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 toraj v skupni družbeni interes.(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 državni 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, radioamaterje, ki je 

sedaj diskriminatoren. Z obveznim plačilom skupnega interesa je ta anomalija 

odpravljena, organizacija pa bo takšna kakršno rabimo in si jo 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)  

 

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.  

 

http://www.arrl.org/acode.html


 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.  

 

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. 

Določiti jasna in pregledna merila o finančnih obveznostih, zastopanja in vodenja nalog 

skupnega interesa vseh Slovenskih radioamaterjev. 

Poudariti pomen tehnične kulture, 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. 

 

3. člen Obrazložitev: 

 (Pomen izrazov) 

 

(10) Skupni interes 

 

Zaradi skupnega interesa - želje po komuniciranju smo postali radioamaterji. 

Zaradi skupnega interesa smo se združevali in si gradili infrastrukturo (repetitorske mreže, 

digitalne mreže, radijske svetilnike i.t.d.) 

Zaradi skupnega interesa se združujemo doma in v tujini IARU! 

To pri radioamaterjih ne pomeni samo združevanje v radioamaterske organizacije (radioklube in 

ZRS) temveč vsak posameznik, ki želi postati radioamater sprejema dosedanje in bodoče 

pridobitve skupnega interesa, ker je skupni interes neločljiva kategorija slehernega 

radioamaterja. Torej vsaka oseba, ki postane radioamater, postane član velike družine 

radioamaterjev sveta. To je naša specifičnost! 

Skupni interes mora nekdo zastopati in udejanjati, zato mora biti organiziran, da lahko 

enakopravno zastopa skupne interese radioamaterjev doma in v tujini. To pri nas počnejo 

radioklubi in ZRS. 

Radioamaterska dejavnost je javna in dostopna vsem, ki želijo postati radioamaterji in s tem 

sprejemajo načela Ham-spirita (http://www.arrl.org/acode.html). Tudi to je naš skupni interes!  

Izvajanje tečajev in izobraževanje novih radioamaterjev je veliko lažje, če imamo na razpolago 

radioamatersko literaturo in druge pripomočke, ki jih v skupnem interesu za nas tiska in nudi 

ZRS. Organiziranje raznih srečanj in predavanj (RIS) ter razne delavnice naprimer delavnica na 

Menini planini in drugo, ki animira mlade in starejše je tudi skupni interes.  

Zaradi vsega tega uvajamo prispevek (ki ni članarina) za skupni interes, ki je enoten in 

porazdeljen med vse radioamaterje z veljavnim radioamaterskim radijskim dovoljenjem, 

enakopravno neglede na status. Le tako bomo solidarno zagotovili zastopanje in izvajanje nalog 

skupnega interesa v bodoče za vse radioamaterje v RS. 

 

http://www.arrl.org/acode.html


(13) Radioamaterska radijska antena 

 

Radioamaterska radijska antena je sestavni del radioamaterske radijske postaje. Ko radioamater 

pridobi radioamatersko radijsko dovoljenje pridobi tudi izvorno pravico, da postavi enostavno 

radioamatersko radijsko anteno. Ta zakonski predpis ščiti pravico do postavitve radioamaterske 

radijske antene skladno z podzakonskim aktom PRRP in PORRP.    

 

(19) CEPT 

 

ČLANICE CEPT 2009  

 Albanija, Andora, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, 

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 

Switzerland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, 

Vatican 

 

(33)Monitoring 

 

To je prostovoljna organizirana samokontrolna funkcija znotraj radioamaterske dejavnosti, ki je 

naravnana predvsem na: 

 opazovanje in zaznavanje motenj na radioamaterskih radijskih frekvencah,  

 registriranje le teh,  

 vodenje evidence o motnjah po značilnosti motnje, po frekvencah, po lokaciji, po 

intenzivnosti itd, 

 zaznavanje in registriranje zlorabe radioamaterskih radijskih frekvenc s strani drugih 

uporabnikov, 

 zaznavanje in registriranje medsebojnega namernega motenja,  

 skrb za skladno uporabo in spoštovanje zakonodaje o radioamaterski dejavnosti, 

 pomoč v svetovanju kako odpraviti motnje, ki jih generirajo radioamaterske radijske 

naprave znotraj kakor tudi zunaj radioamaterskih radijskih frekvenčnih pasov, 

 spodbujanje in krepitev Ham-spirita. 

 organiziran pristop pri reševanju registriranih problemov vizavi APEKa kot regulatorja 

frekvenčnega prostora. 

 

S takim načinom si z argumenti podprtim pristopom, do organov nadzora, olajšamo organizirano 

reševanje problemov, ki jih motnje povzročajo in lahko svetujemo posameznikom, ki naletijo na 

podobne težave.   

 

4. člen Obrazložitev:  
(posebni status radioamaterske dejavnosti) 

 

Zveza radioamaterjev Slovenije je predstavnik Republike Slovenije v mednarodne 

radioamaterskem okolju. 



Radioamaterska dejavnost v javno dobro je izrazita pri aktivnostih v izrednih razmera. Pri 

reševanju in obveščanju radioamaterji z svojo organiziranostjo, humanostjo in solidarnosjo, ki je 

lastna vsem radioamaterjem na svetu rešujejo človeška življenja in imovino. 

Radioamaterska in radioamaterska satelitska služba ne plačuje uporabo radijskih frekvenc, ki so 

z načrtom predvidene za radioamaterje. 

Omenili bi tudi radioamatersko dejavnost na področju tehničnega izobraževanja to je tehnične 

kulture, kakor tudi usmerjanja mladih v radiotehnične poklice. 

Od družbe in zakonodajalca pričakujemo polno podporo tako moralno kot materialno.   

 

5. člen Obrazložitev: 

 (javna pooblastila) 

 

Navedena so potrebna javna pooblastila, da laho udejanjamo zakon o radioamaterski dejavnosti 

z njegovimi podzakonskimi akti. 

 

6. člen Obrazložitev:  

(zapisnik in diploma o radioamaterskem izpitu) 

 

Državni izpit za radioamaterja se opravlja po skupnih kriterijih ZRS in HAREC skladno s 

podzakonskim aktom PRKZ.  

 

7. člen Obrazlozitev:  

(radioamatersko radijsko dovoljenje) 

 

Tako imenovano Nacionalno Radioamatersko Radijsko Dovoljenje (NRRD) mora imeti vsak 

Slovenski radioamater. Izhajamo iz spoznanja, da ne potrebujejo vsi CEPT radioamaterskega 

radijskega dovoljenja, ki je namenjeno krajšim obiskom (do tri mesece) v državah članicah 

CEPT. 

Kolektivno nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje se izda radioklubom, Zvezi, in za 

radioamaterske radijske postaje skupnega interesa. (repetitorji, svetilniki, i.t.d.) 

Nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje je dokumen no osnovi katerega je možna vloga 

za mednarodno radioamatersko radijsko dovoljenje CEPT, ki si ga pridobi vsak, ki želi potovati 

z radioamatersko radijsko postajo v dežele članice CEPT-a, ne dlje od treh mesecev. 

Veljavost CEPT radioamaterskega radijskega dovoljenja je enaka veljavnosti NRRD. 

Nacionalno radioamatersko radijsko dovoljenje je dokument velikosti 3xA6/2 

Predlagamo format kakršnega ima vozniško dovoljenje, ki bi vseboval oba (NRRD in CEPT) 

radioamaterska radijska dovljenja in tako poenostavimo postopek, znižamo ceno in dokumet bi 

ostal v enem kosu. 

 

8. člen Obrazložitev:  
(Izvajanje administrativnih postopkov) 

 

Milejši oziroma administrativni ukrepi so namenjeni preventivi v izogib posledicam, ki lahko 

nastanejo, ko to preide v kršitev aktov ali kršenje zakona. Med radioamaterji je to znano kot 

»QRT«. Predlagana rešitev je podobna Nemški ureditvi v AfuG.  

 

9. člen Obrazložitev:  

(oblike organiziranosti) 



 

Radioamaterizem je svetovno gibanje in odnose med radioamaterji različnih nacij, barv, 

političnih prepričanj in ver ter svetovnih nazorov določa Ham-spirit. Ker samo organizirani 

lahko dosežemo za vse radioamaterje pomembne stvari (dodelitev in uporabo frekvenc, dogovori 

o načinih vzpostavljanja zvez, notranja razdelitev frekvenčnih prostorov, povezovanje z 

repetitorji, digitalnimi omrežji itd.) je potrebna demokratična oblika združevanja za dosego 

skupnih ciljev - skupnega interesa vseh, ki jim ljubiteljska prostovoljna dejavnost lahko veliko 

pomeni. 

Ko si se odločil, da postaneš radioamater lahko sprejmeš tudi organizacijske oblike in pravila 

igre te organizirane dejavnosti! 

Radioamater postaneš prostovoljno zaradi sebe in tako lahko tudi prenehaš! 

 

 

Neobvezno članstvo:  

(člani imajo vse pravice in vse obveznosti nečlani pač ne) 

 

 Članstvo postane privilegij in ne obveza. Ni potrebno biti član radiokluba niti član Zveze. 

 Predlagana oblika združevanja, je demokratično-liberalna ni pa nujno enakopravna.  

 Prepušča radioamaterjem posameznikom svobodno odločitev o načinu povezovanja, kar 

posledično odloča o pravicah in dolžnostih posameznika, katere prostovoljno sprejme ali 

pa se jim odpove. 

 Skupni interes je prisoten pri vseh radioamaterjih, plačevanje za udejanjanje skupnega 

interesa tako doma kot v tujini je obveza slehernega radioamaterja z veljavnim 

radioamaterskim dovoljenjem! 

 Financiranje organizacije zahteva večje administriranje zaradi statusa radioamaterjev.  

 Razdvojenost radioamaterjev na člane in nečlane. 

 Organizacijske težave nastopijo tudi pri akcijah zaščite in reševanja v naravnih in drugih 

nesrečah. 

 Interesna združenja se lako organizirajo le v skladu z zakonom o društvih. 

 

 

 

10. člen Obrazložitev:  
(Radioklub) 

 

Zaradi mnogih neaktivnih (slamnatih ali papirnatih) radioklubih 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 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. (plaćevanje in udejanjanje skupnega interesa!) 

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, toraj ugled nas vseh in radioamaterske dejavnosti v RS. 

 



Članstvo v RK in ZRS 

(obrazložitev) 

 

Ko se prostovoljno vključiš – včlaniš v (svoj) radioklub postaneš član te temeljne organizacije 

radioamaterjev in hkrati član ZRS, z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki so nedeljive in 

neprenosljive in jih ni možno podvojevati. 

Seveda to ne pomeni in ZRDej to ne omejuje, da ne smeš biti pripadnik kakega drugega ali 

tretjega radiokluba, kar seveda ni in ne more biti enako članstvu iz prvega odstavka 

obrazložitve. 

To izhaja iz tega, da smo združeni v eni organizaciji (ZRS) vsi radioklubi kar pomeni hkratno 

članstvo članov RK v ZRS (po ZRDej, je uveljavljanje članstva v ZRS posredno).  

Tako je utemeljena nedeljivost in neprenosljivost ali podvojevanje ali celo multipliciranje pravic 

in dolžnosti članstva iz prvega odstavka te obrazložitve. 

V praksi to pomeni, da si lahko član (simpatizer) več radioklubov. A le v enem radioklubu 

(matičnem - svojem) imaš vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pravice biti voljen in voliti v 

organe tega kluba oziroma posredno v organe ZRS. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do 

situacije, ko bi lahko postal nekdo predsednik npr. 5 (petih) radioklubov, kar pa ni sprejemljivo. 

To je osnovno načelo demokratičnosti, ki velja tudi znotraj radioamaterske dejavnosti. 

Nikakor pa ta zakonska materija ne omejuje posameznikov, da bi sodelovali z različnimi 

radioklubi, prirejali skupne aktivnosti, tekmovanja itd… Vsak ima tudi pravico s svojim 

finančnim prispevkom pomagati tudi drugim radioklubom pri različnih projektih. 

To načelo torej ni v ničemer diskriminatorno. Omogoča pa preglednost in potrebno evidenco 

skupnega števila članov in članov radioamaterjev v ZRS.  

 

11. člen Obrazložitev: 

(ZRS) 

 

(8) Krovnost: 

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.  

Spreminjanje imena, organiziranosti ali vodstva ne bo spremenilo funkcije in poslanstva, ki ga 

bo, kakršna koli že bila, ta organizacija morala opravljati. 

Krovnost nacionalne 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 v radioklube organiziranih radioamaterjev in 

radioamaterjev 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. 

 

Pokrivanje stroškov: 

(iz prispevkov in članarine)  

 

ZRS ni in nemore biti »trgovina«, ustanovljena je bila z prostovoljnim združenjem radioklubov, 

toraj združenje članov radioamaterjev zaradi skupnega interesa. S temeljnim aktom sprejetim na 

konferenci, urejajo medsebojna razmerja in s tem tudi porazdelitev finančnih obveznosti 

sorazmerno - enakopravno med vse radioamaterje v RS z vsakoletnim finančnim načrtom, 

skladno z internimi akti in ZRDej. Trgovino bi se lahko šli z značkami in podobno šaro, ki ni 

nepomembna, nočemo pa, da bi bila ZRS trgovec skupnega interesa za nečlane. 

 

 

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. 

Kolektivna radioamaterska radijska dovoljenja za radioklube in radioamaterske radijske postaje 

skupnega interesa niso zavezane obveznemu prispevku. 

Naprimer: lahko vejalo tudi za mladoletne osebe začetnike opredeljene v PRKZ, ki so člani 

radiokluba in nimajo svojega klicnega znaka, imajo pa radioamatersko radijsko dovoljenje in 

uporabljajo zgolj naprave in klicni znak svojega radiokluba oziroma ene izmed sekcij tega 

radiokluba ali osebne radioamaterske radijske postaje. (družinski član) 

Konferenca ZRS potrdi, na predlog UO ZRS, način plačevanja v tekočem letu. Vse olajšave in 

druge bonitete se rešujejo na ravni članstva RK in se ne prenašajo na raven  ZRS. 

 

12. člen Obrazložitev: 

(tipizirani radioamaterski antenski stolp) 

 

V dosedanjih predpisih MOP-a ni nikjer konkretno omenjenih objektov izključno namenjenih 

radioamaterskim radijskim postajam njihovemu namenu in uporabi. Prizadevamo si urediti tudi 

ta del problematike radioamaterske dejavnosti.  

ZRS pripravi dokumentacijo za tri različne tipizirane projekte antenskih stolpov, ki imajo status 

nezahtevnega objekta. (Gabariti so vsebina pravilnika PORRP) 

 

13. člen Obrazložitev: 

(radioamaterski tehnični objekt) 

 

ZRS pripravi dokumentacijo za tri različne tipizirane projekte radioamaterskih tehničnih 

objektov, ki ima status nezahtevnega bjekta. (Gabariti so vsebina pravilnika PORRP) 

 

14. člen Obrazložitev: 

(pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah - PRRP) 

 

Pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah (PRRP) ureja tehnične pogoje za delovanje in 

uporabo radioamaterskih radijskih postaj. Določa frekvenčne pasove v radioamaterski in 

radioamaterski satelitski službi, način uporabe skladno z IARU priporočili in predpisi ITU. 

Temenske moči oddajanja skladno z radioamaterskim radijskim dovoljenjem in določa prioriteto 

uporabe frekvenčnega pasu. 

To je pomemben akt za radioamaterje ne samo kot zakonska materija marveč kod udčbenik! 

 

15. člen Obrazložitev:  



(pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku - PRKZ)  

 

Ta podzakonski akt ureja dodelitev klicnega znaka in uporabo frekvenc dodeljenih 

radioamaterski in radioamaterski satelitski službi. 

Ker pri radioamaterjih enačimo klicni znak z osebnim imenom je izbira znaka pomembena 

odločitev. Zaradi tega tolikšen povdarek na klicnem znaku, bil je način rangiranja med 

radioamaterji in je postal statusni simbol, ki ostane po B razredu enak do konca radioamaterske 

aktivnosti.  

Tisti, ki stremijo k večjemu znanju in napredovanju v radioamaterstvu osvajajo pogoje za višji 

razred v radioamaterskem rangiranju, so sedaj izenačeni z začetniki !? 

Dozoreva zahteva po večji diferenci med posameznimi razredi radioamaterjev. To čemur smo 

priča dandanes je popolna zmeda!  

Potrebne so spremembe v tem pravilniku, ki bodo te anomalije počasi odpravlile.  

HAREC in nacionalni kriteriji so opredeljeni v pravilniku tako, da je tudi klicni znak del 

razmejevanja po razredih, ki mora dobiti svoj smisel in funkcijo.  

Opredeljeno je tudi opravljanje radioamaterskega izpita, pri katerem je nujno poleg drugih 

kriterijev dati večji povdarek znanju, radioamaterskemu prometu, ki naj dvigne nivo kulture 

komunuciranja.  

Večji povdarek »materinemu« jeziku radioamaterstva – telegrafiji, prvi digitalni mednarodni 

komunukacijski jezik, i.t.d.! 

Zaradi boljšega pregleda nad klicnimi znaki vodi ZRS evidenco o klicnih znakih in izdaja 

(callbook) adresar za vse Slovenske radioamaterje. Izda ga v elektronski in tiskani obliki. 

 

16. člen Obrazložitev:  

(pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo  - PORRP)  

 

Ta pravilnik opredeljuje tehnične parametre in gabarite radioamaterskih objektov za 

radioamatersko rodijsko postajo ter predpisuje način izvedbe. 

 

17. člen Obrazložitev:  

(kodeks - ARON) 

 

Kodeks ARON temelji na Ham-spiritu (http://www.arrl.org/acode.html). 

To so pravila obnašanja radioamaterjev v primiru naravnih in drugih nesreč. V kodeksu so 

opredeljeni postopki in naloge skladno s sposobnostjo in možnostjo radioamaterjev udeležencev, 

pri  povezovanje z drugimi službami v sistemu zaščite in reševanja človeških življen in imovine. 

 

 

18. člen Obrazložitev:  

(prekrški) 

 

To je orodje pravne države! Opis prekrškov, ki obravnavajo kršitev zakona ZRDej in njegovih 

podzakonskih aktov. 

Kršitve zadevajo tako pravne (ZRS, radioklub), odgovorne (predsedniki) kot tudi fizične 

(posamezniki radioamaterji) osebe v radioamaterski dejavnosti in druge pravne in fizične osebe.  

 

19. člen Obrazložitev:  
(obstoječa Zveza radioamaterjev Slovenije) 

http://www.arrl.org/acode.html


 

Naloge sedanje organizacije ZRS v prehodnem obdobju enega leta od uveljavitve zakona o 

radioamaterski dejavnosti. 

 

20. člen Obrazložitev:  

(radioklubi) 

 

Obstoječi radioklubi morajo v roku enega leta uskladiti svoje akte in obliko organiziranosti s 

določbami tega zakona. 

 

21. člen Obrazložitev:  

(veljavnost izpitov) 

 

Zagotavljanje veljavnosti opravljenih izpitov pred uveljavitvijo tega zakona 

 

22. člen Obrazložitev:  

(prenehanje veljavnosti)  

 

Obravnava prenehanje veljavnosti obstoječih aktov, ki zadevajo radioamatersko in 

radioamatersko satelitsko »storitev« kakor tudi radioamatersko dejavnost v celoti. 

 

 

 

 
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 

 

  


