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Info...
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.siZRS IARU

Spoštovane prijateljice in prijatelji radioamaterji!

Ne zgodi se prav pogosto, da bi urednik rubrike pisal o 
nečem, kar z rubriko nima direktne zveze. Še manjkrat 
se zgodi, da bi uredniki rubrik skupaj napisali članek. 
Pravzaprav se to še ni zgodilo. Do sedaj.

Za vsako številko CQ ZRS se uredniki trudimo najti 
zanimive teme na svojem področju, poiskati pisce člankov 
ali le te napisati sami, ter urejati svojo rubriko, da bo kar 
najbolj zanimiva za bralce. In vse to v svojem prostem 
času, še največkrat na račun časa, ki bi ga morali nameniti 
družini. Večinoma smo uspevali zapolniti svoje rubrike z 
berljivimi članki, enkrat bolj, drugič manj uspešno, a glasilo 
je izšlo in imeli smo dober občutek, da nekaj naredimo 
za radioamatersko javnost. Kot povsod, se je tudi tukaj 
dogajalo, da določene vsebine komu niso bile všeč, da si je 
kdo želel česa drugega, a vseeno smo krmarili iz številke v 
številko. Vsem pač ne more biti všeč vse.

Žal pa se je v tem in preteklem mesecu zgodilo nekaj 
stvari, ki so nam pričele tratiti čas, namenjen urejanju svoje 
rubrike v glasilu; namesto da bi se ukvarjali z iskanjem in 
pisanjem člankov, smo morali svoje moči usmeriti v iskanje 
odvetnikov, prebiranju tožb in obiskovanju sodišč. Namesto 
člankov, smo pisali odgovore na tožbe. Hobi, ki je že tako ali 
tako strošek, je postal še duševno in moralno breme. Pričeli 
smo se spraševati, ali ima še smisel vztrajati v hobiju, ki 
ti namesto užitkov povzroča skrbi in sive lase. Zakaj svoj 
težko prisluženi denar namenjati za odvetnike namesto 
za hobi? Je smiselno še naprej s sklonjeno glavo delati v 
dobro drugih, ko pa se nekateri za to ne zmenijo in te celo 
blatijo? Je hobi res več vreden od zdravja, tako duševnega 
kot fizičnega? Mar res obstajajo ljudje, ki jim je veselje 
uničiti užitek v hobiju, prostovoljni dejavnosti? Zakaj? Ta in 
še mnoga druga vprašanja so se nam porajala ob pripravi 
te številke CQ ZRS. 
Kljub velikim pomislekom, ali naj ta številka CQ ZRS sploh 
izide, menimo, da je to potrebno, saj je to uradno glasilo 
Zveze radioamaterjev Slovenije in praktično edini uradni 
način obveščanja članstva; določene informacije glede 
rezultatov tekmovanj morajo biti objavljene, prav tako pa 
tudi druga obvestila. Glasilo je tako pred vami, a žal zaradi 
prezasedenosti urednikov s pripravo odgovora na tožbo, 
ki smo jo prejeli, brez večine prispevkov v naših rubrikah. 
Iskreno se vam opravičujemo za močno okrnjeno številko 
glasila, ki jo imate pred seboj. Upamo, da bodo dejavnosti, 
ki se odvijajo, a na žalost ni v naši moči, da jih prekinemo, 
ponehale pred izidom prihodnje številke glasila. Le tako 
bomo lahko ponovno z veseljem (a vseeno z grenkim 
priokusom) svoj prosti čas namenili kvalitetnemu urejanju 
svojih rubrik.

Naj ponovimo še enkrat; iskreno se opravičujemo za občutno 
tanjši izvod in upamo, da nas razumete.

S spoštovanjem, 

  Andrej, S57NML
  Anton, S51AG
  Bajko, S57BBA
  Franci, S57CT
  Kristjan, S50XX
  Miloš, S53EO
  Rado, S58R 
  Sine, S53RM
  Tilen, S56CT

22. junij – Dan rodu zvez Slovenske vojske

V počastitev dneva rodu zvez smo se Goran Krajcar S52P, Igor 
Kafol S51IK in Franci Žankar S57CT odzvali vabilu na proslavo 
11. bataljona za zveze, s katerim zelo dobro sodelujemo.

SPOŠTOVANI PRIPADNIKI RODU ZVEZE,
VOJAKI, PODČASTNIKI IN ČASTNIKI SLOVENSKE VOJSKE,
VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO,
SPOŠTOVANI GOSTJE

Danes praznujemo praznik rodu zveze, ki s tem priznava tudi 
temu rodu poseben pomen. Vezisti smo bili vedno podporna 
dejavnost za zagotovitev vodenja in poveljevanja in v ne 
tako dolgi zgodovini smo bili navadno krivci za nedelovanje 
posameznih sistemov. Toda sedaj je drugače in rod zvez je 
dosegel višjo raven ter večje spoštovanje.

Ko danes lahko v samostojni državi praznujemo ta praznik 
se spominjamo bližnje zgodovine, ki je botrovala možnosti 
tudi za današnjo slovesnost. Ob tem je prav, da se spomnimo 
naših začetkov in trenutkov, ki so zaznamovali naš rod.

Predhodnica naše Slovenske vojske je bila Teritorialna obramba 
Republike Slovenije, ki je bila sicer v veliki meri odvisna in 
podrejena vodenju iz Beograda, toda vsaj na področju zvez 
je bila dobro organizirana in popolnjena ter se opremljala s 
sodobnejšimi sistemi izven dirigiranih planov iz federacije. 
Toda še vedno to ni bilo dovolj za zagotavljanje neodvisnih in 
zanesljivih povezav v najhujših potrebah, potrebah v primeru 
borbe za lastno samostojnost in neodvisnost. In čas okrog 
leta 1991 je bil čas takih potreb.

Zavedajoč se pomena zanesljivega in varnega vodenja 
in poveljevanja je slovensko vodstvo ob izgradnji lastnih 
obrambnih sil načrtovalo tudi nabavo in uveljavitev sodobnih 
telekomunikacijskih sredstev, predvsem radijskih naprav. 
Zaradi kratkega časa, ki je bil na razpolago, se je v nekaj 
mesecih odvil celoten proces od načrtovanja, nabave, 
usposabljanja, uvajanja v delo do aktivne bojne uporabe. Tako 
je tik pred pričetkom vojne za samostojno Slovenijo na dan 22. 
junija 1991 pričelo z delovanjem prvo bojno radijsko omrežje 
namenjeno podpori osamosvajanju Slovenije. Izvedba naloge 
je vključevala poleg pripadnikov stalne sestave Teritorialne 
obrambe tudi rezerviste in civilne strokovnjake.

Prav je, da se spomnimo dogajanj v tistem času in dovolite 
mi da predstavim kratko kronologijo dogajanj  po svojem in 
po spominu drugih neposrednih udeležencev.

PRIPRAVE

V začetku leta 1991 je slovensko vodstvo sprejelo odločitev 
o modernizaciji sistema radijskih zvez za potrebe Teritorialne 
obrambe. Načrtovanje in nabavo je vodil sektor za zveze pri 
Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, ki ga je tedaj 
vodil g. Stane Praprotnik. Ponudb ni bilo veliko, saj je bil 
projekt zahteven, tako po količini kot zahtevanem kratkem 
času realizacije ob tem, da smo zahtevali tudi sodobno 
tehnološko rešitev. Kot ponudnik, ki je v največji meri 
ustrezal zahtevam je bil izbran angleški RACAL. Dogovorjene 
so bile količine, dobavni rok in usposabljanje uporabnikov pri 
proizvajalcu. Doma pa je bila pripravljena dodatna skupina za 
takojšnjo montažo v vozila.

RŠTO je sprejel odločitev, da se šolanje izvede v začetku 
junija v Racalovem centru za usposabljanje v Angliji. Skupina 
je bila sestavljena prevsem iz zunanjih strokovnajkov iz vseh 
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delov Slovenije z nalogo usposobiti se in prenesti znanja 
enotam in štabom TO RS. Za to nalogo so bili izbrani: mag. 
Miro Sobočan iz ljubljanske pokrajine, Milan Visinski dipl. 
ing. iz zahodnoštajerske pokrajine, Vlado Gačnik dipl. ing. iz 
Dolenjske in Stanko Šantelj, tedaj še absolvent na fakulteti 
za elektrotehniko, iz Primorske pokrajine. Skupino je vodil 
in bil zadolžen za organizacijo ppor Kokoravec Franci ing. 
tedanji načelnik za zveze v RŠTO. Zadnja dva sta imela že 
veliko praktičnih izkušenj s področja radijskih komunikacij, 
ostali pa so imeli predvsem teoretična in splošna znanja s 
področja elektrotehnike in računalništva. Pred odhodom se 
med seboj niso poznali, toda v enotedenskem usposabljanju 
so se skupaj dodobra seznanili z nabavljeno opremo in sicer 
HF postajami VRQ-316, VHF napravo BCC-66HE in ročno 
postajo PRM-4720 ter pripadajočo potrebno opremo. Zaradi 
predznanja in izkušenj s področja radijskih zvez  (kot aktivna 
radioamaterja) sta imela Franci Kokoravec in Stanko Šantelj 
še dodatno nalogo pripraviti strategijo uporabe in izvedbene 
dokumente za organizacijo zvez v TO RS za prvo in drugo 
raven.

Dobava naprav v Slovenijo je bila predvidena v naslednjem 
tednu po usposabljanju. Načrtovana je bila uporaba 
posebnega avionskega leta Adrie Airways in letalo je bilo v 
Londonu že naloženo, ko smo v republiški koordinaciji, ki je 
vodila aktivnosti priprav in izvajanja osamosvojitve Slovenije, 
dobili informacijo, da JLA ve za vsebino tovora aviona in da 
ga čaka na Brniku. Vedeli smo, da so mednarodne telefonske 
zveze nadzorovane in na srečo smo dobili v uporabo satelitski 
telefonski terminal ter preko njega dogovorili takojšen 
pretovor na tovornjak, ki naj bi opremo pripeljal z nekaj 
dnevno zakasnitvijo. Prazen avion je tako pristal na Brniku 
in podaljšal nosove čakajočim JLA-jevcem. Toda mi opreme 
še nismo imeli, skupina za montažo in predstavniki iz vseh 
pokrajin pa so že bili zbrani v Kočevski reki, kjer naj bi se že 
pričela vgradnja. Za transport smo bili dogovorjeni, da bo 
kamion prešel nemško-avstrijsko mejo v torek. Torej je bilo 
do Slovenije le še nekaj ur. Kamion naj bi v Sloveniji prevzela 
v varstvo posebna enota. Toda voznik je zaradi evropskih 
zakonov moral ustaviti in prenočiti v Avstriji, kjer smo ga 
čakali in spremljali predstavniki varnostne službe in strokovne 
službe zvez. Kamion, ki je uradno prevažal svinjske polovice, 
je zgodaj zjutraj pripeljal do karavanškega predora in mejo 
prečkal brez težav. Toda zaradi zamude iz prejšnjega dne 
nikogar ni bilo, ki bi čakal za zavarovanje na domačih tleh.  
Zato sem pospešil vožnjo in na Jesenicah poklical iz pošte 
kar po telefonu in obvestil vodstvo, smo že v Sloveniji. Kljub 
mnogim vozilom JLA, ki smo jih srečevali na poti, je oprema 
srečno prispela v Kočevsko reko.

Resno delo montaže se je potem začelo v četrtek, 20. junija, 
ko so morali v dveh dneh in nočeh opremiti z radijskimi 
postajami 86 terenskih vozil TO RS različnih tipov ter formirati 
akumulatorje in pripraviti opremo. Posebne zasluge za odlično 
opravljeno delo gredo nosilcema montaže g. Štuflek Jožetu in 
Mihelič Francu. 

Opremljena vozila so se vsak po svoji poti vračala v  
svoje sredine in v času noči na soboto je bilo že izvedeno 
usposabljanje za delo in programiranje radijskih naprav za 
člane PŠTO, OŠTO in veziste enot za zveze. Tega dne so bile 
vse naprave pripravljene za operativno uporabo.

Na položaje so posadke odšle v soboto, 22. junija 1991. 
Začeli so z vzpostavitvijo načrtovanih radijskih omrežij in 
sicer hrbtenično republiško omrežje in bojna omrežja znotraj 
posameznih pokrajin. Potrebno je bilo postaviti mnogo 
vmesnih (retranslacijskih) točk, da bi dosegli pokrivanje 
celotnega ozemlja in povezali lokacije štabov in poveljstev. 
Ob tako obsežni nalogi se je pojavilo ogromno težav in 
problemov, ki pa so jih pripadniki enot (mnogi med njimi 
izkušeni radioamaterji) z veliko požrtvovalnosti in naporov, 
znali rešiti in zagotoviti pripravljenost sistema radijskih zvez 
TO RS.

Sistem zvez je bil pripravljen!

VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 

Nosilci priprav in delovanja sistemov zvez za potrebe TO RS 
so bili posamezniki v enotah in štabih, katere je potrebno 
posebej omeniti. V RŠTO – ppor Kokoravec Franci st Petek 
Milko, vod Malavašič Štefan in prap Kadunc Jože, v 2. PŠTO 
maj. Varga Željko, v 3. PŠTO Dobravec Janez , v 4. PŠTO 
st.I. razreda Gril Boris, 5. PŠTO st. Videtič Marjan, v 6. PŠTO 
maj. Likan Zdenko, v 7. PŠTO st. Palfi Jože, v 8. PŠTO ppor. 
Zavašnik Frančišek, v 30. RSk st. Lautar Franjo, v 510. UC 
vod. Partljič Tone in v 710. UC vod. Mlakar Robert. Seveda je 
ob njih sodelovalo še veliko število drugih, ki jih tukaj žal ne 
moremo posebej imenovati. 22. junija je bilo prisotnih preko 
sto pripadnikov rezervne sestave enot za zveze TO.

Radijski sistem zvez so sestavljala posamezna omrežja 
in sicer republiška mreža z retranslacijskimi postajami in 
končnimi udeleženci RŠTO, PŠTOji, 30. RSk ter oba UC in 
posamezna pokrajinska omrežja.

Za neprekinjeno delovanje sistemov, predvsem naprav na 
izpostavljenih točkah so skrbeli najbolj izkušeni vezisti. 
Za njihovo varovanje so skrbele enote iz sestave JOd. V 
splošnem je delo potekalo mirno in po načrtih toda stanje 
je bilo večkrat precej napeto zaradi različnih informacij o 
pripravah napadov specialnih enot JLA, posebej pa ob aero 
raketiranju RTV postojank na Nanosu, Krvavcu in Boču ter 
Kumu. Nekaj retranslacijskih točk je bilo zato prestavljenih 
na druge lokacije.

Bojna omrežja so v vojni za Slovenijo delovala neprekinjeno 
od 23. junija do 10. julija 1991, ko je bil dan Ukaz RŠTO o 
prekinitvi njihovega dela.

ZAKLJUČEK

Sistem radijskih zvez s sodobnimi napravami, ki je bil 
vzpostavljen tik pred vojno za samostojno Slovenijo je bil 
uporabljen na najvišji ravni poveljevanja od RŠTO do PŠTO 
in 30. RSk. ter UC. Predvsem pa je bil koristno uporabljen 
s stalnim  operativnim delovanjem na nižjih in taktičnih 
ravneh.

Delovanje sodobnega sistema, ki je vseboval več novih 
zaščitnih elementov (od frekvenčnega skakanja do posebne 
zaščite govora),  je nedvomno pripomogel k varnemu in 
zanesljivemu prenosu prenešenih sporočil, še večji izziv in 
nezmožnost prisluškovanja pa je predstavljal nasprotni strani, 
ki je tedaj razpolagala z opremo in enotami za elektronska 
delovanja. Zaradi uvedbe v delo tik pred vojno so tovrstne 
naprave predstavljale za nasprotnika veliko presenečenje 
in odigrale izjemno vlogo v vojni. So pa zato naše enote 
spremljale delo radijskih omrežij enot JLA iz katerih smo 
ugotavljali neučinkovitost in nebogljenost na papirju mnogo 
močnejšega nasprotnika. Poleg tega smo vezisti med 
vojno zbrali ogromno obveščevalnih podatkov o taktičnem 
delovanju enot, premikih, popolnjenosti, bojni morali ter 
stanju poveljstev in enot JLA.

V tistih dneh si vezisti nismo predstavljali celotnega pomena 
ter prispevka in vloge, ki smo jo v času vojne odigrali, toda 
skupni napori vezistov iz TO, ostalih obrambnih struktur in 
notranjih zadev ter tedanje PTT in posameznikov, so pomenili 
zgodovinski prispevek.

Žal v literaturi, ki je namenjena opisu tistega časa naše 
novejše zgodovine, ni zaslediti dovolj prispevkov, ki bi ostali 
trajen dokument o vlogi, ki so jo imele komunikacijske 
rešitve in njihovi snovalci ter izvajalci, za hitro in zmagovito 
končanje vojne.

Čeprav vezisti navadno nismo v prvih vrstah, ko se govori o 
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IZPITNI ROKI  ZRS
v drugem delu leta 2008

torek, 16. september 2008
torek, 18. november 2008

dnevnih novicah in nas naslavljajo navadno v primerih težav 
in problemov, ki jih imajo uporabniki, pa naj bo vsaj dan rodu 
zvez tisti čas, ko se s ponosom predstavljamo kot pripadniki 
tega rodu.

Upamo in želimo, da bo naše vodstvo imelo posluh tudi za 
tehnološke rešitve, ki jih prinašajo sodobni sistemi in da bomo 
še vnaprej lahko dokazovali, da s svojim znanjem, hotenjem 
in sposobnostmi lahko rešimo vsak problem tako, kot smo to 
znali v najtežjih trenutkih.

Dovolite mi, da ob dnevu rodu zvez iskreno čestitam vsem 
pripadnikom, posebej še vezistom-veteranom.

Hvala!

Vrhnika, 23. junija 2008
  bg Tine Brajnik, S50A 
________________________________________________

HAM RADIO 2008

Pa saj kar ni možno verjeti. Zdi se, kot da bi bilo šele včeraj, 
pa je minilo že cele tri tedne. Pa nič dosti bolje ni bilo prej 
s pripravami na odpravo, ko se je zdelo pol leta za priprave 
nepopisno dolgo, potem pa je kar naenkrat bilo vse na vratih. 
Friedrichshafen 2008. Odprave sem se sicer želel udeležiti že 
v lanskem letu, pa se ni izšlo zaradi službenih obveznosti.

In naj se zdi vse skupaj še tako blizu, je vendar minilo že več 
kot tri tedne, odkar je letošnje dogajanje mimo. HAM RADIO 
Friedrichshafen 2008 – dogajalo se je med 27. in 29. junijem 
2008. Ekipa ZRS je na pot krenila v sredo 25 junija zvečer. 
Odhod je bil dogovorjen iz dveh lokacij.

Del ekipe se je na pot odpravil s Koroške – natančneje iz 
Mislinje, zbirno mesto je bilo pri Silvu – S50X. Tam smo se 
zbrali poleg Silva – S50X še, Rajko – S54X, Radovan – S52BT, 
ter moja malenkost, Branko – S51BX. Ob odhodu s Koroške 
je nekomu pozornost vzbudila registrska tablica našega 
kombija, ki se je končala s 599. Vzpodbudni raport, ni kaj 
drugega reči. 

Drugi del ekipe, ki je na pot krenil iz sedeža ZRS v Ljubljani, 
so sestavljali predsednik ZRS Goran – S52P, Jane – S57L, 
Brane – S56UGB, ter Miloš –  S54G. Dogovorjeni smo bili, da 
se srečamo v Salzburgu, kjer je bil predviden postanek, ter 
pot od tam nadaljujemo skupaj.

Vse je šlo bolj ali manj po planu, seveda z nekaj zamude 
pri odhodu. Sam sem bil zadolžen za volan, vodenje sem 
prepustili čudežni Garminovi škatlici. Ob debati so pričeli 
mimo nas brzeti kilometri. V bližini Celovca smo se usmerili 
na avtocesto, vožnja ni bila več tako raznolika in dinamična. 
Debata je počasi zamrla in sopotnike je počasi pričel 
premagovati spanec, še najbolj se mu je upiral Silvo.

Nekje na pol poti proti Salzburgu, so se po vetrobranskem 
steklu razvlekle prve dežne kaplje. Začetno rosenje je počasi 
prehajalo v dež. Zelo čudnemu pojavu smo bili priča malo 
pred zbirnim mestom. Ob vožnji proti koncu tunela sva 
s Silvom ugotavljala kaj neki je tam zunaj. Še najbolj je 
pogled spominjal osrednji element zelo znane znanstveno 
fantastične  serije Zvezdna vrata. Gosta megla, dež, morebiti 
oboje pomešano?! Izkazalo se je, da je zelo hud naliv, ki je 
skoraj popolnoma onemogočal vožnjo. Prav po polžje smo se 
premikali in upali, da bo naliv kmalu ponehal. Res je ponehal, 
ampak zelo, zelo počasi. Ko smo prispeli na dogovorjeno 
mesto, počivališče Bad Reichenhall,  je bilo deževje mimo, le 
posamezne kaplje so še padale. Drugi del ekipe je bil že tam. 
Prispeli so nekoliko pred nami.

Na hitro smo izmenjali vtise s prvega dela poti, hkrati pa 
pripravili malico, da se nekoliko okrepčamo. Je bil že kar 
čas za to, pa tudi, da se malo osvežimo in  pretegnemo. 
Med postankom je beseda tekla predvsem v smeri obujanja 
spominov iz odprav prejšnjih let. Seveda sem se sam 
udejstvoval zgolj kot poslušalec, saj so moji prvi vtisi in 
spomini na pot v Friedrichshafen, šele nastajali.

Dobre pol ure postanka je minilo in potrebno se je bilo 
odpraviti naprej na pot. Od tu naprej smo vozili skupaj. V 
drugem delu poti smo bili ponovno deležni dežja in slepečih 
bliskov. Brez kakšnih drugih posebnosti so tekli kilometri in 
je mineval čas. V zgodnjem jutru smo naleteli celo na zaporo 
avtoceste, zaradi del in posledično preusmeritev na lokalne 
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ceste. Tako smo bili primorani zavijugati med travniki, ter 
večjimi in manjšimi naselji v puščobno deževno, prebujajočo 
se pokrajino.

Vsekakor gre pohvala Garminovi iznajdbi, ki nas je lepo 
usmerjala in vodila – vsaj naš del ekipe. Ker nekako ni 
uspelo uskladiti navodil sodobnega in konvencionalnega 
navigacijskega sistema, smo se nedaleč pred ciljem razšli 
in kljub temu da sem z vožnjo nekaj časa nadaljeval zelo 
počasi, drugega kombija ni bilo od nikoder. Seveda je možno 
na isti cilj prispeti po več različnih poteh. Morda pa fantje 
poznajo drugo pot, morda nas Garmin vodi napak? S temi 
idejami smo se ubadali v tistih trenutkih in nazadnje sklenili, 
da bomo pač poskusili srečo. In ta je bila na naši strani. Iz 
prve, kot bi se temu reklo, smo se pripeljali na cilj.

In tam nas je pričakalo prvo presenečenje. Prostor za 
kampiranje je bil namreč za skoraj tri četrtine manjši. Na 
velikem delu prostora, kjer je bil še lani avtokamp, se je 
bohotilo gradbišče nove sejemske hale. Počakali smo, da 
se nam pridruži še drugi del ekipe. Medtem sta se Silvo in 
Rajko sprehodila po že dokaj zapolnjenem kampu in poiskala 
prostor, kjer bi se lahko utaborili in postavili slovensko vasico. 
Med krajšim čakanjem se je osebje kampa pokazalo v dokaj 
čudni, prej vsiljivi kot podjetni luči, saj nikakor niso hoteli 
uvideti, da želimo počakati preostanek ekipe in se potem 
skupaj utaboriti.

Ko so prispeli še ostali fantje, smo uredili formalnosti, ter 
zapeljali v kamp na mesto, ki sta ga že poprej poiskala Silvo 
in Rajko. Bilo je to v svežem, zgodnjem četrtkovem jutru, 
kazalci na urah so kazali nekako okrog pol sedme ure zjutraj. 
Nebo je bilo prekrito z oblaki, v zraku pa je visela obilica 
vlage, saj je dež šele komajda ponehal. 

Takoj smo se lotili postavljanja tabora, da si uredimo strehe 
nad glavami, saj oblačno nebo ni dajalo ravno dobrih občutkov. 
Najprej osrednji prostor – dva vrtna paviljona – nekako v 
sredini, pod njiju smo strpali kuhinjo, jedilnico ter kasneje 
še improviziran terenski PPS. Nato je sledilo sestavljanje in 
postavljanje šotorov – najprej lažji del. Stvar je postala bolj 
zanimiva in zahtevna, ko je bilo šotore potrebno pritrditi. 
Zabijanje klinov je bilo dokaj zahtevno opravilo. Ampak kaj 
bi to, imeli smo konkretne kline in dovolj težko kladivo, pa je 
tudi težji del kar nekako šel.

Še v vedno razmeroma zgodnje in sveže jutro so se zarezali 
propelerji Zeppelina, ki so ga v neposredni bližini kampa 
pričeli premikati iz hangarja. Prvi hip morda nekoliko 
nenavaden prizor, se kaj hitro umesti v prostor. Iz zgodovine 
je znano sledeče: Po upokojitvi iz vojske leta 1891 je brigadir 
– general Ferdinand Von Zeppelin ravno v Friedrichshafnu 
ustanovil svojo lastno tovarno zrakoplovov, ki se imenujejo 
po njem, Zeppelini.

Medtem je Silvo izvedel tudi že preizkus kuhinje in ob devetih 
zjutraj so nam odlično teknile tople hrenovke. Po zajtrku smo 
izdelali plan zadolžitev za naprej. Glavnina dela v kampu 
je bila opravljena. Ekipo, ki je bila zadolžena za ureditev 
razstavnega prostora na sejmišču, smo sestavljali: Rajko, 
Goran, Miloš, Jane ter jaz.

Ker so sejmišče za razstavljavce odprli šele ob treh popoldan, 
smo si privoščili nekoliko počitka, ki je bil že kar nujen. 
Oblačnost na nebu se je v tem času že pričela trgati in na 
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tabor je skozi oblake posijalo sonce. Malo pred tretjo je 
bilo na vrsti kosilo, nato pa smo se odpravili vsak po svojih 
zadolžitvah. Razstavišče smo v slabih dveh urah opremili s 
podporno tehniko, promocijskim materialom in plakati, Miloš 
si je ustrezno razporedil večje in manjše pakete QSL kartic. 

Seveda smo neprijetno presenečenje – drugo ta dan – 
odkrili tudi na pripravljenem razstavnem prostoru. Namreč 
pripravljena izobešena zastava ni bila naša nacionalna zastava, 
temveč eden izmed osnutkov iz časa naše osamosvojitve, 
ko so se nacionalni simboli šele oblikovali. Brez zamere 
prosim, ampak organizatorji bi lahko vsaj malo preverili 
nacionalne simbole razstavljavcev in v sedemnajstih letih 
naše samostojnosti ustrezno uredili in opremili razstaviščna 
mesta. Morda bi bilo še najbolje, da bi prepustili opremljanje 
z nacionalnimi simboli razstavljavcem samim.

Po vrnitvi v kamp smo urejali še multimedijske predstavitve, 
ter pripravili še nekaj gradiva za razstaviščni prostor. Tekom 
popoldneva se nam je v kampu pridružilo še nekaj naših 
amaterjev iz različnih koncev Slovenije, grobo povzeto od 
primorske do štajerske. Seveda smo v vmesnem času odkrili 
tudi že tretje presenečenje, namreč ne ravno na pretek 
sanitarnih kapacitet. Pa še te so bile nerazumno zgoščene 
zgolj ob vhodu v kamp. Tako se je bilo do njih  potrebno 
od našega tabora sprehoditi kar dobrih 200m. Mislim, da ni 
potrebno posebej razlagati, kako neugodno lahko to postane 
nekomu, če je sila. Pritisk v telesu narašča, korak pa kar sam 
od sebe, za preprečitev najhujšega,  postaja čedalje krajši in 
hitrejši. Nekateri so se o tem prepričali kar na lastni koži.

Silvo se je vrtel po improvizirani kuhinji in ustvarjal 
kulinarične umetnine. Da ne bom izgubljal besed za 
opisovanje fenomenalnih kulinaričnih mojstrovin, bom zgolj 
na kratko povzel misel, ki se je nekomu od ekipe na glas 
utrnila. Namreč, da kuhinja presega postrežbo »all Inclusive« 
aranžmajev v hotelih s petimi zvezdicami. Bravo Silvo.  In pa 
hvala!

Tako se je dan počasi iztekal, sledilo pa je že četrto  
presenečenje tega dne, ponovno v  nastanitvenem kampu. 
Že skoraj trdi temi navkljub, so luči ostajale v temi. Vse 
naokrog je že bila prižgana razsvetljava, v več kot polovici 
kampa pa je prevladala tema. Seveda smo se znašli po svoje, 
iz kompleta rezervnih žarnic v avtomobilu smo vzeli žarnico 
avtomobilskega žarometa, našlo se je tudi nekaj kabla, tako 
da smo žarnico lahko obesili v sredino enega od paviljonov in 
jo povezali z napajalnikom postaje in tako razsvetlili tabor. 

Bil pa je že tudi že skrajni čas za počitek, saj je bilo že okrog 
enajste zvečer in po dveh dokaj napornih dnevih, brez pravega 
počitka in spanca, je bilo treba pomisliti tudi na to. Vrvež v 
kampu se je polegal, iz enega od sosednjih avtodomov je 
pozvanjala telegrafija. Noč je bila spokojna in mirna. Kamp 
se je pogrezal v spanec.

Naslednjega jutra smo se prebudili v sončno jutro, nekaj 
kopren se je leno premikalo po jasnem nebu in obetal se je 
vroč in sončen poletni dan. Pričeli smo dokaj zgodaj urejati 
vse potrebno po taboru. Svojevrstno jutranjo predstavo so 
uprizorili Rajko, Silvo in Goran, ki so Braneta takoj, ko je 
pogledal iz šotora pričakali s svežo kavo z mlekom. Sledil je 
zajtrk, potem pa se je del ekipe odpravil na razstavišče. Tam 
nas je ponovno, kot že prejšnji dan, pričakala nasmejana 
varnostnica, ki je tu in tam z dobronamernimi pripombami in 
napotki, ter prijaznimi gestami ves čas nekako popravljala ne 
ravno pretirano navdušujoč vtis organizacije.

Okrog pol desete so se na razstavnem prostoru oglasili tudi 
fantje iz Slovenia Contest Kluba – SCC, ki so s seboj prinesli 
še nekaj materiala za razstavni prostor. Člani ekipe ZRS smo 
se uskladili in izmenjaje skrbeli za razstavni prostor na eni, 
ter raziskovali razstaviščne prostore in boljši sejem na drugi 
strani. 

Že prejšnji dan smo si ogledali razpored predavanj, ki so se 
odvijala v času prireditve. Tako sem imel predviden termin 
predavanja ob 11:45, tematika pa je zajemala mobilne 
telefone in nekaj praktičnih poizkusov z njimi. Ob tem je 
zmotilo dejstvo, da so bile vse najave in opisi predavanj v 
razporedu, ki nam je bil posredovan, v angleškem jeziku. V 
praksi pa se je to odrazilo povsem drugače. Predavatelj se je 
sicer predstavil in navedel pregled predavanja v angleškem 
jeziku, nato pa s predavanjem nadaljeval v nemščini. Čudno. 
In nikomur ne povsem razumljivo zakaj. Pričakovati bi bilo 
vsaj, da bo iz najav predavanj razvidno v kakšnem  jeziku se 
bodo odvijala. Okrog pol ene ure sem pohitel nazaj v kamp, 
kjer je imel Silvo pripravljeno malico za ekipo na razstavišču. 
Dan je bil lep, sončen in vroč.
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Nekaj časa je pihal sunkovit veter, ki je v kampu prekucnil 
nekaj baldahinov. Eden najmočnejših sunkov je menda skoraj 
povzročil katastrofo v naši kuhinji, vendar je bil na mestu 
Silvo in preprečil črni scenarij. Ob povratku na razstavišče, se 
mi je pridružil še Goran. Ob vstopu na razstavišče mu nikakor 
ni uspelo najti vstopnice in medtem, ko je mrzlično brskal po 
žepih in torbi, sva se z varnostnico dogovorila, da je to pot 
pogledala skozi prste, seveda pa sem ji ob tem zagotovil, da 
bo naš predsednik do naslednjega prihoda zagotovo našel 
založeno vstopnico. 

V sejemskem vrvežu je čas hitro minil. Treba je bilo poiskati 
še trgovino, morali smo kupiti še nekaj kruha. V nakupovalno 
odpravo smo se odpravili z Rajkom in Goranom. Bolj kot bi 
bila to že stara navada in ne iskanje ustrezne prodajalne v 
popolnoma tujem kraju, smo se pripeljali naravnost pred 
pekarno, ki sta jo Rajko in Goran, na veselje prodajalke, kratko 
malo izpraznila in tako je nekaj zapoznelih kupcev ostalo 
podolgovatih obrazov. Nazaj spotoma smo pobrali še nekaj 
članov ekipe, ki so morali urediti še nekaj stvari v kampu, 
kjer smo pripravljali slovenski večer v Friedrichshafnu. Po 
ostale člane sem se vrnil ob koncu sejemskega dela, okrog 
šeste ure zvečer.

Ta čas je v kampu postajalo vse bolj živahno in naš tabor je 
postajal kar cela slovenska vas. Da nas bi bilo lažje najti, je 
Goran že prejšnji dan preizkušal svojo varianto zrakoplova. 
Nad tabor je na vrvi navezal s helijem napolnjen balon, tako 
da je bilo že od daleč vidno, kje smo se utaborili.

Silvo je končeval svoj znameniti, nesramno dober bograč. 
Šest minut pred sedmo zvečer je Goran pokusil mojstrovino 
in ugotovil, da ni več kaj čakati. Poleg članov ekipe in tistih, 
ki so se nam pridružili, nas je obiskalo še celo vrsto domačih 
in tujih uglednih gostov, strokovnjakov, eminenc ter vidnih 

in pomembnih osebnosti svetovnega merila, predstavnikov 
svetovnih organizacij, ter nacionalnih zvez.

Mimogrede se mi je na telefonu odvijala prava mala drama, 
saj je doma, v neposredno bližino ene poslovnih stavb, če ne 
kar direktno v stavbo podjetja, kjer sem zaposlen, udarila 
strela. Posledice indirektnega udara so bile očitno zelo hude 
in precej časa sem porabil za telefonijade in telefonsko 
reševanje nastalih izrednih razmer, k sreči uspešno.

Medtem je zapela je harmonika in zaslišala se je pesem. 
Kasneje je še nekdo od Portugalcev prinesel bobne in kljub ne 
ravno običajni instrumentalni zasedbi, se je razživela prava 
mala veselica. Vzdušje je bilo nepopisno. Kljub temu da so na 
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obzorju izginjali zadnji obrisi večerne zarje, je bilo v našem 
taboru vedno bolj živahno. Pri nas so se ustavljali gostje, 
mnogi  mimoidoči so postajali v bližini in prevzeti opazovali 
dogajanje z razdalje.

V prijetnem vzdušju je čas tako naglo minil, da smo bili 
pošteno presenečeni, ko sta se ob našem taboru ustavila 
varnostnika in za razliko od ostalega upravnega osebja v 
kampu, zelo nevsiljivo in prijazno opomnila, da je že zelo 
pozno. Po izrazih na njunih obrazih sodeč bi verjetno raje 
pristopila v družbo, kot grajala, a kaj, ko sta bila v službi. Res 
je bilo zelo pozno, bilo je že čez polnoč. Tako se je družba 
počasi pričela razhajati, vsaj obiskovalci in gostje. Naši fantje 
pa so zapadli v takšne in drugačne debate o tem in onem. 
Sam sem se odpravil še malo naokrog.

Razumljivo. Primerno vzdušju prejšnjega dne, je bilo manj 
ali morda celo nič spanja. Najzgodnejši ali pa morebiti 
najpoznejši smo bili pokonci že krepko pred šesto. Bilo je 
potrebno pospraviti po taboru. Z Rajkom sva priskočila na 
pomoč Silvu, tako je bilo vse skupaj hitreje opravljeno. 

Okrog sedme ure zjutraj, je prispela še ekipa radiokluba iz 
Raven na Koroškem. Med vsesplošno debato je Silvo pripravljal 
zajtrk, sledil pa je čas za odhod na sejmišče. Dan je ponovno 
kazal dobre obete, česar smo bili res veseli. Nikogar ni 
mikalo, da bi se iz neba na nas zlil kakšen tuš. Sam muhavost 
tamkajšnjega vremena poznam zgolj iz pripovedovanj. In že 
iz teh je jasno, da jo lahko vreme pošteno zagode. Ob prihodu 
na sejmišče, smo ponovno uskladili termine predavanj, ki 
so se jih udeležili posamezni člani ekipe, ter raziskovanja 
po sejmu in tako izmenjaje skrbeli za razstavni prostor, 
raziskovali sejem ter se udeleževali predavanj. 

Tokrat smo se po sejmu zapodili z Silvom in Rajkom. Ob 
vsesplošnem barantanju in pogajanjih za ceno smo nabrali kup 
takšnih in drugačnih, vedno dobrodošlih drobnarij. V grobem 
smo pregledali ves sejem in se dogovorili, da naredimo še en 
krog naslednji dan.

V vsesplošnem vrvežu je dan ponovno hitro minil. Zvečer 
smo si po večerji privoščili še sladoled, ki ga naokrog razvažal 
slaščičar in je vsake toliko zašel tudi v naš kamp. Tako se 
je iztekel še predzadnji dan v Friedrichshafnu. Tokrat smo 
nekoliko prej legli k počitku. Jasno je bilo, da bosta naslednji 
dan in noč spet naporna, saj je sledilo pospravljanje ter 
pakiranje in potem nočna vožnja nazaj proti domu.

 Naslednjega dne nas je ponovno pričakalo sončno jutro, se 
je pa nebu pomikalo nekoliko več oblačnih kopren. Ponovno 
smo bili zgodnji, nekateri že okrog pete ure zjutraj, spet drugi 
nekoliko kasneje, pa še vedno zgodaj. Najprej je bil na vrsti 
zajtrk. Nato smo se še zadnjič odpravili proti sejmišču.

To pot je bilo že opaziti, da je obiskovalcev manj kot prejšnje 
dneve. Tokrat je bilo tudi razstavišče odprto manj časa. 
Uradno je bilo za obiskovalce odprto do treh in ne več do šestih 
popoldan. Po tretji uri je bil predviden čas za pospravljanje 
razstaviščnih prostorov. Okrog druge ure popoldan, smo se 
zbrali v celotni zasedbi na razstavišču za »eno gasilsko«. 
Zatem pa  smo s pospravljanjem manj pomembnih gradiv in 
materiala pričeli že nekoliko prej in si na tak način pridobili 
nekaj časa. 

Takoj, ko je bilo konec uradnega dela in se je pričelo s 
pospravljanjem, smo se ponovno pripeljali do razstavnega 
prostora kombijem, ter naložili opremo, tehniko in gradivo, 
ki smo ga odpeljali s sabo. Ko smo končali s pospravljanjem 
na razstavišču, smo se odpravili v kamp. Precej tabora je bilo 
že pospravljenega. 

Najprej smo se lotili obilnega kosila, nato pa nadaljevali s 
pospravljanjem. Ko je bilo vse v grobem pospravljeno, sem 
se najprej namenil še malo naokrog. Ko sem se vračal nazaj 
proti kampu sem srečal odhajajočo ekipo članov radiokluba 
iz Raven na Koroškem. Kasneje v kampu sem nameraval 
zadremati kakšno kitico ali dve, kot bi lahko temu rekli 
in na tak način nadoknaditi za prihajajočo noč, ki jo bom 
prebedel za volanom. Izkupiček optimističnega poskusa je 
bil zaradi takšnih in drugačnih okoliščin ter motilnih veličin in 
dejavnikov dokaj boren. Nič ne de.

Pripekajoče sonce je počasi padalo proti zahodu in izgubljalo 
moč, hkrati pa so se vedno bolj gostili in približevali grozeče 
črni oblaki. Bili smo enotni. Iz tega se bo nekaj skuhalo, 
zato je bilo potrebno pohiteti, da nas v zadnjih trenutkih ne 
preseneti vreme. Ko smo vse razporedili in zložili po obeh 
kombijih, smo se ustavili še pri tuših, da se pred naporno 
in dolgo potjo še malo osvežimo. In tokrat smo doživeli tudi 
tuš izpod neba. Pričelo se je z vetrom, ki je pihal v vedno 
močnejših sunkih, nato pa se je okrog pol devete ure zvečer 
ulilo kot iz škafa. Pogled prek sejmišča na gmoto grozeče 
temnih oblakov iz katerih se je ulivala dežna zavesa, skozi 
zastor katere se je bledo zarisovalo zabrisano, zahajajoče 
sonce, je bil po svoje prav veličasten. 

Pred odhodom smo imeli še eno skrb. Naša prevozna sredstva 
je bilo namreč potrebno oskrbeti z gorivom, ter preveriti 
nivoje ostalih bolj ali manj vitalnih tekočin – zgolj navada, da 
se pred potjo prepričaš, da je vse v najlepšem redu. Najprej 
smo pobarali »čudežno škatlico«. Kot iz topa nam je Garmin 
izstrelil 20 bencinskih servisov v neposredni bližini, pa tudi 
zelo daljni okolici.
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Ampak to so zgolj bencinski servisi, mi pa smo bili tam v 
nedeljo zvečer in jasno je bilo, da verjetno marsikateri od 
najdenih servisov ne obratuje. Tako smo se odpravili na 
lov po najbližjih najdenih servisih. Na poti proti tretjemu 
poskusu, smo uporabili še najbolj zanesljivo varianto. Kar v 
križišču, kjer se nam je ravno prižgala rdeča luč, je Rajko 
pohitel in povprašal enega izmed mobi-slaščičarjev, ki se je 
pač naključno znašel na tem mestu in ta mu je povedal, da 
smo blizu bencinskega servisa, ter da servis obratuje.

Ko smo oskrbeli svoja prevozna sredstva, smo se na odpravili 
na dolgo pot nazaj proti domu. Pot je v začetku oteževalo 
močno deževje, ter dokaj gost promet. Preden je naliv 
nekoliko popustil se je že povsem stemnilo. Kljub temu, 
da je dež skoraj povsem ponehal, je bilo v zraku vse polno 
drobnega prša, ki so ga vozila pred nami dvigovala. Že na  
poti, so se potniki obeh kombijev dogovorili za postanek 
nekje na drugi strani Münchna. 

Približno na pol poti proti Münchnu, se je ponovno ulilo. Nebo 
so parali slepeči bliski, potniki v kombiju so eden za drugim 
zaspali. Družbo mi je delal radio. Zgolj tu in tam je Garmin 
zdrdral navodila kje je potrebno zaviti in katere smeri se je 
potrebno držati. Naravnost skozi München. Brez težav in 
lovljenja, elegantno in udobno, ni kaj.

Že med vožnjo skozi München, sem povprašal, kje naj bi se 
ustavili. Verjetno bolj v snu kot bede je eden od potnikov 
na zadnjem sedežu zamrmral, da naj še kar peljem. In sem 
peljal. Ko sem čez nekaj časa ponovno povprašal na katerem 
počivališču se ustavimo, odgovora ni bilo. Vsi so spali. Prav. 
Saj je bilo vse skupaj  kar naporno. Vzamem mikrofon in 
kličem. Nič. Preverim ali imam na mobilki izbran pravi VFO, 
kolikšna je oddajna moč, ter koliko je zaprt squelch. Vse v 
najlepšem redu. Ponovno kličem in ponovno nič. In sedaj?  
Telefonskih številk nimam, torej si s telefonom ne morem nič 
pomagati. Vozim dalje in ugotavljam kje naj bi se ustavili. 
Mar na istem počivališču kot pred dnevi, ko smo se vozili v 
nasprotno smer? 

Kmalu nato se je prebudil Silvo, na hitro sem mu razložil 
situacijo, nakar vzame telefon in pokliče, sledil je dokaj čuden 
odziv in reakcija. Sam sem moral zaviti na počivališče, mimo 
katerega smo se ravno pripeljali. Ustavim in odhitim, da se 
olajšam. Ob vrnitvi je beseda tekla v neki čudni intonaciji in vse 
je dajalo vtis, kot da se moramo obrniti nazaj proti Münchnu 
in tam poiskati počivališče, ki bo po volji. Nepričakovano je  
vmes padla še ideja, oziroma povabilo na kavo v Salzburgu, 
baje da čisto ob naši poti, kar je izzvalo še dodatne reakcije 
in negodovanja.

Razumljivo. Slabo vreme in težki pogoji vožnje, utrujenost in 
napor so nekoliko naelektrili ozračje. Na koncu se je izkazalo, 

da je v kombiju drugega dela ekipe, menda izdihnila baterija 
v postaji in se zato nismo slišali, ko sem klical na frekvenci. 
Pa kaj zato. Lepo smo napredovali na poti in smo kvečjemu 
zgolj bliže domu. Pa vendar. Besede so se še kar naprej vrtele 
o počivališču, ki je že daleč za nami. Prav. Ampak sam sem se 
odločil, da svoj del ekipe peljem naprej proti domu, namesto 
da izgubljam čas in besede o postanku na nekem počivališču, 
ki je, kot se je izkazalo že daleč mimo.

Nazadnje smo se ustavili malo naprej ob poti, na istem 
počivališču kot pred dnevi, ko smo potovali v nasprotni smeri. 
Na hitro smo se okrepčali. Ton komunikacije je postal najprej 
nekoliko prizanesljivejši in potem povsem običajen. Postanek 
ni trajal prav dolgo, saj je ponovno pričelo besneti vreme. Na 
hitro smo se dogovorili o izmenjavi slikovnih gradiv. Sledile 
so iskrene želje po varnem nadaljevanju poti in topli stiski 
rok.

Od tu naprej smo krenili ponovno vsak po svoji poti. Na 
kratko smo se ustavili še na kavo v Salzburgu – kot kakšni 
nočni tolovaji, običajni obiski ja ne strašijo naokrog  ob eni 
oziroma poldrugi uri zjutraj, ali pač? In potem smo krenili 
dalje na pot. Zgolj še en zelo kratek postanek za obisk toalet 
in ponovno dalje.

Med pol šesto in šesto smo se vrnili nazaj domov, v Slovenijo. 
Tu nas je pot popeljala v Mislinjo, kjer smo razložili natovorjeno 
opremo. Rajko in Radovan sta svoje stvari preložila in se 
poslovila. Pred njima je bil še del poti do doma. S Silvom sva 
še na hitro povzela dogajanje preteklih dni odprave, nato pa 
sem se poslovil tudi sam. Sem moral  še poskrbeti za klubsko 
in svojo opremo. 

Že na poti proti domu, se je oglasil še telefon. Ura je bila pač 
takšna, okrog osme, ko večina v firmi, kjer sem zaposlen, 
prične z delom. In seveda udar strele iz preteklega petka ni 
minil brez hudih  posledic. Tako se je namesto planiranega 
dopusta obetal pester delovni dan. Na hitro sem raztovoril 
še svojo in klubsko opremo, ter vrnil izposojen, oziroma 
sponzoriran kombi. Nato sem si uredil še prevoz do doma, na 
hitro malo oddremal, potem pa na delo. 

Tako se je končala moja prva odisejada. Vtisi so, kot je verjetno 
možno razbrati iz zapisanega, precej mešani. Vsekakor bi od 
organizatorjev v določenih pogledih pričakoval vsaj malo, 
v nekaterih pa bistveno več. Moja opažanja in ugotovitve 
vsekakor podpre tudi dejstvo, da so podobnega mnenja tudi 
tisti, ki so bili že v predhodnih odpravah. Sama prireditev 
kot takšna je zagotovo svojevrstno doživetje. Tudi srečanje v 
živo z ljudmi, ki jih poznaš zgolj iz frekvence je zanimivo.

Vsekakor pa je to gotovo redka priložnost srečanja s celo vrsto 
domačih in tujih uglednih gostov, strokovnjakov, eminenc 
ter vidnih in pomembnih osebnosti svetovnega merila v 
radioamaterski dejavnosti, predstavnikov drugih nacionalnih 
zvez in drugimi entuziasti na enem mestu.

  Branko – S51BX

________________________________________________

Beseda zahvale sponzorju

Člani ekipe ZRS iz radiokluba Slovenj Gradec – S59DCD, 
bi radi izkoristili priložnost, da se na tem mestu zahvalimo 
našemu sponzorju odprave, podjetju Prevent Global d.d.. Že 
takoj po prvih razgovorih v klubu in načrtih na temo odprave v 
Friedrichshafen v letu 2008, je bilo jasno, da bo to precejšen 
logistični zalogaj, tako izvedbeno, kot tudi stroškovno.

Zato sem se obrnil na predsednika uprave družbe Prevent 
Global d.d., v kateri sem zaposlen,  g. Boruta Meha in mu 
na kratko predstavil našo dejavnost in načrtovano odpravo 
in mu izrazil prošnjo za izposojo Preventovega kombija, v 
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kolikor bi seveda to bilo možno. 

Na moje ne malo začudenje se je g. Meh ob mojem 
kratkem opisovanju dejavnosti nasmehnil in povedal, da mu 
radioamaterska dejavnost ni povsem tuja. Naši prošnji je 
ugodil in nam s tem omogočil izvedbo, po odzivih sodeč, zelo 
uspešne odprave.

Spoštovani g. Borut Meh, ponovno iskrena hvala za izkazano 
podporo in zaupanje!

V imenu članov upravnega odbora radiokluba Slovenj Gradec 
– S59DCD,

  Branko Knez – S51BX
________________________________________________ 

Popravek

V tretji številki CQ ZRS je bil na 12. strani 
objavljen članek z naslovom:
Dodatna enota za S53MW frekvencmeter, 
vendar je pri objavi nepredvideno izpadel tekst, 
da je članek povzet po reviji SVET ELEKTRONIKE.

Hvala za razumevanje
________________________________________________ 

JUBILEJNA DIPLOMA OB  500. SKED - u
Radiokluba Maribor – S59ABC

Radioklub Maribor – S59ABC ima vsak ponedeljek na frekvenci 
145.550 v FM modulaciji SKED, s pričetkom ob 19,00 uri po 
UTC ( to pomeni v pomladno-poletnem času ob 21,00 uri, v 
jesensko-zimskem času pa ob 20,00 uri.

1. Za osvojitev lepe jubilejne diplome je bilo potrebno 
vzpostaviti eno zvezo s postajo S59ABC.

2. Vsem tistim pa, ki niste mogli na dan 07.07.2008 vzpostaviti 
zveze – ste pa drugače pogosti gost na našem SKED-u, ki ga 
vodimo od 14. decembra 1998 pa predlagamo, da pošljejo 
svojo QSL kartico – pa bomo tudi to uredili.

Za obe skupini ( pod točko 1 in točko 2 ) pa velja, da ob 
zahtevku (QSL kartici) pošljejo tudi
5,00 EURO za manipulativne stroške.

Podelitev jubilejnih diplom bo v mesecu oktobru – to je 
čas, ko bodo že kostanji in mošt na Svetem Urbanu nad 
Mariborom. Mnogi to točko poznate s srečanj in seveda 
prijetnih druženj.

Zahtevek pošljite na naslov:

Radioklub Maribor 
S59ABC
p.p.12.
2116 Maribor    

  Predsednik Radiokluba
  Bojan MAJHENIČ, S52ME
________________________________________________ 

SVETILNIKI IN KLOFARIJA

  Že pred tremi leti sem obiskal koprsko komunalo, da bi si 
pridobil dovoljenje za postavitev štanta na koprskem pomolu 
ob svetilniku. Možakar je zahteval uradno prošnjo radiokluba 
in plačilo nekaj čez 5 tisoč takratnih tolarjev za koriščenje 
javnih površin. 

Nisem se strinjal in stvar je seveda padla v vodo. Letos je 
Agar – S56RGA lokacijo prevzel v svoje roke. Jaz, vzgojen 
v socijalističnem duhu, sem hotel stvar prijaviti na policiji, 
na luški kapetaniji, na komunali in ne vem še kje, pa mi 
je Agar zagrozil, da me bo na g…., če še kaj takega zinem. 
Priznal sem njegovo fizično premoč in se vdal v usodo. S 
Samotom – S55SR sem se dogovoril, da se nama pridruži 
in priskrbi agregat. Tisto soboto, 16.avgusta ponoči, se je 
razbesnela tramontana in pri meni na ranču napolnila vodnjak 
do roba. Premaknili smo štart na deseto uro zjutraj. Nebo se 
je razjasnilo in res sva se z Agarjem dobila ob desetih na 
koprskem pomolu. Kakšne pol ure sva neuspešno poskušala 
postaviti tendo – šotorsko streho. Veter je bil premočan in 
platnena streha bi kmalu končala v morju. Bomo pa kar 
na soncu, sva sklenila, saj prav lepo pihlja in ni nobene 
vročine. Zmontirala sva mizico in stole, postavila postajo 
in se lotila napenjanja antene – FD4. Agar se je postavil v 
vlogo kavboja in treniral metanje vrvi. Zanka je končno ujela 
vrhnji del svetilnika. Drugi konec pa sva privezala na enega 
od kandelabrov na pomolu. Tako je antena bila ob svetilniku 
na višini petih, ob kandelabru pa na višini štirih metrov HI!!! 
Prikazal se je tudi Samo z avtomobilom polnim robe. Poleg 
agregata je pripeljal še stolp in yagico ter štacjon za 50 MHz, 
pa še dodatno mizo. Bomo pa še kaj poklofali na 6 mtrs. 

Bil sem malce skeptičen glede propagacije na 50, pa smo 
se vseeno lotili dela. Antena je bila postavljena in na mizi 
je zalaufal tudi IC747. Opoldne so začele leteti prve zveze. 
Začeli smo na 20 mtrs.

Prijavili smo dva svetilnika, na severnem in južnem 
pristaniškem pomolu. Stacionirani smo bili ob svetilniku na 
severnem pomolu. Južni svetilnik pa je oddaljen le slabih 100 
metrov od severnega. Po starih oznakah ima severni pomol 
oznako SLO-007, južni pa SLO-008. Uradni organizator Ayr 
Amateur Radio Group (http://illw.net) pa je dodelil nove 
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oznake svetilnikov. Tako smo za severni svetilnik uporabljali 
oznako SI-0002 in za južni SI-0003. Po starih oznakah ima 
severni pomol oznako SLO-007, južni pa SLO-008. Uradni 
organizator Ayr Amateur Radio Group (http://illw.net) pa je 
dodelil nove oznake svetilnikov.

Tako smo za severni svetilnik uporabljali oznako SI-0002 in za 
južni SI-0003. Na bandu je bila tako kar precejšnja »zbrka«, 
saj so nekatere postaje uporabljale ameriške oznake, druge 
angleške, tretje pa so dajale kar obe oznaki. 

Samo naju je moral zapustiti zaradi družinskih obveznosti, pa 
tudi jaz sem se odpeljal domov na polnjenje baterij. Obiskal 
nas je S58AW in kasneje S57RW, ki je tudi utrjeval svojo 
svetilniško klofanje. Doma sem opazil, da sem rdeč kot rak. 
Sonce je bilo močno in ob vetru nisem opazil, da sem se 
skoraj scvrl. Ko sem se vrnil, sem videl, da se je tudi Agar 
vpisal med rdečkarje. Sonce je zašlo, mene pa je začelo 
tresti. Menda sem skupil sončarico z mojo golo plešo !!! Na 
40 metrih smo imeli velike motnje in nikakor ni zalaufalo. 

Tako sva se z Agarjem odločila, da končamo z zadevo. 
Poklicala sva Samota in skupno smo pospravili ropotijo. Še 
kavica v bližnjem kafiču in povratek domov.
Pa drugo leto boljše !!!!!
 73 GL Miloš, S54G 
________________________________________________

Radioklub Cirkulane S59DDR ob 40. obletnici delovanja 
na novi lokaciji JN76XH Pohorje pri Cirkulanah in z 

novim znakom S59H

Današnji Radioklub Cirkulane S59DDR je začel delovati kot 
samostojna sprejemno oddajna sekcija Radiokluba Ptuj 
S59DJK leta 1968, in sicer kot druga sekcija izven Ptuja. V 
tem času so namreč med člani ptujskega radiokluba delovali 
trije radioamaterji operaterji iz Cirkulan, tako da so bili dani 
pogoji za ustanovitev sekcije. 
Ustanovni člani so bili Ivan Švajgl, Stane Golc, Jože Rakuša in 
Jože Vaupotič. Vsi so danes častni člani novoustanovljenega 
radiokluba v Cirkulanah.

Kmalu po ustanovitvi je imela sekcija kakih 30 članov, ki so 
osvojili več diplom na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 
Izreden uspeh je bila osvojitev prvega mesta na tekmovanju 
Tito-kup SFRJ leta 1980. Največ članov je sekcija štela med 
leti 1972 in 1981, v naslednjih letih pa je njena aktivnost 
počasi upadla. 
Po osamosvojitveni vojni, v katero so se radioamaterji 
aktivno vključili, je sekcija ponovno zaživela, v vmesnem 
času pa so za obstoječo opremo skrbeli člani Alojz in Franc 
Kolednik ter Zvonko Bratušek, ki so zaslužni, da se je sekcija 
sploh ohranila. Številne aktivnosti in udeležba članov na vseh 
večjih svetovnih tekmovanjih so pripomogle, da je postala 
sekcija znana v Sloveniji, haloški radioamaterji pa cenjeni 
kot domiselni organizatorji številnih prireditev. Pohvalimo se 
lahko tudi, da smo vzpostavili zveze z radioamaterji iz več 
kot 250 držav sveta ter bili med prvimi, ki so v sodelovanju 
z Balonarskim klubom Ptuj vzpostavili zveze iz balona. Leta 
1992 smo opremili klubske prostore v kulturnem domu v 
Cirkulanah, kjer smo delovali do ustanovitve nove občine 
Cirkulane.

Zaradi lažjega delovanja smo se radioamaterji, ki gravitiramo 
na območje Haloz odločili, da ustanovimo svoj klub. 16. 
junija 2007 smo imeli ustanovni zbor in sklepčno ustanovili 
Radioklub Cirkulane S59DDR. Ustanovni člani smo: Jernej 
Golc, Boštjan Polajžer, Franc Kolednik, Denis Jurgec, Marjan 
Emeršič in Miran Kolednik. 

V začetku leta 2008 nam je uspelo izvesti nakup objekta za 
našo dejavnost v Pohorju 25a pri Cirkulanah. Lokacija leži 
na nadmorski višini cca 340 m (merjeno z GPS-om) in je 
direktno odprta čez 300 stopinj, delno je zaprta samo proti 
jugu. Kmalu smo pričeli z adaptacijskimi deli na samem 
objektu, ki so sedaj že uspešno končana.

Seveda vsega tega ne bi mogli izvesti, če nam ne bi v pomoč 
pristopili vsi donatorji in sponzorji, katerim se tudi na tem 
mestu zahvaljujemo. Veseli smo, da nam je po štiridesetih 
letih delovanja končno uspelo zagotoviti lastne prostore za 
delovanje, z razvojem tehnologije in elektronskih naprav pa 
bomo lahko ustvarili odlične pogoje za aktivnosti, predvsem 
za mlade, ki se želijo v prihodnosti ukvarjati z elektrotehniko, 
radiotehniko in sorodnimi dejavnostmi. Tako smo v letošnjem 
letu že izvedli predstavitev sončnih dnevov, na katerih je bila 
predstavljena uporaba sončnih celic za proizvodnjo električne 
energije. Naši člani so predavali na osnovni šoli Cirkulane-
Zavrč na temo energija sonca, izvedli pa so tudi predstavitev 
sončnih celic in njihove uporabe na gradu Borl. 
Novoustanovljeni Radioklub Cirkulane trenutno šteje 20 
članov, sicer pa letos ponosno praznujemo 40. obletnico 
delovanja na območju Cirkulan. 
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Imamo štiri častne člane, med njimi Ivana Švajgla - S51KV 
in mag. Stanislava Golca - S52GD . Med člani imamo tudi 
doktorja znanosti s področja elektrotehnike Boštjana 
Polajžerja - S57MTM, Bruno Lubec - S51M pa je eden izmed 
redkih radioamaterjev na svetu, ki je član EHSC kluba za 
zveze v radiotelegrafiji s hitrostmi nad 300 znakov v minuti.

Obiščite nas na lokaciji JN76XH v Pohorju 25a, po domače 
Rakišovo, kjer smo vsako nedeljo dopoldan.

  Tajnik Radiokluba Cirkulane: Jernej GOLC - S59KM
  Predsednik Radiokluba Cirkulane: Denis JURGEC - S52DJ
________________________________________________

OLDTIMER ZRS - 2008

V seznamu za priznanje »OLDTIMER ZRS« so zajeti vsi 
aktivni radioamaterji,ki so svojo pripadnost združenju vseh 
radioamaterjev operaterjev (ZRS) izkazovali 25 let. Od leta 
1983, ko so prvič opravili izpit za eden od takrat obstoječih 
operaterskih razredov. Ker smo seznam prepisovali iz 
ročno pisane evidence, obstaja možnost napačnega zapisa 
imena. Morda se je prikradla tudi kakšna napaka, pa tudi 
v prejšnjih letih se je morda kaj takšnega zgodilo, pa da 
je kdo neupravičeno ostal brez tega priznanja za zvestobo 
organizaciji.
Vsem tistim, ki se jim je to zgodilo se opravičujemo in jih 
prosimo, da svoje pripombe takoj posredujejo sekterarju 
ZRS. V letu 1983 je izpit opravilo še 605 operaterjev, vendar 
so morda nekateri opravljali izpit za višji operatorski razred, 
so postali neaktivni , ali pa jih ta hobi ni več zanimal, 
nekateri pa so žal že umrli. V kolikor bi se nekdo , ki bo 
od prijateljev izvedel za podelitev teh priznanj odločil, da se 
začne ponovno ukvarjati s tem hobijem, je vedno dobrodošel 
v naših vrstah.

BAJEC ZVONKO RK "MARIBOR" MARIBOR  
BELEC IZTOK RK  "LAŠKO"  
BIRSA ZVEZDAN RK "PROTEUS" POSTOJNA  
BOGATAJ JERNEJ RK "ŠKOFJA LOKA" ŠKOFJA LOKA  
BOŽIČ TOMAŽ RK "VEVČE" VEVČE  
BOŽIČ JOŽE RK "ROTOCEL"KRŠKO  
BOŽIČ JOŽE RK "ROTOCEL"KRŠKO  
BRAČIČ MILAN RK"POHORSKI BARALJON" SL.B.  
BRAS ETBIN RK "AJDOVŠČINA"  
BRELIH DANILO RK "ETA CERKNO"  
CEGLAR DENI RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
DOSTAL TOMAŽ RK "MORAVČE" MORAVČE  
FILIPIČ MATIJA RK "ŠTUDENT. NASELJE" LJUBLJANA  
FRANETIČ JANKO  RK "LAŠKO"   
FRATNIK ZVONIMIR RK "HINKO KOŠIR" VELENJE  
GALOVIČ MARKO RK "ŠKOFJA LOKA" ŠKOFJA LOKA  
GORENC DANILO RK "NOVO MESTO"  
GORENJAK VLADO RK "SLOVENSKE KONJICE"   
GRAHOR BENJAMIN RK "MARIBOR" MARIBOR  
GREGORČIČ VINKO RK "ISKRA"SEMIČ  
HEBAR MIRAN RK "PROTEUS" POSTOJNA  
JAKOP DOLORES RK "DOLOMITI" LOGATEC  
JAZBEC ALOJZ RK "DRAVOGRAD" DRAVOGRAD  
KNUPLEŽ SILVO RK "JOŽE LADIKA" LJUTOMER  
KOBAL SLAVKO RK "DOLOMITI" LOGATEC  
KOPMAJER SIMON RK "DRAVOGRAD" DRAVOGRAD  
LAH TOMAŽ RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
LEMUT PRIMOŽ RK "SOČA" TOLMIN  
LOZINŠEK FRANC RK "DUŠAN KVEDER-TOMAŽ"PTUJ  
LUBEC BRUNO RK "DUŠAN KVEDER-TOMAŽ"PTUJ  
MAHMUTOVIĆ HASAN RK "METLIKA" METLIKA  
MARINŠEK MARSELL RK "PIRAN" PIRAN  
MARTINJAK DAVOR RK "MARIBOR" MARIBOR  
MATEKOVIČ JOŽE RK "METLIKA" METLIKA  
MITRIČ ZLATOMIR RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
MITROVIĆ ALEN RK "PROTEUS" POSTOJNA  
NOVAK ROMAN RK "RIBNICA" RIBNICA  
OVNIČEK NIKO RK "METLIKA" METLIKA  
REMEC IGOR RK "22.DECEMBER" LJUBLJANA  
ROJC BOJAN RK "VEVČE" VEVČE  
ROTTER MARKO RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
SENEGAČNIK SAMO RK  "LAŠKO"  
SUPANIČ ROMAN RK "MOZIRJE" MOZIRJE  
ŠAUPERL JANKO  RK "MARIBOR" MARIBOR  
ŠEŠKO MATEJA RK "ŽALEC" ŽALEC  
ŠTRUKELJ MARJAN RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
TOMINEC JOŽKO RK "JADRAN" KOPER  
TOMŠIČ MARIJA RK "ROTOCEL"KRŠKO  
TONEJC SAŠA RK "MARIBOR" MARIBOR  
VALENTINČIČ VLADIMIR RK "SOČA" TOLMIN  
VOLARIČ IVAN RK "SOČA" TOLMIN  
VRVIŠČAR BORUT RK "METLIKA" METLIKA  
ŽALIK BORUT RK "JOŽE LADIKA" LJUTOMER  
ŽELEZNIK BOŠTJAN RK "AMATER" SEVNICA  
ŽIBERT DAMJAN RK "VEVČE" VEVČE  
JANJIĆ NIKOLA RK "VEVČE" VEVČE  
JEREB IVO RK "27.JULIJ" RADOMLJE  
POPOVIĆ JOVICA RK "ŽELEZNIČAR" MARIBOR  
RADOVANOVIĆ BLAGO RK "KRIČAČ" LJUBLJANA  
LUKETIĆ JOŽE RK "SAVA" LJUBLJANA  
ONIČ SAMO  RK "SLOVENSKE KONJICE"   
ONIČ ANKA RK "SLOVENSKE KONJICE"  
FILIPČIČ ZDENKO RK "JADRAN" KOPER  
JOVANOVIĆ JOVAN RK "CINKARNA" CELJE  
PESEK ROSVITA RK "MARIBOR"  
ZABUKOVEC IVANKA RK "DOMŽALE" DOMŽALE   
KANKARAŠ BORIS RK "DOMŽALE" DOMŽALE   
TROJER ANDREJ  RK "DOMŽALE" DOMŽALE   

Srečanje »OLDTIMERJEV ZRS« bo letos v organizaciji 
radiokluba Ptuj, v soboto 11.10.2008. Gostitelj nam pripravlja 
bogat kulturno zabavni program.

Podrobne informacije bodo objavljene na spletni strani ZRS.
  Sekretar ZRS Igor Kafol, S51IK
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KV aktivnosti
Ureja: Kristjan Kodermac,  S50XX (SCC), e-pošta: hf@zrs.si

KOLEDAR  KV TEKMOVANJ  SEPTEMBER 2008

 Datum (dan) od – do (UTC) Ime tekmovanja MODE 
 6-7 sobota 0000 – nedelja 2400 All Asian DX Contest SSB
 6 sobota 0000 - 2400 Russian "Radio" RTTY WW Contest RTTY
 6-7 sobota 1300 – nedelja 1259 IARU Region 1 Fieldday SSB
 13-14 sobota 0000 – nedelja 2359 Worked All Europe DX-Contest SSB
 17 sreda 1800 – 2000 MOON Contest CW/Digi/SSB
 20-21 sobota 1200 – nedelja 1200 CIS DX Contest CW/RTTY
 20-21 sobota 1200 – nedelja 1200 The 50th Scandinavian Activity Contest CW
 27-28 sobota 0000 – nedelja 2400 CQ WW RTTY DX Contest RTTY
 27-28 sobota 1200 – nedelja 1200 The 50th Scandinavian Activity Contest SSB

KOLEDAR  KV TEKMOVANJ  OKTOBER 2008

Datum (dan) od – do (UTC) Ime tekmovanja MODE
 3 petek 0700 – 0959 German Telegraphy Contest CW
 4 sobota 0000 – 2400 The PSK31 Rumble PSK
 4-5 sobota 0800 – nedelja 0800 OCEANIA DX Contest Phone
 4 sobota 1600 – 1959 EU Sprint Autumn SSB
 5 nedelja 0700 – 1900 RSGB 21/28 MHz Contest CW/SSB
 10 petek 0001 – 2359 10-10 International Day Sprint MIX
 11 sobota 0000 – 0759 The Makrothen Contest (1) RTTY
 11-12 sobota 0800 – nedelja 0800 OCEANIA DX Contest CW
 11 sobota 1600 – 1959 EU Sprint Autumn CW
 11 sobota 1600 – 2359 The Makrothen Contest (2) RTTY
 12 nedelja 0000 – 0400 North American Sprint Contest RTTY
 12 nedelja 0800 – 1559 The Makrothen Contest (3) RTTY
 15 sreda 1800 – 2000 MOON Contest CW/Digi/SSB
 18-19 sobota 0000 – nedelja 2400 JARTS WW RTTY Contest RTTY
 18-19 sobota 1500 – nedelja 1459 Worked All Germany Contest CW/SSB
 25-26 sobota 0000 – nedelja 2400 CQ WW DX Contest SSB
 25-26 sobota 0000 – nedelja 2359 CQ WW SWL Challenge SSB

Viri informacij o KV tekmovanjih: http://www.sk3bg.se/contest/ http://www.hornucopia.com/contestcal/

ZANIMIVOSTI

Ste se kdaj čudili močnemu VY2ZM signalu? Ali le bili presrečni 
ko je zaslišal vaš QRP signal? Sedaj lahko vidite zakaj je vse 
to možno: http://www.k1zm.com

Ekipa, ki je v juniju delala kot TC0W iz otoka Kefken (AS-
159), je naredila 10752 zvez, od tega 56% CW in 44% SSB. 
Ogled slik, po logu lahko poiščite in zahtevek za biro kartico 
najdete na strani: 
http://www.okdxf.eu/expedice/tc0w/en/

Včasih so obstajale tabele, ali pa okna z razgledi, da smo 
videli kje je noč in kje dan. Danes nam zadostuje klik:
http://f5len.homelinux.org/muf/mercator.jpg

Alžirske oblasti so donedavnega odvzele pravico delovanja na 
nekaterih radioamaterskih področjih, med katerimi najdemo 
80m, 17m, VHF in UHF področja.

Iz španskih provinc Huesca, Saragossa in Teruel, lahko 
radioamaterji do 15. septembra uporabljajo posebne prefikse, 
AO namesto EA, AM namesto EB in AN namesto EC. Prav tako 
lahko na bandih najdemo postaje AO2008EXPO, AO0EXPO in 
EH2O, ki oddajajo iz svetovne razstave EXPO 2008.

Če ste kdaj postavljali stolp, če ga nameravate, ali pa tudi če 
samo hočete videti kako
zgleda res, ampak zares velik stolp:
h t t p : / / w w w. w i r e l e s s e s t i m a t o r. c o m / t _ c o n t e n t .
cfm?pagename=Southeast%20Tower%20Construction

V kolikor smo si pogledali slike kako lahko konstrukcija 
raste, lahko obenem pogledamo še, kako lahko hitreje najde 
obratno pot. Načrtovano vsekakor.
http://www.youtube.com/watch?v=qdvpjV1Mb1w

________________________________________________

DX NOVICE

4L - GEORGIA
Terje [LA3OHA] bo do konca septembra v Gruziji, delal 
bo kot 4L7OA. Dokler je tam mu kartico lahko pošljete na 
naslov:Terje Hovde, P.O. Box 58, 0102 Tbilisi, Georgia

5W - SAMOA
Willi [DJ7RJ] se bo v začetku septembra pridružil Ulliju 
[DL2AH], ki bo obiskal nekaj pacifiških otokov. Zaenkrat imajo 
v planu aktivno tudi iz ZK3 - Tokelau, okrog 4. septembra za 
čas treh tednov. Kasneje se po vrnitvi na 5W, se bodo odločili 
kam naprej, kot možne lokacije so omenjeni, FO0/m, FW, ali 
KH8. Willi ima povratno karto konec oktobra. QSL CBA

5Z - KENYA
Antonio [IK8VRH] načrtuje aktivnost iz Kenije, 5Z4/IK8VRH. 
Med 15. in 22. avgustom naj bi se oglasil iz IOTA skupin, 
AF-040 ter AF-067. Z njim bo tudi Enrico, 5Z4ES. Predvideva 
aktivnost bo 40/20/17m, CW/SSB/RTTY. 

6W - SENEGAL
Laurent [F8ATM] se bo iz Senegala oglašal kot 6V7L med 8. 
in 22. avgustom. Delal bo SSB in RTTY na vseh HF področjih. 
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QSL HC

6W - SENEGAL
Al [F5VHJ] bo konec oktobra 6W1RY, v CQ WW SSB bo delal 
SOABHP. QSL F5VHJ

A2 - BOTSWANA
Sigi [DL7DF] se z ekipo odpravlja v to afriško državo, od koder 
bodo aktivni z znakom, A25/DL7DF med 23. septembrom in 
6. oktobrom. Načrtovana aktivnost predvideva več aktivnih 
postaj na področjih 160-10m CW/SSB, imeli pa bodo tudi 
posebno postajo namenjeno RTTY/PSK31/SSTV. Poleg Sigija 
so omenjeni še operaterji: Manfred[DK1BT], Wolfgang 
[DL4WK], Andy [DL5CW], Frank[DL7UFR] in Leszek 
[SP3DOI]. Po izkušnjah iz preteklosti lahko pričakujemo zelo 
lepo aktivacijo. QSL HC
http://www.dl7df.com/a25/index.html

C5 - GAMBIA
Andre [ON7YK] se bo še enkrat oglašal kot C56YK med 13. 
oktobrom in 9. novembrom. Aktivnost predvideva področja 
80-10m, mogoče tudi 160m, načini dela pa CW/SSB/RTTY/
PSK31. Za več in dodatne informacije obiščite njegovo 
spletno stran:
http://www.on7yk.net

CN - MOROCCO
Gab [HA3JB, SU8BHI] ima novo licenco v Maroku. Med 21. 
septembrom in 5. oktobrom bo delal kot CN2IPA. Aktivnost 
bo OK za IPA diplomo. Načrtuje delo v vseh načinih dela 
in tudi v CQ WW RTTY tekmovanju. QSL via HA3JB: Gabor 
Kutasi, P.O.Box 243, H-8601 Siofok, HUNGARY

CT3 - MADEIRA ISLANDS
Zoltan [HA5PP] odhaja v oktobru za CQ WW SSB na otok. 
Delal bo kotCT3/HA5PP,  SOAB. QSL HC

E51 - SOUTH COOK ISLANDS
Bill [N7OU] bo na atolu Rarotonga, med 15. septembrom 
in 11. oktobrom. Delal bo kot E51NOU. 40-10m, samo CW. 
Pravi da se bo potrudil za EU. QSL HC

F - FRANCE
Posebna postaja TM8CDX bo na bandih med 6. in 20. 
septembrom, ob 30. konvenciji Clipperton DX Cluba. QSL 
F5CQ
http://www.cdxc.org/index-e.htm

FK - NEW CALEDONIA (OC-032)
Jean-Louis [F5NHJ] bo aktiven kot FK/F5NHJ med 12. in 29. 
avgustom. Potrudil se bo na 30m in mogoče bo obiskal tudi 
kakšne druge FK otoke. LoTW OK. Loge bomo lahko našli na 
naslovu: http://www.f5nhj.fr/logsearch

GJ - JERSEY (EU-013)
Oliver [OE5OHO], Henry [OE5HDN] in Gerhard [OE3GEA] 
bodo med 21. in 26. avgustom
aktivni kot MJ/homecall, delali bodo CW in SSB. QSL HC.

HB0 - LIECHTENSTEIN 
Člani Rhein Ruhr DX Association (RRDXA) bodo praznovali 
25. obletnico prve ekspedicije iz Triesenberga, Liechtenstein. 
Med 18. in 31. oktobrom bodo HB0/HB9AON. Predvidoma 
bodo delali DJ2YE, DL8EAQ, DK8EY, DL8DAW, DK5EZ, DG3EX 
in DL6EAQ, poleg teh pa še nekaj gostov. V CQ WW SSB bodo 
tudi aktivni v Multi-Multi kategoriji. QSL DJ2YE

HD2 - ECUADOR
HD2A kontest ekipi se bo za oktobrski WW kontest pridružilo 
nekaj JA operaterjev, niso še
sporočili katero Multi kategorijo bodo delali.

J6 - ST. LUCIA
Bill [WB5ZAM] se ponovno odpravlja na otok med 16. in 30. 

oktobrom, kjer bo aktiven kot
J68WI. Delal bo 30-10m, ampak nič v kontestih. QSL HC

P2 - PAPUA NEW GUINEA
Ekipa s člani AD6E, CT1AGF, G3KHZ, K6HFA. W5GAI in 
še en neamaterski potnik se odpravljajo na večjo IOTA 
ekspedicijo. kjer bodo aktivirali otok Garove, OC-181, med 
20. in 26. oktobrom, znak bo P29VLR. Pot bodo nadaljevali 
na otok Hermit, OC-041, tam bodo med 28. oktobrom in 3. 
novembrom, znak pa bo P29NI. Zadnji del pa bo morebiti na 
otoku Manus, OC-025.

P4 - ARUBA
Bob [W3BTX, P49T], Roy [W3TEF] in Joop [P43JB] bodo 
tudi letos ob obletnici 11. septembra, aktivni med 3. in 12. 
septembrom. Ob lanskoletni aktivnosti so z znakom P41USA 
naredili več kot 4000 zvez in čez 100 držav. QSL W3TEF

SV - GREECE (EU-072)
White Tower  DX Team  (SV0XAW, SV1ENG,  SV2FPU, 
SV2GNQ,  SV2HNZ, SV2HOB, SV2HPP, SV2HPY, SV2HRT in 
SV2HSV) bodo med 30. avgustom in 5. septembrom na otoku 
Alonissos (GIOTA NAS-065, MIA MG-008, WLOTA LH-4091). 
QSL SV2HPP http://www.whitetowerdxt.com

SV5 - DODECANESE
Gerhard [OE3GEA] bo SV5/OE3GEA iz otoka Rodos (EU-001, 
MIA MGD-028, WLOTA LH-0045) sredi avgusta, verjetno do 
17. Delal bo 40-10m, samo CW. QSL HC

VK9C - COCOS KEELING (OC-003)
Giovanni [I5JHW] sporoča, da bo aktiven kot VK9CJW med 
22. in 29. avgustom. Načrtuje da bo delal 40-10m SSB in 
RTTY. QSL HC

VK9W - WILLIS ISLAND
Pred nami je tudi večja ekspedicija, kamor odhajajo člani 
BCC, delali bodo kot VK9DWX. Med 9. in 27. oktobrom jih 
bomo lahko našli na vseh področjih in zagotovo se bodo 
potrudili nas slišat. Če hočete jih lahko tudi obiščete, saj jih 
bo med samo ekspedicijo obiskala dodatna posadka, ki jim bo 
prinesla nove zaloge živeža in goriva. Več informacij: http://
www.vk9dwx.de/

VP9 - BERMUDA
Angelio [IK2RZP] bo od začetka avgusta do 24. aktiven kot 
VP9/IK2RZP. Delal bo predvsem SSB in digitalne načine na 
17/12m. QSL HC

VR2 - HONG KONG
Do 31. avgusta je ob olimpijskih igrah na Kitajskem aktivna 
tudi postaja VR2008O iz Hong Konga. Omenjajo aktivnost 
na 40-6m, SSB/RTTY/PSK31. QSL kartico hočejo izključno 
direktno na naslov: Charlie Ho, PO Box 900, Fanling Post 
Office, Hong Kong, PR China.

ZD8 - ASCENSION ISLAND
Bob [VP8LP] bo od 16. avgusta do 14. septembra delal kot 
ZD8LP. Ker bo delal samo z vertikalno anteno ni pričakovat 
velikih signalov. Aktivnost 40-10m. QSL samo direktno na 
njegov domači znak.

ZD8 – ASCENSION ISLAND
Steve [G3ZVW] odhaja ponovno na otok med 27. avgustom 
in 11. septembrom. Delal na vseh
področjih, predvsem v večernem času, SSB/CW/RTTY. Na 
bandu ga bomo slišali kot ZD8N. QSL HC

ZF - CAYMAN ISLANDS
Don [W4YCH, ZF2DF] in Jim [W4JO, ZF2JO] bosta sodelovala 
v CQ WW RTTY tekmovanju iz klubske postaje na Grand 
Caymanu, ZF1A, z znakom ZF2DF. Izven tekmovanja bosta 
aktivna SSB in CW z lastnima pozivnima znakoma. QSL 
W4YCH
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P.S. WW RTTY tekmovanje je zadnji vikend septembra.

ZK2 - NIUE (OC-040)
David [N1EMC] bo konec oktobra aktiven kot ZK2DF, obljublja 
področja 40m, 20-6m. 
V kontestu pa bo delal SOAB. QSL HC

VK9W – Willis Island

Majhna skupinica treh otokov na severovzhodu Avstralije, ki 
so med sabo oddaljeni kakšnih 12km, največji med njimi, 
severni, ima celo prostor za postavitev beverage antene, 
dolg je namreč celih 500m in 150m širok. Otok je edini v 
območju avstralskega koralnega morja, ki je stalno naseljen. 
Na njem namreč najdemo vremensko postajo,  kjer ponavadi 
dela 4-5 ljudi, vreme pa opazujejo že od leta 1921. Zgodbe 
pripovedujejo kako so odpadke zakopali v pesku, potem pa 
jih je močnejši veter spet spravil na površje, dandanes vse 
odvažajo na celino, od leta 1994 pa tudi vodik pridobivajo 
z elektrolizo in tako je še manj kemičnih odpadkov. Zakaj 
vodik? Tega namreč uporabljajo vsakodnevno, za spuščanje 
vremenskih balonov. 
Radioamaterske ekspedicije imajo že kar nekaj zgodovine na 
tem otoku. Med večjimi je bila leta 1997, kjer so se oglašali z 
znaki VK9WY in VK9WM., naredili so nekaj čez 40.000 zvez, 
v letu 2000 so se oglasili VK9WI in logirali okrog 15.000 
zvez, v lanskem letu pa je skupina dveh operaterjev naredila 
čez 10.000 zvez, od tega več kot 1200 na 160m. Letos bo 
verjetno prilika, da te številke presežejo.

http://www.qsl.net/vk9wi/
http://willis2007.extra.hu/
http://willis2008.dl1mgb.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Willis_Island_(Coral_Sea)
http://www.austehc.unimelb.edu.au/fam/0596.html

V spomin Stanku Reberniku, S57UWQ

V zadnjih dneh meseca junija smo se za vedno poslovili 
od dolgoletnega člana radiokluba Maribor S59ABC, 
Stanka Rebernika S57UWQ. 

Pokojni Stanko se je rodil leta 1944 v Ljubečni. Ker je 
bil slaboviden, je obiskoval poklicno šolo za telefoniste 
v Zagrebu. Po končanem šolanju je vseskozi živel v 
Mariboru. 

Član ZRS je postal v začetku 70-tih let. Takrat je opravil 
operatorski izpit za takratno 3. in 4. kategorijo. Član 
Društva slepih in slabovidnih pa je postal že med 
šolanjem, leta 1961.

Bil je izredno dober prijatelj, skromen, pošten in 
darežljiv. Ta njegova zadnja lastnost se je pokazala v 
času, ko smo v glavnem na svoje stroške začeli graditi 
PR vozlišče na Pohorju. Takrat je za izgradnjo PR vozlišča 
iz svojih skromnih prihodkov prispeval za kompletni 
TNC2 in tako ostal še do današnjih dni največji zasebni 
donator pri izgradnji PR vozlišča. Pri tem zaradi slabega 
vida PR sploh nikoli ni uporabljal.

Posedoval je tudi poseben talent za matematiko in to 
svoje znanje je kot instruktor uspešno posredoval celo 
mnogim srednješolcem.

Stanko je bil nazadnje med nami radioamaterji na 
praznovanju 60. obletnice osnovanja radiokluba Maribor 
S59ABC, ki smo ga priredili na Urbanu leta 2006. Takrat 
se je že pritoževal, da ima velike težave z zdravjem.    

Po težkih zadnjih letih življenja naj počiva v miru in naj 
mu bo lahka slovenska zemlja.

Na priloženi sliki Stanko Rebernik S57UWQ, tretji od 
leve proti desni, na 60. obletnici radiokluba Maribor 

S59ABC leta 2006. 

 Radioklub Maribor S59ABC
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UKV aktivnosti
Ureja: Sine Mermal, S53RM, e-pošta: vhf@zrs.si

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA SEPTEMBER IN OKTOBER 2008

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

02.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

06/07.09.2008 IARU R1 VHF CONTEST 14:00-14:00 144 MHz IARU R1

06/07.09.2008 ZRS Septembrsko VHF 14:00-14:00 144 MHz ZRS

06/07.09.2008 DARC Competition 14:00-14:00 144 MHz DL

06/07.09.2008 Trofeo ARI 14.00-14:00 144 MHz I

06/07.09.2008 NRRL 14:00-14:00 144 MHz LA

06/07.09.2008 RPRT 18:00-22:00 1,.2/2,.3 GHz G

07.09.2008 Backpackers #5 11:00-15:00 144 MHz G

09.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

11.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

13/14.09.2008 IARU Reg.1 ATV 14.00-14:00 IARU R1

14.09.2008 Second 70MHz Contest 09:00-12:00 70 MHz G

14.09.2008 Paulo Bonio 144MHz 07:00-17:00 144 MHz I

14.09.2008 Contest Province Italiane 50 MHz 07:00-15:00 50 MHz I

16.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

18.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

20/21.09.2008 Contest EME  - CW SSB 00:00-24:00 50 MHz & up I

21.09.2008 OK activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

21.09.2008 ZRS Maraton - open activity VII 07:00-12:00 50/144/432 ZRS

21.09.2008 9A Activity Contest - 9. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

23.09.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2.3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY/G

27.09.2008 AGCW Contest – CW only 16:00-19:00 144 MHz DL

27.09.2008 AGCW Contest – CW only 19:00-21:00 432 MHz DL

28.09.2008 Contest Lario PSK31 08:00-12:00 50 MHz I

04/05.10.2008 IARU R1 UHF/SHF/uW Contest 14:00-14:00 432 MHz & up IARU R1

04/05.10.2008 ZRS Oktobersko UHF/SHF 14:00-14:00 432 MHz & up ZRS

04/05.10.2008 Trofeo ARI 14.00-14:00 432 MHz & up I

04/05.10.2008 ES Open Championship 21:00-01:00 144 MHz ES

05.10.2008 ES Open Championship 01:00-03:00 432 MHz ES

05.10.2008 ES Open Championship 03:00-05:00 1.3 GHz ES

05.10.2008 VERON 10:00-16:00 144 MHz & up PA

07.10.2008 ON Contest 6m 06:00-10:00 50 MHz ON

07.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

09.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

12.10.2008 Second 50MHz Contest 09:00-12:00 70 MHz G

14.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

16.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

19.10.2008 ZRS Maraton - open activity VIII 07:00-12:00 50/144/432 ZRS

19.10.2008 9A Activity Contest -10. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

19.10.2008 Trofeo ARI 50 MHz - Grosseto 07:00-15:00 50 MHz I

19.10.2008 OK Activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

21.10.2008 ON Contest 2m 06:00-10:00 144 MHz ON

21.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY/G

28.10.2008 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2.3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY/G
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Reprezentanca ARG ZRS v Koreji

Naša izbrana vrsta, prav zdaj ko to beremo, brani barve naše 
države na svetovnem ARG prvenstvu v Koreji. 
Vsi udeleženci reprezentance so izpolnili normo za nastop 
preko tekmovanj v letu 2008 in so po izjavi našega manager-
ja za ARG dobro pripravljeni.
Pri odhodu z letališča Jožeta Pučnika so bili dobro 
razpoloženi, držimo pesti za dobre uvrstitve.

Dajmo naši!

SKED ZRS na KV in UKV
 
Vsako prvo sredo v mesecu 
ob 18.00 uri na 3.605 kHz SSB in 
ob 19.00 uri na UKV povezanem repetitorskem omrežju, FM.
 
Klicni znak upravne postaje je S50ZRS, način dela pa podo-
ben skedom v preteklosti, upravna postaja najprej pokliče in 
naredi listo udeleženih, nakar poda osnovno informacijo za 
vse. 
Upravna postaja nato preveri, če se je pojavila kakšna nova 
postaja nato sledijo klici upravne postaje posameznim posta-
jam, ki lahko zastavijo vprašanja ali podajo razmišljanja ter 
informacije, na katera upravna postaja odgovori ob zaključku 
skeda.

Operator na upravni postaji ZRS je Janko Kuselj - S59D iz 
Sevnice.
Naprošamo vse udeležence skeda, da upoštevajo pravila 
javljanja in HAM spirit pri svojem delu.

Kaj je HAM SPIRIT – Radioamater je :

Uvideven – s svojim oddajanjem nikoli zavestno ne moti 
drugih. 
Lojalen – vzpodbuja in podpira ostale radioamaterje, lokalne 
radioklube ter njegovo ali njeno nacionalno radioamatersko 
zvezo.
Napreden – se izobražuje in sledi znanosti, gradi kvalitetne 
aparature in se zgledno obnaša na amaterskih frekvencah.
Prijazen – kadar je potrebno oddaja počasi in je potrpežljiv. 
Pomaga začetnikom, upošteva druge radioamaterje in z njimi 
sodeluje.
Uravnotežen – radioamaterstvo je hobi, zato naj ne vpliva 
na dolžnosti do družine, dela, šole in okolja.
Domoljuben – radioamater je vedno pripravljen dati na 
voljo domovini svoje znanje in opremo.
To so temelji radioamaterskega duha.
Ta pravila veljajo za HAM SPIRIT, po katerem delujejo radioa-
materji po svetu.

Srebrna medalja
na 14. svetovnem ARDF prvenstvu

Pozdrav vsem iz daljne Koreje od kompletne slovenske 
ARG reprezentance ZRS.
Z veseljem sporočam, da je na 14. svetovnem ARDF 
prvenstvu v Koreji Stanko ČUFER, S57CD v kategoriji 
M50 osvojil srebrno medaljo.
Poleg tega pa imamo še dve ekipni 6 mesti. (W19, 
M21) in 8. mesto ekipno M19.

PRIROČNIK ZA
RADIOAMATERJE

2. dopolnjena izdaja

Radioamaterji in radijske komunikacije, 
elektro-tehnika, radiotehnika in zanimive 
priloge za radi-oamatersko prakso – vse, 

kar morate vedeti za operaterski izpit in še 
mnogo drugega, zanimivega o radioamaterjih 

in radioamaterski dejavnostiA4 – format, 
broširano/šivano

Obseg 222 strani,Cena 20 EUR

Informacije in naročila:
Zveza radioamaterjev Slovenije

p.p. 180, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 22 459

E-pošta: zrs-hq@hamradio.si

Posebna cena za večja naročila 
radioklubov:

10 kos/14,50 EUR/plačilo 60 dni
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Najboljša kakovost
na vseh frekvencah! 
KRON TELEKOM nudi celovite komunikacijske
rešitve. Poleg ostalih uglednih znamk, smo tudi zasto-
pnik in pooblaščeni dobavitelj visokokakovostnega
japonskega proizvajalca YAESU VERTEX STANDARD.

Nudimo vam:
� radioamaterske radijske postaje in pribor,
� profesionalne radijske postaje in pribor,
� pomorske radijske postaje in GPS plotterje,
� antene vseh vrst za vsa področja, antenske 

kable, konektorje, usmernike, SWR-metre in drugo,
� svetujemo pri nakupu opreme, prodano opremo 

servisiramo z originalnimi rezervnimi deli.

KRON TELEKOM d.o.o., Koroška 20, SI-4000 Kranj, Slovenija   
tel.: 04/28 00 450, fax: 04/28 00 455
tel. Yaesu prodaja: 04/2800 422, 04/2800 428
tel. Yaesu servis: 04/2800 417

www.kron-telekom.si 

e-mail: info@kron-telekom.si
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