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PREDSEDNIKOM RADIOKLUBOV 

        Datum:   16.01.2012 
 Številka:  02/2012-006 
  
  
  
      

   
PREDMET: ČLANARINA ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE 
 
Spoštovani predsedniki radioklubov, 
 
v skladu s sklepom št. 8 39. redne volilne konference Zveze radioamaterjev Slovenije z dne 16.04.2011, poteka 
plačevanje članarine ZRS v letu 2012 izključno s strani radioklubov, ki so včlanjeni v Zvezo. 
 
Predlagamo, da sočasno s plačilom klubske članarine radioklubi svojim članom - radioamaterjem zaračunajo tudi 
delež članarine za ZRS, ki v letošnjem letu enako kot v letu 2011 za rednega člana znaša 40 EUR, za družinskega 
člana rednega člana 20 EUR, za člana - invalida pa 10 EUR. 
 
Radioklubi število plačnikov deleža članarine za ZRS, njihov status (redni člani, družinski člani rednih članov in 
člani - invalidi) ter njihove klicne znake, v pisni obliki sporočijo Zvezi do vključno 15.02.2012. Na osnovi prejetih 
specifikacij bo ZRS radioklubom izdala ustrezne račune, na osnovi katerih bodo radioklubi plačali članarino ZRS. 
Specifikacije bodo hkrati predstavljale osnovo za uresničevanje pravic posameznih radioamaterjev do ZRS. 
 
Vljudno vas prosimo, da k plačilu deleža članarine za ZRS pritegnete vse vaše člane, ki so aktivni radioamaterji, 
imajo svoj klicni znak, uporabljajo storitve in infrastrukturo ZRS (repetitorsko in digitalno omrežje), se udeležujejo 
tekmovanj in skupnih akcij ZRS, uporabljajo QSL biro, želijo prejemati glasilo CQ ZRS, predvsem pa s svojim 
prispevkom želijo podpirati domače in mednarodne aktivnosti in skupne cilje slovenskih radioamaterjev pod 
okriljem ZRS. 
 
Članarina je izredno pomembni prihodek, ki zagotavlja delovanje naše Zveze ter omogoča nemoteno zastopanje 
skupnih interesov slovenskih radioamaterjev doma in na tujem, zato vas prosimo, da k plačilu deleža članarine za 
ZRS pritegnete čimveč vaših članov. Za konstruktivno sodelovanje se vam v naprej zahvaljujemo, v primeru 
morebitne potrebe po nadaljnjih informacijah pa smo vam na voljo. 
 
Z odličnim spoštovanjem in radioamaterskim pozdravom 73, 
 
 
 
Pripravil:             Predsednik: 
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