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katere	 se	 obračunava	 in	
plačuje	 davek	 na	 dodano	
vrednost	po	stopnji	8,5%.
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Info...
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.siZRS IARU

Mi smo malo žalostni...

Ko	spremljamo	 razprave,	klepete	 in	 resne	predloge	kam	 in	
kako	naj	plove	naša	ZRS,	smo	se	odločili,	da	javno	razgrnemo	
naša	 razmišljanja.	Stanje	 v	 radioamaterski	 organizaciji	 nas	
močno	skrbi.	Ne	zaradi	tega,	ker	smo	organizaciji	pustili	leta	
neplačanih	naporov,	pač	pa	zato,	ker	se	s	stalnim	nižanjem	
nivoja	HAM	spirita	in	pripadnosti	organizaciji	rušijo	temelji	na	
katerih	je	bila	zgrajena.	

To	 na	 žalost	 velja	 tudi	 v	 globalnem	 merilu,	 še	 bolj	 pa	 se	
odraža	pri	nas,	ker	nas	že	tako	ni	veliko.	Od	prenapihnjenih	
6000	članov	v	času	pred	in	med	vojno	v	bivši	Jugoslaviji,	ko	
so	 jih	 množili	 CB-jaši,	 padalci,	 planinci,	 vikendaši,	 vodniki	
psov	 in	celo	obrtniki,	smo	 lansko	 leto	padli	na	dobrih	1500	
članov,	ki	verjamejo,	da	samo	v	organizirani	skupnosti	lahko	
preživimo	kot	nacionalna	organizacija.	

Tisti,	ki	trdijo,	da	je	za	tako	stanje	krivo	vsakokratno	vodstvo	
ZRS,	so	po	našem	mnenju	v	globoki	zmoti.	Ne	hvalimo,	niti	
ne	grajamo	organov	ZRS.	Vsi	so	bili	demokratično	izvoljeni	na	
volilnih	konferencah	ZRS,	zato	smo	kot	take	vedno	podpirali.	
Vse	kandidature	so	bile	odprte	za	vse	člane	ZRS.	Zanimivo	je,	
da	se	nihče	od	najostrejših	kritikov	ni	bil	pripravljen	spoprijeti	
z	 izzivom	 in	 reševati	 probleme,	 za	 katere	 očitno	 natančno	
vedo	 kako	 bi	 jih	 bilo	 treba	 rešiti.	 Hiranju	 organizacije	
niso	 krivi	 predsedniki	 ZRS	 in	 člani	 njenih	 organov,	 pač	 pa	
hiranje	radioklubov,	ki	so	člani	in	ustanovitelji	ZRS.	Od	109	
radioklubov	 po	 statistiki	 pošilja	 zadnja	 leta	 svoje	 delegate	
na	konferenco	ZRS	le	slaba	polovica.	In	vendar	se	tu	sklepa	
o	 vsakoletnih	 programih	 dela,	 finančnih	 zadevah,	 skratka	
o	 vsem,	 kar	 bi	 moralo	 skrbeti	 vse	 radioamaterje.	 Ali	 teh	
neaktivnih	radioklubov	sploh	ni	več?

Zato	 je	 po	 našem	mnenju	 naloga	 sedanjega	 vodstva	 ZRS,	
da	pripravi	pregled	stanja	v	radioklubih	po	državi.	Ugotovit	
mora,	 katera	 je	 najboljša	 oblika	 združevanja,	 povezovanja	
ali	 celo	oblika	 regionalnih	povezav,	da	bi	 tako	dobili	 realno	
sliko,	kje	 in	kako	smo	sploh	še	organizirani.	Za	zadnja	štiri	
leta	bi	bilo	koristno	pripraviti	podatke	o	izpitih	za	operaterje	
in	 iz	katerih	klubov	prihajajo.	To	bi	pokazalo,	koliko	klubov	
sploh	 skrbi	 za	 naraščaj	 in	 koliko	 je	 tistih,	 ki	 delujejo	 kot	
»preužitkarji«	.

Od	preko	4000	izdanih	licenc	v	zadnjih	desetih	letih,	je	med	
njimi	 na	 žalost	 mnogo	 pokojnih	 radioamaterjev,	 ker	 nihče	
nima	pregleda	kdo	licence	sploh	koristi.	Zato	podpiramo	ideje	
vodstva	ZRS,	da	se	pripravijo	potrebni	zakonski	predpisi,	ki	bi	
uredili	nepregledno	stanje	za	vse	radioamaterje	v	Sloveniji.

Na	 voljo	 imamo	 vsem	 radioamaterjem	 sveta	 dodeljene	
radijske	 frekvence,	 imamo	 tudi	 enake	 obveznosti	 do	 IARU,	
ki	 za	 nas	 pri	 ITU	 brani	 naše	 interese	 in	 pridobiva	 za	 nas	
nove	 pomembne	 pravice.	 Doma	 ZRS	 zastopa	 in	 brani	
radioamaterske	 interese	 na	 državni	 ravni,	 ima	 potrebno	
infrastrukturo,	 digitalna	 omrežja,	 repetitorje,	 radijske	
svetilnike	i.t.d.,	ki	služijo	vsem	radioamaterjem	in	so	tudi	v	
javno	dobro.	Vse	to	in	še	kaj	je	naš	skupni	interes,	zato	naj	
ga	tudi	vsi	vzdržujemo	 in	razvijamo.	Izpitne	komisije	so	že	
sedaj	v	pristojnosti	ZRS,	zato	naj	ZRS	izdaja	tudi	nacionalno	
licenco,	 veljavno	 v	 republiki	 Sloveniji.	 Tisti	 radioamater,	 ki	
želi	 tudi	mednarodno	 licenco	 pa	 naj	 zanjo	 zaprosi	 pristojni	
državni	 organ.	 Pooblastila	 ZRS-u	 naj	 se	 razširijo	 tudi	 na	
monitoring	 naših	 frekvenc.	 Država	 nam	 je	 jasno	 povedala,	
da	 smo	 za	 stanje	 na	 naših	 frekvencah	 odgovorni	 mi,	 zato	
naj	 nam	 da	 potrebna	 pooblastila,	 da	 to	 nalogo	 lahko	 tudi	
opravljamo.

ZRS	 že	 dolga	 leta	 dobro	 sodeluje	 z	 upravo	 za	 zaščito	 in	
reševanje,	 ki	 nas	 tudi	finančno	podpira.	Dobro	 sodelovanje	
imamo	tudi	z	Ministrstvom	za	obrambo.	Razširiti	ga	je	treba	
v	večji	meri	 tudi	na	Ministrstvo	za	šolstvo	 in	Ministrstvo	za	
visoko	šolstvo.	Fakulteta	za	elektrotehniko,	računalništvo	in
Informatiko,	 nam	 je	 jasno	povedala,	 da	najboljši	 študentje	
prihajajo	 iz	 vrst	 tistih,	 ki	 so	 prve	 stike	 z	 radijsko	 tehniko	
opravili	 pri	 radioamaterjih.	 Zato	 podpiramo	 vse	 aktivnosti,	
ki	 so	 namenjene	 izobraževanju	 na	 področju	 elektronike,	
konstruktorstva	 in	 elektronskih	 komunikacij	 (Menina,	
RIS,	 in	 podobno).	 Naša	mreža	 ARON	mora	 dobiti	 trdnejšo	
organizacijsko	 obliko	 z	 regionalnimi	 centri	 na	 potencialno	
najbolj	ogroženih	območjih.	To	so	mnoga	potresna,	poplavna	
ali	 požarno	 ogrožena	 območja	 v	 Sloveniji.	 Te	 aktivnosti	
je	 potrebno	 tudi	 ustrezno	 obravnavati	 v	 medijih,	 kar	 bo	
pripomoglo	 do	 večje	 prepoznavnosti	 in	 bi	 se	 več	 mladih	
odločilo,	da	poiščejo	stik	z	radioamaterji.	

… pa vendar optimisti!

	 	 Nekdanji	predsedniki	ZRS:

	 	 S51IB	–	Ivan	Bergoč
	 	 S51RM	–	Franci	Mermal
	 	 S53BH	–	Toni	Stipanič
	 	 S54A	–	Ivan	Batagelj
	 	 S57U	–	Polde	Kobal
________________________________________________

CQ ZRS - glasilo zveze radioamaterjev Slovenije

Z	 naslednjo	 številko	 bo	 urejanje	 glasila	 CQ	 ZRS	 prevzel	
Dragan	 Selan	 S55Z,	 ki	 ima	 z	 urejanjem	 strokovnih	 revij	
dolgoletne	 izkušnje.	 Zagotavlja,	 da	 bo	 v	 nekaj	 številkah	
ujel	normalen	ritem	 izhajanja,	obenem	pa	želi	dvigniti	nivo	
tehnično	izobraževalnih	člankov	na	nekdanjo	raven.	
Vsebina	 bo	 široko	 zastavljena,	 saj	 mora	 glasilo	 zveze	
pokrivati	vse	dejavnosti,	ki	se	odvijajo	pod	njenim	okriljem.	
Novice	 in	dogodki	 iz	naših	klubov,	dogajanja	v	organizaciji,	
tudi	tekmovalni	rezultati	 in	poročila	naših	managerjev	bodo	
seveda	 še	 naprej	 stalnica.	 Poudarek	 pa	 bo	 vsekakor	 na	
uporabnih	 projektih	 z	močno	podporo	 avtorjev,	 ki	 bodo	pri	
takšnih	projektih	sodelovali.	
Kot	 en	 prvih	 takšnih	 projektov	 bo	 samogradnja	 poceni	
KV/6m/2m	linearnih	ojačevalnikov,	ki	v	prihajajoči	tekmovalni	
sezoni	še	kako	prav	pridejo.	
Goran,	S52P
________________________________________________

P R A V I L N I K 
o priznanjih Zveze radioamaterjev Slovenije

Na	podlagi	8.	člena	Statuta	Zveze	radioamaterjev	Slovenije,	
ki	je	bil	sprejet	na	konferenci	ZRS,	ki	je	bila	23.	aprila	2005	v	
Ljubljani	je	upravni	odbor	ZRS	sprejel	naslednji

P R A V I L N I K 
o priznanjih Zveze radioamaterjev Slovenije

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zveza	 radioamaterjev	 Slovenije	 (v	 nadaljevanju	 ZRS)	
podeljuje	 priznanja	 ZRS	 posameznikom,	 organizacijam,	
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institucijam	ki	so	s	svojim	delovanjem	pomembno	prispevali	
k	razvoju	radioamaterske	dejavnosti	v	radioklubih,	v	okoljih	
kjer	delujejo,	v	Zvezi	radioamaterjev	Slovenije,	v	mednarodni	
skupnosti,	ki	imajo	trajen	značaj	in	so	v	skladu	z	določili	tega	
pravilnika.

2. člen

Priznanja	lahko	prejmejo:
-	klubi	in	posamezniki,	člani	ZRS	in	posamezniki	za	rezultate,	
ki	so	jih	dosegli	na	področjih	organizacije,	članstva,	tehničnih	
in	 raziskovalnih	 dejavnosti,	 publicitete	 in	 popularizacije	
ter	 ostalih	 dejavnosti	 in	 s	 tem	 dali	 prispevek	 k	 razvoju	 in	
napredku	 radioamaterske	 dejavnosti	 v	 najširšem	 smislu; 
-	 druge	 organizacije,	 organi	 in	 skupnosti	 ter	 občani	 (v	
nadaljevanju	posamezniki	in	organizacije),	ki	sodelujejo	z	ZRS	
in	klubi	in	prispevajo	k	razvoju	radioamaterske	dejavnosti.

2. VRSTA PRIZNANJ IN POGOJI ZA DODELITEV

3. člen

ZNAČKA ZRS

ZRS	podeljuje	posameznim	članom	radioklubov:

 - bronasto	značko	ZRS,
 - srebrno	značko	ZRS,
 - zlato	značko	ZRS,

za	dosežke,	ki	so	trajnega	pomena	za	delo	v	radioklubu	ali	za	
enkratne	izjemne	dosežke,	ki	so	pomembni	za	delo	in	razvoj	
dejavnosti	 v	 radioklubu.	 Značke	 se	 praviloma	 podeljuje	
stopenjsko	 in	praviloma	naj	 bi	med	podelitvijo	posameznih	
stopenj	preteklo	vsaj	5	let.	

Kot	 dosežki,	 ki	 so	 pomembni	 za	 razvoj	 in	 delo	 v	 klubu	
se	 razumejo	 delovna	 prizadevanja	 posameznikov	 na	
organizacijsko	 vodstvenem	 področju,	 razvijanju	 novih	
dejavnosti	 v	 klubu,	 dosežke	 na	 tekmovalnih	 področjih,	
izobraževanju	 in	 usposabljanju	 mladih	 –	 novih	 članov	
radiokluba,	 organizaciji	 med	 klubskega	 sodelovanja	 in	
vodenju	projektov,	ki	so	pomembni	za	več	radioklubov,	itd.

Nagrajenec	prejme	značko,	listino	in	značko	za	pripenjanje.

Značka	ZRS	je	velikosti	4	x	5	cm,	z	oblikovanim	emblemom	
ZRS,	v	barvnem	odtenku	brona,	srebra	ali	zlata	in	izpisom:	
PRIZNANJE	 ZNAČKA	 ZRS	 in	 ploščico	 z	 imenom,	 priimkom,	
klicnim	 znakom,	 mestom	 in	 datumom	 podelitve	 priznanja,	
vse	je	vloženo	v	modrem	etuiju	velikosti	13	x	16	cm.

4. člen

PLAKETA ZRS

ZRS	 podeljuje	 radioklubom	 in	 posameznim	 članom	
radioklubov,	ter	organizacijam	in	institucijam	izven	ZRS:

 - bronasto	plaketo	ZRS,
 - srebrno	plaketo	ZRS,
 - zlato	plaketo	ZRS,

za	 dosežke,	 ki	 so	 pomembni	 za	 radioamaterje	 v	 Republiki	
Sloveniji	in	na	mednarodnem	področju.

Nagrajenec	prejme	plaketo,	listino	in	značko	za	pripenjanje.

Plaketa	ZRS	je	velikosti	5,5	x	7	cm,	z	oblikovanim	emblemom	
ZRS,	v	barvnem	odtenku	brona,	srebra	ali	zlata	in	izpisom:	
PRIZNANJE	 PLAKETA	ZRS	 in	 ploščico	 z	 imenom,	 priimkom,	
klicnim	 znakom,	 mestom	 in	 datumom	 podelitve	 priznanja,	
vse	je	vloženo	v	modrem	etuiju	velikosti	15	cm	x	20	cm.

5. člen

Bronasto	 plaketo	 ZRS	 prejmejo	 posamezniki	 in	 klubi	 za	
dosežene	 posebne	 uspehe	 na	 področju	 radioamaterske	
dejavnosti	v	določenem	časovnem	obdobju,	ki	so	pomembni	
za	razvoj	ZRS,	ali	za	izjemne	-	enkratne	dosežke,	ki	pomenijo	
napredek	v	dejavnosti	 v	ZRS	 in	promocijo	 radioamaterstva	
v	 Republiki	 Sloveniji.	 Plaketo	 ZRS	 se	 podeljuje	 praviloma	
stopenjsko,	razen	institucijam	in	organizacijam	izven	ZRS.

6. člen

Srebrno	 plaketo	 ZRS	 lahko	 prejmejo	 posamezniki	 in	 klubi,	
ki	so	s	svojim	aktivnim	delom	in	sodelovanjem	v	aktivnostih	
v	 preteklih	 petih	 letih	 dosegli	 pomembne	 rezultate	 pri	
organiziranju,	 vodenju	 in	 delovanju	 v	 ZRS	 in	 s	 tem	 dali	
znaten	 prispevek	 k	 razvoju	 radioamaterske	 dejavnosti.	 To	
priznanje	 lahko	 prejme	 tudi	 posameznik	 za	 enkratni	 uspeh	
ali	 prispevek,	 ki	 ima	 za	 klub	 ali	 ZRS	 dolgoročnejši	 pomen	
oziroma	vrednost.

7. člen

Zlato	 plaketo	 ZRS	 prejmejo	 posamezniki	 in	 klubi,	 ki	 so	 s	
svojim	aktivnim	delom	ustvarili	rezultate,	ki	so	pomembni	na	
nivoju	države	 in	v	mednarodni	skupnosti	 in	so	priznanja	za	
dolgoletno	stalno	in	uspešno	delo	v	ZRS.
Plaketo	ZRS	se	podeljuje	praviloma	stopenjsko.

Zlato	plaketo	ZRS,	ZRS	podeli	organizacijam,	ki	so	s	svojim	
delom	 pomembno	 prispevale	 k	 razvoju	 ZRS,	 k	 ustvarjanju	
pogojev	za	delovanje	ZRS.	Praviloma	se	plaketo	podeli	vsaki	
organizaciji	samo	enkrat.

8. člen

OLDTIMER ZRS

Za	25.	letno	aktivno	delo	v	ZRS	in	njenih	organizacijah	-	klubih, 
ZRS	podeljuje	»srebrno značko OLDTIMER ZRS«

Za	 50.	 letno	 aktivno	 delo	 v	 ZRS	 in	 njenih	 organizacijah, 
ZRS	podeljuje	»zlato značko OLDTIMER ZRS«.

Značko	 se	 podeli	 ob	 dopolnjeni	 25.	 oziroma	 50.	 letnici	
članstva	v	ZRS.	UO	ZRS	podeli	značko	na	prireditvi	»	Srečanje	
oldtimerjev	 ZRS«,	 ki	 jo	 organizira	 enkrat	 letno.	 V	 primeru	
odsotnosti	 dobitnika	 priznanja	 na	 srečanju	 se	 priznanje	
podeli	ob	ustrezni	priložnosti	v	radioklubu,	katerega	član	je	
dobitnik.

Značka	je	oblike	3	cm	x	7cm,	na	kateri	 je	znak	ZRS,	napis	
OLDTIMER	ZRS	in	klicni	znak	člana	ZRS.
Evidenco	 članov,	 ki	 izpolnijo	 pogoje	 za	 podelitev	 značke	
»OLDTIMER	ZRS«	vodi	strokovna	služba	ZRS.

9. člen

ZASLUŽNI ČLAN ZRS - priznanje za življenjsko delo v 
ZRS

Radioamaterjem	–	dolgoletnim	 članom	ZRS,	 ki	 so	 s	 svojim	
dolgoletnim	predanim	delom,	na	tehničnem,	organizacijskem,	
publicističnem,	 tekmovalnem,	 izobraževalnem,	 vodstvenem	
področju,	 ki	 je	 »zaznamovalo«	 delo	 v	 ZRS	 in	 radioklubih,	
pomembno	 prispevali	 k	 razvoju	 ZRS,	 ZRS	 podeli	 priznanje	
»ZASLUŽNI ČLAN ZRS«.

Priznanje	je	v	obliki	listine.

Predlog	za	priznanje	listine	»ZASLUŽNI ČLAN ZRS«	lahko	
poda	UO	ZRS,	vodstva	radioklubov	in	managerji	ZRS.

Predlagatelj	mora	v	svojem	predlogu	utemeljiti	svoj	predlog	
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s	 celovito	 navedbo	 dela,	 rezultatov	 in	 zaslug	 s	 katerimi	 je	
kandidat	zaznamoval	obdobje	v	razvoju	ZRS.

Nepopolno	utemeljen	predlog	UO	ZRS	vrne	predlagatelju	 v	
dopolnitev	s	tem,	da	mu	določi	rok	za	dopolnitev	predloga.

Priznanja	se	zaslužnim	članom	ZRS	podeljujejo	na	konferencah	
ZRS	ali	na	letnih	srečanjih	Slovenskih	radioamaterjev.

10. člen

PRIZNANJA OB JUBILEJIH ZRS

Ob	 jubilejih	 ZRS,	 UO	 lahko	 podeli	 posebna	 priznanja	
organizacijam	in	posameznikom,	ki	so	s	svojim	delom,	vidno	
prispevali	 k	 uspehom	ZRS	 in	 njenih	 organizacij,	 dejavnosti	
ZRS	v	določenem	obdobju	(	zadnjih	deset	let).

3. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

11. člen

Predloge	za	dodelitev	priznanj	ZRS	lahko	dajejo	posamezniki,	
organi	klubov	in	organi	ZRS.	

UO	ZRS	sklepa	o	podelitvi	priznanj	ZRS	praviloma	dvakrat	na	
leto	in	sicer:

1.	v	mesecu	maju
2.	v	mesecu	novembru

Predlagatelj	za	podelitev	priznanja	poda	predlog	z	utemeljitvijo	
za	posamezno	stopnjo	priznanja	na	ZRS	ali	do	konca	aprila	ali	do	
konca	oktobra	v	letu	v	katerem	naj	bi	bilo	priznanje	podeljeno. 

Predloge	 za	 dodelitev	 priznanj	 je	 predlagatelj	 dolžan	
poslati	 ZRS	 na	 obrazcu,	 ki	 je	 sestavni	 del	 tega	 pravilnika,	
s	 konkretnimi	 obrazložitvami	 oz.	 utemeljitvami	 na	 podlagi	
določb	tega	pravilnika.

Po	tem	roku	prispele	vloge	se	vrnejo	predlagatelju,	oziroma	
upoštevajo,	kot,	da	so	prispela	v	naslednjem	terminu.

12. člen

Izjemoma	lahko	predloge	za	bronasto,	srebrno	ali	zlato	značko	
ZRS	 pošlje	 predlagatelj	 najmanj	 60	 dni	 pred	 podelitvijo	
priznanj.

13. člen

UO	 ZRS	 na	 podlagi	 predlogov	 za	 podelitev	 priznanj	 opravi	
razpravo	in	o	vrsti	ter	višini	priznanj	odloči	s	sklepom.

Priznanja	se	podelijo	ob	rednih	konferencah	ZRS,	srečanjih	in	
tekmovanjih,	pomembnih	obletnicah	 in	drugih	slovesnostih,	
ki	 jih	 organizira	 ZRS	 in	 klubi	 oziroma	 ob	 priložnostih	 po	
predlogu	predlagatelja	priznanj.

4. PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSEŽKE V ZRS

14. člen

Z	 namenom	 stimuliranja	 in	 pospeševanja	 aktivnosti	 in	
dejavnosti	za	katere	UO	meni,	da	bi	lahko	pomembno	povečale	
aktivnosti	 in	 motiviranost	 radioamaterjev	 na	 posameznih	
področjih	lahko	UO	ZRS	razpiše	natečaje	za	posebne	dosežke	
v	 ZRS	 (kot	 npr.	 natečaj	 za	 najboljši	 tehnični	 prispevek	 v	
CQ	ZRS,	najboljši	prispevek	o	dejavnostih	v	radioklubih,	za	
najbolj	inovativno	tehnično	rešitev	posameznega	tehničnega	
problema,	 priznanje	 za	 doseženo	 najboljšo	 uvrstitev	 v	

mednarodnem	 tekmovanju	 za	 katerega	 UO	 ZRS	 meni,	 da	
je	 pomembno	 iz	 vidika	 sodelovanja	 S5	 operatorjev,	 zaradi	
promocije	 Slovenskega	 radioamaterstva	 in	 tudi	 države	
Slovenije	in	podobno.....	).	V	razpisu	se	določi	tudi	priznanja	
in	nagrade	za	udeležence	natečaja.

Natečaj	se	razpiše	za	določeno	obdobje,	za	določeno	tehnično	
področje	pomembno	za	dejavnost	članov,	določi	se	kriterije	
in	merila	 za	 vrednotenje	 prispevkov	 in	 rešitev,	 imenuje	 se	
komisija,	ki	vodi	natečaj	-	projekt	in	opravi	izbor,	itd.

Natečaj	se	objavi	v	CQ	ZRS	in	na	spletnih	straneh	ZRS,	prav	
tako	se	objavijo	rezultati	in	nagrajeni	dosežki.

Priznanje	 za	 posebne	 dosežke	 se	 lahko	 podeli	 tudi	 izven	
razpisa	 ZRS	 v	 kolikor	 posamezen	 član	 organizacije	 doseže	
viden	 dosežek,	 ki	 je	 pomemben	 za	 organizacijo	 in	 ga	 ni	
mogoče	nagraditi	z	drugimi	priznanji.

Priznanja	se	podelijo	na	enem	od	srečanj	radioamaterjev,	ki	
jih	organizira	ali	soorganizira	ZRS.

5. REGISTER PRIZNANJ

15. člen

ZRS	vodi	register	podeljenih	priznanj.	V	register	se	vpisuje	
ime	 in	 priimek,	 klicni	 znak	 prejemnika	 priznanja,	 vrsta	 in	
stopnja	priznanja,	datum	sklepa	UO	ZRS	o	podelitvi	priznanja.

Strokovna	služba	ZRS	vzpostavi	register	podeljenih	priznanj	
ZRS.
Prejemnik	priznanja,	soglaša,	da	se	njegovo	ime	in	priimek,	
klicni	 znak	 objavi	 v	 publikacijah	 ZRS	 ter	 vodi	 v	 registru	
priznanj	ZRS.

Seznam	 dobitnikov	 priznanj,	 vrsto	 priznanj,	 klicne	 znake	
dobitnikov	 priznanj,	 ki	 so	 v	 določenem	 koledarskem	 letu	
prejeli	priznanja	ZRS,	se	vsako	leto	objavi	v	reviji	CQ	ZRS.

6. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

16. člen

Priznanja,	ki	jih	je	ZRS	podelila	do	sprejema	tega	pravilnika	
se	upoštevajo	in	vrednotijo	smiselno	z	določili	tega	pravilnika.

17. člen

Ta	pravilnik	 je	sprejel	UO	ZRS	na	svoji	11.	 redni	seji,	ki	 je	
bila	12.	februarja	2009	v	Ljubljani,	in	začne	veljati	z	dnevom	
sprejema.	 Pravilnik	 se	 objavi	 v	CQ	ZRS.	Z	dnem	sprejema	
tega	 pravilnika	 preneha	 veljati	 Pravilnik	 o	 priznanjih	Zveze	
radioamaterjev	Slovenije,	ki	je	bil	sprejet	19.	junija	2003.

Goran	Krajcar,	S52P
predsednik	ZRS

________________________________________________

Priloga	 pravilnika	 je	 predpisan	 obrazec	 PREDLOG ZA 
PODELITEV PRIZNANJA ZRS,	 ki	 ga	 radioklubi	 lahko	
zahtevate	od	strokovne	službe	ZRS	in	je	objavljen	na	uradni	
spletni	strani	ZRS.
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Novi radioamaterji v litijskem radioklubu S59DLR

Po	 opravljenem	 tečaju	 za	 radioamaterje	 decembra	 lani	
in	 letos	 januarja	 v	 izvedbi	 Radiokluba	 Litija	 S59DLR	 so	 v	
začetku	februarja	kandidati	pred	komisijo	Agencije	za	pošto	
in	elektronske	komunikacije	opravljali	pisni	mednarodni	izpit	
za	pridobitev	mednarodne	CEPT	licence	razreda	A.	Vsi	so	bili	
uspešni,	med	drugim	pa	smo	tudi	v	šmarski	občini	bogatejši	
za	štiri	nove	radioamaterje:	Franca	Cenkarja,	Jako	Bregarja,	
Aljaža	Groma	in	Luko	Bregarja.

Na	sliki	od	leve	proti	desni:	Janez	Kuselj,	S59D,	predsednik	
izpitne	komisije;	Hedviko	Višnikar,	S51VH,	član	komisije;	
Luka	Kragulj,	Primož	Srečko	Kobilšek,	Jaka	Bregar,	Luka	
Bregar,	David	Simonišek,	Aljaž	Grom	in	Franc	Cenkar.

	 	 Rudi	Bregar,	S51BR
________________________________________________

Pomorski dan na KV

V	 spomin	 na	 preteklo	 pomembno	 vlogo	 radijskih	 zvez	 v	
pomorski	plovbi	in	na	tiste,	ki	so	te	zveze	vzdrževali,	organizira	
skupina	zanesenjakov	vsako	leto	na	kratkih	valovih	poseben	
dogodek	-	Maritime	Radio	Day.	

Aktivnost	 poteka	 ob	 koncu	 drugega	 tedna	 v	 aprilu,	 v	 njej	
pa	sodelujejo	bivši	pomorski	radijski	častniki,	posamezniki	in	
skupine,	ki	predstavljajo	nekdanje	pomorske	obalne	radijske	
postaje,	in	ostali	radioamaterji.	

Manj	znana	aktivnost	je	zagotovo	zanimiva,	saj	imajo	nekateri	
bivši	pomorščaki	zelo	atraktivne	QSL	kartice,	vsi	udeleženci,	
ki	pošljejo	organizatorju	predpisani	dnevnik,	pa	prejmejo	po	
elektronski	pošti	še	brezplačno	spominsko	diplomo.

Nekaj	podatkov	iz	pravil:

 - datum	in	čas				:	11.	april	2009	12:00	UTC	do	12.	april	
2009	12:00	UTC

 - frekvence									:	1.824,	3.520,	7.020,	14.052,	21.052	in	
28.052	kHz	+/-	5	kHz

 - vrsta																	:		CW
 - izmenjava	rprt		:		radijski	častniki	-	QSA/QRK	in	pozivni	
znak	zadnje	ladje	ali	obalne	postaje	-	QSA/QRK	in	pozivni	
znak	 obalne	 postaje	 ostali	 -	 QSA/QRK	 in	 zaporedna	
številka	zveze.

V	 preteklosti	 so	 v	 dogodku	 že	 sodelovali	 nekateri	 nekdanji	
slovenski	pomorski	radijski	častniki.	

Tudi	letos	je	bilo	tako,	svojo	udeležbo	so	najavili:

Ciril,	S51AE									zadnja	ladja:		m/l	Kranj	/	J8EM4
Mirko,	S51RE																												m/l	Rog	/	YTMR
Vinko,	S52CC																											m/j	Sea	Cloud	/	9HOM2
Miloš,	S53EO																												m/l	Postojna	/	YTOI
Miloš,	S54G																														m/l	Kanin	/	ELEO2

Vabljeni	k	sodelovanju	tudi	v	naslednjem	letu.

	 	 Vinko,	S52CC
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ZIMSKE TEŽAVE

Silvo	Obrul,	S50X	v	borbi	s	snegom

Obrisi	antene	se	že	kažejo

Parabola	je	rešena	navkljub	zimski	ujmi	1.februarja	2009

	 	 Silvo,	S50X

SLOVENSKI RADIOAMATERJI SMO OB 14. NOVEMBRU, 
SVETOVNEM DNEVU DIABETIKOV,  ŽE DESETIČ ODDAJALI 

V SVET SPOROČILA IN GESLA O BOJU PROTI DIABETESU IZ 
GEOS,S S POZIVNIMA ZNAKOMA S50G IN S55T

Ob	 14.	 novembru,	 Svetovnem	 dnevu	 diabetesa,	 smo	
radioamaterji	iz	več	slovenskih	radioklubov	tudi	letos,	tokrat	
že	 desetič,	 skupaj	 z	 IDF	 (Mednarodno	 zvezo	 diabetikov),	
SLODA	 (Slovensko	 zvezo	 diabetikov)	 in	 ZRS	 organizirali	
oddajo	sporočil	 in	gesel	o	nevarnosti	 te	bolezni	v	»eter«	 iz	
Geometričnega	središča	Slovenije	-	GEOSS,	v	bližini	katerega	
je	 postojanka	 Radiokluba	 Moravče	 in	 še	 s	 treh	 lokacij	 v	
Moravčah	in	Radomljah.

Dare	S58M	pri	delu

Radioamaterji	 po	 vsem	 svetu	 so	 nas	 tekom	 vikenda,	 med		
14.	11.	2008	in	16.	11.	2008	zopet	pričakali	z	masovnim	in	
pozitivnim	odzivom.	Tako	nam	je	tudi	letos			uspelo	preseči	
želeno	število	2000	opravljenih	zvez	in	se	tako,	v	zadnjih	10	
letih,	skupno	približati	številu	20.000	oddanih	sporočil	o	tej	
nevarni	bolezni.

»Veselico	 diabetesa«	 na	 radioamaterskih	 frekvencah	 smo	
izkoristili	 tudi	 za	 urejanje	 okolice,	 popravilo	 antenskih	
sistemov	 postojanke	 in	 seveda	 za	 prijetno	 druženje	 na	
sobotnem	pikniku.	Tega	so	se,	poleg	običajnih	»aktivistov«	
Roberta,	S57AW,	Darka,	S58M,	Romana,	S58P,	Mitje,	S58V	
in	avtorja,	udeležili	še	Tomaž,	S51QN,	Fredi,	S52ZW,	Tone,	
S53FO,	 Ivo,	 S57AL	 in	 Renato,	 S57UN.	 Torej,	 pravi	 mali	
hamfest.	

Naš	 kuhar	Matjaž,	 bodoči	 radioamater,	 je	 lepo	 poskrbel	 za	
ekipo	in	za	pet	fantičev,	starih	od	7	do	12	let,	od	katerih	se	
bo	kdo	zagotovo	pojavil	na	naših	frekvencah.	
In	še:	postavljanje	antene	za	KVP	ZRS	ob	23	uri	v	soboto	je	
bilo	že	skoraj	obredno.		

Jože	Snoj,	S52ZG,	diabetik,	na	 inzulinu		preko	30	let,	bivši	
predsednik	SLODA	in	idejni	vodja	akcij,	je	na	osrednji	proslavi	
ob	 Svetovnem	 dnevu	 diabetikov,	 ki	 je	 bila	 letos	 v	 Litiji,	
udeležencem	 posredoval	 informacijo	 o	 našem	 desetletnem	
delu,	ki	se	je,	mogoče	že	kar	davnega	leta	1999,	pričelo	na	
Golišču	nad	Kresnicami	pri	Litiji.	

Z	okroglo,	10	obletnico	aktivnosti	in	sodelovanja	z	IDF,	SLODA	
in	ZRS	smo	tako	zaokrožili	naše	aktivnosti	na	tem	področju.	
Prostor	 in	 sredstva	 prepuščamo	 organizacijam	 z	 novimi	
idejami	 in	 novitetam	 za	 razširjanje	 znanja	 in	 vedenja	 o	
diabetesu.

Ker	 je	 predhodna	 objava	 v	 CQ	 ZRS	 zaradi	 objektivnih	
okoliščin	izpadla,	vas	naknadno	obveščam,	da	bodo	postaje,	
ki	so	napravile	5	zvez	z	eno	izmed	postaj	ali	zvezi	z	obema	
postajama	(S55T	in/ali	S50G),	prejele	diplomo	(tudi	za	zveze	
v	KVP	ZRS).

2. IZPITNI ROK V 
LETU 2009
torek, 16. junij 2008
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Spomenik	GEOSS	levo	S52ZG	–	Jože,	desno	S56M	-	Vito.

	 	 Hvala	in	73,	de	S56M,	Vito

Podpis trajne pogodbe med URSZR in ZRS

Na	 podlagi	 73.	 člena	 Zakona	 o	 varstvu	 pred	 naravnimi	 in	
drugimi	nesrečami,	10.	in	31.	člena	Uredbe	o	organiziranju,	
opremljanju	 in	 usposabljanju	 sil	 za	 zaščito,	 reševanje	 in	
pomoč	 sta	 Republika	 Slovenija,	 Ministrstvo	 za	 obrambo,	
Uprava	Republike	Slovenija	za	zaščito	in	reševanje	in	Zveza	
radioamaterjev	 Slovenije	 sklenila	 trajno	 pogodbo,	 ki	 ureja	
sofinanciranje	 dejavnosti	 ZRS	 na	 področju	 organiziranja	 in	
usposabljanja	ter	opremljanja	članov	ZRS	glede	zagotavljanja	
radio	zvez	v	primeru	naravnih	in	drugih	nesreč.

V	 imenu	 ZRS	 se	 je	 13.01.2009	 predsednik	 ZRS	 udeležil	
slavnostnega	podpisa	pogodb	v	Ljubljani	v	centru	Ig.

Ob	 podpisu	 pogodbe	 smo	 se	 pogovorili	 o	 težavah	 na	 tem	
področju	sodelovanja	in	začrtali	nove	smernice	za	izboljšave.

	 	 Goran,	S52P
________________________________________________

Ob 50. letnici delovanja Radiokluba »KRŠKO«
Radioamaterji skozi čas in kratka zgodovina

ARG-ja v Sloveniji in radioklubu »Krško«. 

Znana	 je	 misel,	 da	 je	 radioamaterska	 dejavnost	 od	 svojih	
prvih	 začetkov	 zadržala	 v	 sebi,	 poleg	 želja	 po	 tehničnem	
napredku	in	znanju,	tudi	humano	komponento	razumevanja	
med	ljudmi	in	narodi	sveta	ne	glede	na	ideološke,	regiljozne,	
rasne	in	druge	razlike,	ki	imajo	še	odrejeno	vlogo	v	sodobnem	
svetu.

Tak	 pristop	 radioamaterjev	 k	 razbremenitvi	 obstoječih	
razlik	 med	 ljudmi	 in	 narodi	 sveta	 se	 lahko	 razume	 samo,	
kadar	 imamo	v	mislih	naravo	radijskih	valov,	ki	ne	poznajo	
nikakršnih	meja	na	našem	planetu,	omogočili	pa	so	človeku	
prve	korake	v	vesolje.

Vso	 razsežnost	 tehnike	 razprostiranja	 radijskih	 valov,	 s	
katerimi	 se	 radioamaterji	 ukvarjamo,	 nam	 omogoča,	 da	
v	 odnosu	 med	 ljudmi	 brez	 težav	 prodiramo	 preko	 raznih	
umetnih	ovir,	ki	so	ostanek	preteklega	časa.	Lahko	pa	trdimo,	
da	obstajajo
mednarodna	sodelovanja	in	prijateljstva,	ki	so	svojevrstni	za	
radioamaterje,	Našli	so	svoje	mesto	in	priznanje,	tudi	izven	

UMRL JE PREDSEDNIK RADIOKLUBA RADGONA 
ŽELJKO ALEKSIĆ - S56WZA

Mnogo	 prezgodaj	 po	 dolgi	 in	
zahrbtni	bolezni	nas	je	za	vedno	
zapustil	 prijatelj	 radioamater	
ter	 predsednik	 radiokluba.	
Njegovo	 neumorno	 srce	 je	
prenehalo	biti	v	45	letu	starosti	
v	ponedeljek	19.1.2009.
Željko	v	spominu	nam	boš	ostal	
kot	 dober	 prijatelj,	 ustvarjalni	
ljubitelj	 tehnike	 in	 kot	 vzoren	
vodja	 društva.	 Za	 tabo	 bo	
ostala	praznina,	ki	 jo	bo	 težko	
zapolniti	 še	 posebej	 z	 delom	
z	 mladimi	 ljubitelji	 tehnike	 in	
radioamaterstva.

V slovo in spomin nate ŽELJKO – Radioamaterji 
radiokluba RADGONA

Lojze-S53AK

V SPOMIN IZIDORJU ŽAKELJ, S51HQ

Po	kratkotrajni	 bolezni	 je	 naše	
vrste	 zapustil	 dolgoletni	 član	
ZRS,	Izidor	Žakelj	-	S51HQ.
V	 radioamaterske	 vrste	 je	
vstopil	 leta	 1958,	 z	 znakom	
YU3NAP.	 Bil	 je	 aktiven	 na	
tekmovanjih,	 osvojil	 je	 veliko	
radioamaterski	 priznanj.	 Kot	
večletni	predsednik	Radiokluba	
S59EYZ,	nas	je	resno	spodbujal	
k	 delu	 in	 tekmovanju.	 Bil	 je	
dober	organizator	vseh	delovnih	
akcij	in	požrtvovalen	prijatelj.
Dori,	 pogrešamo	 te,	 posebno	

ob	 nedeljah	 zvečer,	 ko	 se	 ob	 devetih	 ne	 oglasi	 več	 iz	
postaje	tvoj	glas:	S51HQ	-	ku-ku.

Naj ti bo lahka domača zemlja, ostal nam boš v 
lepem spominu.

Člani	Radiokluba		Kolektor	S59EYZ	Idrija.

V SPOMIN FRANCU LAPAJNE, S52LF

LANI	 se	 je	 od	 nas	 za	 vedno	
poslovil	 dolgoletni	 član,	 Franc	
Lapajne	-	S52LF.
V	 radioamaterske	 vrste	 je	
vstopil	 leta	 1958,	 z	 znakom	
YU3NCB.	 Od	 vsega	 začetka	 je	
deloval	 v	 	 radioklubu	 S59EYZ	
Idrija.	 Sodeloval	 je	 pri	 vseh	
delovnih	 akcijah,	 tekmoval	
in	 	 nam	 pomagal	 s	 svojimi	
izkušnjami.	K	delu	je	spodbujal	
mlajše	 člane,	 predvsem	 vnuka	
Janija.	 On	 bo	 šel	 po	 njegovih	
stopinjah.	Zadnja	leta	je	vestno	

opravljal	delo	gospodarja	naših	klubskih	prostorov.

Franci, počivaj v miru. Pogrešali te bomo.

Člani	Radiokluba	Kolektor	S59EYZ		Idrija.
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radioamaterske	 organizacije.	 Dovolj	 je,	 če	 se	 spomnimo	
samo	filma	»KADAR	BI	VSI	FANTJE	SVETA«	 in	še	na	 tisoče	
drugih	zgodb	o	reševanju	zdravja	in	življenj,	ljudi	in	njihovega	
premoženja.
Ta	 kozmopolitika	 v	 načinu	 mišljenja,	 te	 človeške	 kvalitete	
nikakor	 ne	 pomenijo	 zanemarjanje	 patriotskih	 misli	 do	
domovine,	 kar	 smo	 slovenski	 radioamaterji	 tudi	 dokazali	 z	
delom	 v	 zadnji	 vojni	 za	 Slovenijo	 in	 po	 njej,	 ko	 z	 raznimi	
oblikami	našega	dela	in	tekmovanj	na	radijskih	postajah,	ter	
ARG-ju,	promoviramo	našo	domovino	v	svetu.
Slovenski	 radioamaterji	 ali	 bolje	 rečeno	 (ZRS)-	 Zveza	
Radioamaterjev	 Slovenije,	 smo	 postali	 člani	 svetovne	
družine	 radioamaterjev	 imenovane	 IARU	 –	 (mednarodna	
radioamaterska	zveza),	v	kateri	imamo	sedaj	tudi	svoj	glas.	
Nekaj	članov	ZRS,	med	katerimi	sem	tudi	 jaz	 	S59D	 in	sin	
Jani	S52CO,	smo	ustanovili	(SCC)	Slovenija	
Tekmovalni	Klub,	katerega	je	predsednik	Tine	Brajnik	S50A.	
SCC	in	z	njim	člani,	beležimo	izredne	tekmovalne	rezultate,	
saj	 z	 rezultati	 	 predstavljamo	 3.	 svetovno	 radioamatersko	
velesilo,	 kar	 nam	 tudi	 svetovna	 radioamaterska	 javnost	
priznava.	
Tine	Brajnik	S50A,	je	leta,	1995	postal	»CONTEST	HALL	OF	
FAME«,	 tretji	 	 takrat	 iz	EVROPE	 in	drugi	še	živeči	v	Evropi.	
Takih	je	takrat	bilo	le,	20	na	svetu,	sedaj	jih	je	malo	več.

Zahvaljujoč	 Iztoku	 Sajetu	 S52D	 in	 še	 nekateri,	 kot	 Franci	
in	Sine	Mermal,	S51RM	 in	S53RM,	 imajo	 zasluge	 za	 razvoj	
(PR)	 Paket	 Radio	 omrežja	 pri	 nas,	 da	 bo	 mera	 polna,	 pa	
je	 poskrbel,	 Dr.	 Matjaž	 Vidmar	 S53MV,	 za	 hitri	 PR	 z	 1M2	
bps.	 Glavni	 SUPER	 VOZLJI	 delujejo	 s	 to	 hitrostjo	 prenosa	
informacij	na	ozemlju	Slovenije,	ki	je	takrat	bil	tudi	prvi	PR	
na	 svetu	 s	 takšno	 hitrostjo,	 pa	 naj	 še	 kdo	 reče,	 da	 nismo	
»IN«	Hi.	Poleg
drugih	 radioamaterskih	 dejavnosti	 in	 vrst	 dela	 na	 radijskih	
postajah,	 dela	 z	 mladino	 pri	 organiziranju	 tečajev	 za	
Operatorje	na	radijskih	postajah	in	pridobitev	»CEPT«	licence,	
še	 posebno	 pa	 z	 mladimi	 na	 področju	 »ARG«	 Amaterske	
Radio	Goniometrije.

Namen uvajanja ARG dejavnosti je poleg osnovne 
radioamaterske želje za obvladovanje njene zakonitosti 
in spoznanje, da se ta aktivnost  pri nas radioamaterjih 
lahko večstransko koristno uporabi in sicer:

1.	 Radioamaterji	 poleg	 svojega	 delovnega	 vsakdanjika,	 v	
prostem	času	prebijejo	tudi	ob	radijski	postaji,	večinoma	
v	zaprtih	prostorih.	Za	pritegnitev	na	svež	zrak	pa	je,	kot	
nalašč,	 ta	Športno	Tehnična	Disciplina	»ARG«,	s	katero	
si	lahko	bogatimo	tehnične	izkušnje,	zdravje	in	je	nekaj	
posebnega.

2.	 Pri	tej	Športno	Tehnični	Disciplini,	pri	kateri	 lahko	teče,	
hodi,	 vozi	 kolo,	 smuča,	 vesla	 in	 podobno,	 pri	 tem	 pa	
uporablja	 radiogoniometer	 (Lisičar),	ki	 si	ga	 je	mogoče	
tudi	 sam	 napravil,	 poleg	 tega	 še	 kompas,	 topografsko	
karto	 in	 druge	 dovoljene	 pripomočke.	 Ta	 aktivnost	
vsebuje	 elemente	 obvladovanja	 tehnike.	 Tu	 je	 stična	
točka	 pri	 kateri	 se	 radioamaterji	 ne	 oddaljujejo	 od	
tehnike,	 športno	 tekmujejo	 in	 se	 pri	 tem	 rekreirajo	 in	
zabavajo.

3.	 ARG	 je	 športno	 tehnična	 disciplina,	 ki	 popularizira	
radioamaterstvo	 s	 tem,	 da	 predstavlja	 atraktivno	
aktivnost,	ki	se	dogaja	v	naravi,	je	vidljiva	in	merljiva.

4.	 Na	tekmovanjih	v	ARG-ju	ali	v	radioamaterskem	žargonu	
ji	 rečemo	 »Lov	 na	 lisico«,	 se	 osebna	 srečanja	 med	
sodelujočimi	 še	 bolj	 poglobijo	 in	 razvijajo	 v	 tehničnem	
in	prijateljskem	duhu	»HAM	SPIRITU«,	posebno	še	med	
mladimi.

Leto,	 1954	 štejemo	 za	 začetek	 ARG-ja	 v	 Sloveniji.	 Nekaj	
entuzijastov	v	okviru	ZRS	-	Zveze	Radioamaterjev	Slovenije,	
se	je	s	to	tehniko	odkrivanja	radijskih	oddajnikov	ukvarjalo	
in	dalo	pobudo,	da	se	tedanji	»SRJ«	-	(Savez	Radioamatera	
Jugoslavije)	 predlaga,	 da	 organizira	 prvo	 tekmovanje	 v	
ARG.	Tekmovanje	je	bilo	v	okolici	Ljubljane,	na	katerem	so	

sodelovali	radioamaterji	iz	Ljubljane,	Maribora	in	Zagreba.
Za	 to	 tekmovanje,	 ki	 se	 je	 odvijalo	 na	 3,5MHz	 in	 tudi	 na,	
144MHz	 je	 oddajne	 naprave	 usposobil,	 Inko	 Gerlanc	 tedaj	
YU3AC	sedaj	S51AC.	Na	tej	prvi	tekmi	je	zmagal	Ciril	Mrak	
drugi	je	bil,	Sandi	Orel	oba	pa	sta	bila	iz	Ljubljane.
Leta,	1955	je	bilo	drugo	tekmovanje	v	tedanji	Jugoslaviji	in	
sicer	v	Zagrebu,	na	katerem	je	Sandi	Orel	zmagal	na	3,5MHz,	
a	na	144MHz	pa	Zdravko	Vezjak	YU3CW,	sedaj	S51CW,	žal	že	
pokojni.	Oddajnike	»LISICE«	sta	dobro	skrila	Vunderl	YU2HJ	
iz	Hrvatske	in	Franc	Bogataj	YU3BC,	sedaj	S59AA	iz	Ljubljane.	
V	naslednjih	letih,	1956	in	dalje,	so	slovenske	radioamaterke	
in	radioamaterji	osvajali	v	glavnem	»prva«	ali	visoka	mesta	
na	tekmovanjih	doma	ali	tujini.	

Naštel	 bom	 nekaj	 njih,	 če	 bom	 koga	 izpustil	 naj	 mi	 bo	
oproščeno,	ne	namerno	:	
Jakob	 Klun,	 Anton	 Brožič,	 Ivo	 Primc,	 Tine	 Brajnik,	 Mile	
Petrovič,	 Mateja	 Verhovec,	 Tanja	 Zajc,	 Miro	 Kokol,	 Janez	
Ilek,	Božo	Cvetič,	Julijana	Juričič,	Srečko	Kos,	Sine	Mermal,	
Martina	 Jerman,	 Bernarda	 Zemljak,	 Martina	 Puklavec,	
Božidar	Puklavec,	Miro	Škorjanc,	Matjaž	Seljak,	Jani	Kuselj,	
Jože	Kosi,	Ivan	Lazar,		Ivo	Jereb	sedaj,	S57AL	je	leta,	1986,	
ko	 sem	bil	 trener	 slovenske	ARG	Reprezentance,	 se	 je	 Ivo	
pogojno	uvrstil		v	takratno	jugoslovansko	ARG	reprezentanco	
in	odšel	na	priprave	takratne	jugoslovanske	reprezentance	in	
se	na	pripravah	zelo	dobro	pokazal	z	solidnimi	rezultati,	to	je	
bil	pa	ključ	za	vstop	v	reprezentanco,	katera	je	sodelovala	na	
3.	 Svetovnem	 ARG	 prvenstvu,	 na	 IGMANU	 in	 Ivo	 Jereb	 je	
za	 Slovenijo	 in	 Jugoslavijo	 na	 144MHz	 osvojil	 SREBRNO	
KOLAJNO	ali	2.	mesto	na	Svetu.	Tak	rezultat	do	takrat	še	ni	
bil	dosežen,	ne	za	Slovenijo	in	ne	za	Jugoslavijo,	Ivo	čestitke.

Moja	 preselitev	 iz	 Sevnice	 v	 Krško	 –	 Spodnja	 Libna	 18a,	
kjer	 smo	 si	 sezidali	 hišo,	 je	 tudi	 sledil	 izpis	 iz	 ,	 radiokluba	
»	 AMATER«	 Sevnica,	 kateremu	 sem	 dal	 ime,	 ki	 ga	 ima	
še	 danes.	 Včlanil	 sem	 se	 v	 radioklub	 »ROTOCEL«,	 sedaj	
radioklub	»KRŠKO«.
Predlagal	 sem	 UO	 kluba,	 da	 ustanovi	 ARG	 sekcijo,	 katero	
bi	 vodil	 in	 delal	 v	 njej.	 Navezali	 smo	 stik	 z	Osnovno	 Šolo,	
»Jurij	Dalmatin«	Krško	in	se	dogovorili	o	sodelovanju	in	temu	
je	 sledilo	 delovanje	 »ARG«	 krožka	 na	 šoli,	 v	 šolskem	 letu	
1994/1995.	 Tu	 moram	 pohvalit	 ravnateljico	 ga.	 Antonijo	
Glas-SMODIČ	in	pomočnika	ravnateljice	g.	Ban	Jožeta.	Veliko	
pomoč	 pri	 kadrovanju	 otrok	 v	 ARG	 krožek	 so	 takrat	 dali,	
Prof.-	Učitelji	športne	vzgoje	te	šole:g.	Andrej	Škafar,	Anton	
Zakšek,	Ivanovič	in	ga.	Nada	Resnik.	Ti	so	pomagali	učence	
animirati	za	ARG,	s	poudarkom	,	da	so	marljivi,	disciplinirani	
in	 tudi	 fizično	 zdravi.	 Zato	 se	 njim	 zahvaljujem	 za	 njihov	
prispevek	k	našim	odličnim	uspehom	in	upam	na	sodelovanje	
še	v	bodoče.

Ob	sestavi	učnega	programa,	ki	sem	ga	sestavil,	 že	vsa	 ta	
leta	delam	z	njim.	Program	je	našel	tudi	pot	v	druga	okolja	v	
Sloveniji,	po	katerem	delajo	in	imajo	uspehe.

V	Radioklubu	nismo	imeli	opreme	za	ARG,	le	en	sprejemnik,
kar	 je	bilo	seveda	premalo,	zato	sem	kar	nekaj	opreme	se	
sposodil	iz	mojega	prejšnjega	radiokluba	v	Sevnici,	ter	za	zelo	
kratek	čas	en	UKV	oddajnik	iz	radiokluba	Elektron	Brežice,	ki	
smo	 ga	 vrnili	 nazaj	 po	 desetih	 dneh,	 pač	 da	 ga	 rabijo,	 pa	
do	sedaj	 še	niso	 imeli	po	 tistem	niti	enega	usposobljenega	
tekmovalca.	Pohvalit	pa	moram	Jenko	Marjana	S52WA	,		ki	
nam	je	posodil	UKV	»LISICO«	,	ki	jo	še	danes	uporabljamo	
za	UKV	 treninge,	 če	 ravno	bi	 jih	potrebovali	5	v	kompletu.	
Upam	na	boljše	čase	in	s	sponzorji	in	donatorji	kupiti	komplet	
petih	lisic,	z	dvema	območjema,	kratki	val	3,5MHz	in	UKV	za	
144MHz.	Radijskih	sprejemnikov	za	3,5MHz	in	144MHz		nam	
je	uspelo	nekaj	kupiti	pri	nas	ostale	v	tujini.

Proti	 koncu	 želim	 poudariti,	 na	 izjemen	 prispevek	
zgodovinskega	 krožka	 na	 O.Š.	 »Jurij	 Dalmatin«	 Krško,	
ob	 državnem	 razpisu	 raziskovalne	 naloge	 »KO	 ŠE	 NI	 BILO	
MOBITELOV«	 .	 Pohvalo	 zaslužijo	 učenke	 in	 učenci	 tega	
zgodovinskega	 krožka,	 ter	 posebna	 pohvala	 gre	 učiteljici	 –	
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Mentorici	 Zorici	 Kerin,	 	 učiteljici	 računalništva	 na	 osnovni	
šoli	 Budna	 Andreji,	 sicer	 tudi	 članica	 radiokluba	 Krško	 in	
je	 operaterka	 s	 klicnim	 znakom	 	 »S56VAJ«,	 ter	 Lektorici	
Sonji	 Bračun.	 	 Ob	 predstavitvi	 raziskovalne	 naloge,	 sta	
sodelovala	tudi	člana	ARG	krožka,	z	že	opravljenim	izpitu	za	
radioamaterja		operatorja,	»N«	razreda:	Luka	Colarič	S58ACC	
in	Tomislav	Kostevc	S58AXZ.	
V	intervjuju	je	sodeloval	še	član	ARG	krožka	Matic	Kuselj.	
Ta	 raziskovalna	 naloga	 je	 dobila	 najvišjo	 oceno	 v	 Sloveniji	
»ZLATO	PRIZNANJE«.
Prejela	ga	je	Osnovna	Šola	»JURIJ	DALMATIN«	Krško.	Ponosni	
smo,	da	so	o	nas,	Radioklubu		»Krško«,	pisali,	nas	predstavili,	
tudi	z	doseženimi	odličnimi	rezultati.	HVALA	vsem	!.

	 	 Janko,	S59D
________________________________________________

Leto, 2009 je Jubilejno za Radioklub »KRŠKO«

Radioklub	 bo	 imel	 in	 slavil	 (ABRAHAMA)	 torej	 50	 let	 ne	
prekinjenega	 delovanja.	 V	 ta	 namen	 bo	 radioklub	 izvedel	
sledeče	aktivnosti:

24.	aprila	ob	18.00	bo	Svečana	sejo	radiokluba.

31.	maju	 od	10	do	16	ure,	 dan	 odprtih	 vrat	 na	 postojanki	
Čretež	po	planu:

10	–	11	prikaz	arg	pionirji	z	zavezanimi	očmi
11	–	12	prikaz	radijskih	zvez	v	telegrafiji	-	CW
12	–	13	prikaz	SSB	in	FM	zvez
13	–	14	prikaz	RTTY	zvez
14	–	15	prikaz	zvez	z	načinom	dela	PSK31	
15	–	16	prikaz	SSTV	zvez

Od	9	aprila	do	31	maja	poteka	mini	razstava	dejavnosti	kluba	
v	Krškem	-	nasproti	banke	v	podhodu.

26.09.2009,	pa	bo	Jesensko	Državno	ARG	prvenstvo	ZRS	v	
Krškem.
	 	 Janko,	S59D
________________________________________________

VABILO NA 19. MEDNARODNO SREČANJE RADIOAMATERJEV 
V STRMCU PRI SV. FLORIJANU

Vabimo vas na 19. mednarodno srečanje 
radioamaterjev, ki ga organizira radioklub S59DRO 
Rogaška Slatina v soboto 06. junija 2009, ob 10 uri v 
Strmcu pri Sv. Florijanu v obeležju občinskega praznika 
Rogaška Slatina.

Želimo	si,	da	se	ponovno	že	devetnajsti	krat	srečamo	prijatelji	
narave	in	prijatelji	radijskega	oddajnika	v	lepi	naravi	našega	
kraja.
To	je	priložnost	da	se	srečamo	prijatelji	slovenskih	radioklubov,	
ter	radioklubov	sosednjih	držav.
Zbirati	se	pričnemo	od	10	ure	dalje	pri	Maksu	Sovič	v	Strmcu	
pri	 Sv.	 Florijanu,	 kjer	 bomo	poskrbeli	 za	 prijetno	 in	 veselo	
druženje.	Poskrbljeno	bo	za	pijačo	in	hrano.

Na	tem	druženju	želimo	pozdraviti	udeležence	in	predstavnike	
radioklubov,	 nato	 pa	 nadaljevati	 z	 manjšim	 zabavnim	
programom.	 Sledi	 podelitev	 spominskih	 diplom	 ob	 1.000	
skedu	radiokluba	S59DRO.
Srečanje	bo	ob	vsakem	vremenu.
Vsi,	ki	so	se	že	udeležili	vsaj	enega	našega	srečanja,	zagotovo	
vedo	 kako	 je	 pri	 nas	 prijetno	 in	 radi	 ponovno	 prihajajo.	
Želimo,	da	se	nam	pridružite	še	ostali,	kateri	še	ne	poznate	
teh	prijetnih	dogodkov.	

Pridite, vabljeni ste v čim večjem številu, da bo srečanje 
prijetnejše, da se skupaj družimo in poveselimo.

KAKO SE PRIPELJATI DO GOSTIŠČA SOVIČ V STRMEC 
(LOŽNO) PRI SV. FLORIJANU-ROGAŠKA SLATINA

Udeleženci	 19.	mednarodnega	 srečanja,	 ki	 pridete	 iz	 smeri	
Celja	 vozite	 skozi	 Šentjur,	 Šmarja	 pri	 Jelšah,	 Mestinja	 do	
Podplata,	enako	tisti,	ki	pridete	iz	smeri	Slovenske	Bistrice,	
Poljčan	do	 Podplata,	 vozite	 skozi	 semafor	 v	 smeri	Rogaške	
Slatine.	

V	 križišču	 Tekačevo	 ne	 zavijate	 desno	 v	 Rogaško	 Slatino,	
ampak	 nadaljujete	 vožnjo	 po	 obvoznici	 št.	 107	 v	 smeri	
Rogatca	 (Zagreb	 Hr),	 mimo	 bencinske	 črpalke	 	 Petrol,	
vozite	 po	 obvoznici	 še	 približno	 4	 km,	 tam	 se	 cesta	 začne	
rahlo	 spuščati,	 ob	 straneh	 cestišča	 so	 nameščeni	 kovinski	
ščitniki	 in	 ko	 se	 ravnina	 konča	 v	 križišču	 stranske	 ceste,	
zavijete	pri	tabli	Sv.	Florijan	levo,	kot	prikazuje	karta.	Vozimo	
mimo	gostilne	GRUNT	2,5	km,	v	križišču	zavijemo	levo	in	v	
naslednjem	križišču	vozimo	ravno	v	gozd	in	nato	na	hrib	proti	
cerkvi	katera	je	lepo	vidna	iz	doline.	Približno	na	polovici	hriba	
v	križišču	zavijemo	desno	in	vozimo	do	konca	asfaltne	ceste	
pred	veliki	objekt,	ki	ima	zeleno	fasado.	Tukaj	se	parkiramo	in	
ostanemo	do	konca	srečanja.	Možno	je	iz	obvoznice	zaviti	že	
prej,	vozimo	skozi	Sv.	Florijan	mimo	cerkve	spodaj	zavijemo	
desno	in	vozimo	po	tej	cesti	do	križišča	približno	500m,	pri	
njem	 zavijemo	 levo	 in	 peljemo	 v	 gozd	 po	 prej	 opisanem	
napotku.

Na	cesti	bo	dovolj	vidnih	označb	do	lokacije	našega	srečanja.	
Če	boste	vozili	po	označbah	nas	ne	boste	zgrešili.	

Nudili	bomo	pomoč	voznikom,	da	nas	lažje	najdete:
na	S20	(V40)	145.500	MHz	
in	repetitorju	RU	397	439.325	(-7.6	MHz)	ali	
2m	vhodu	144.562.5	MHz	(CTCSS	91.5	Hz).	
Info	GSM: 051 398 902 - S55HS	in	
041 472 553	–Vlado-S53KV.
E-mail: stanko.habjanic@siol.net ali s55hs@volja.net

	 	 Stanko	Habjanič,	S55HS
________________________________________________

Radioamaterski tabor
»Menina planina – svet v malem«

Zveza	 radioamaterjev	 Slovenije	 in	 Zveza	 za	 tehnično	
kulturo	Slovenije	sta	skupaj	 izvedli	prvo	tovrstno	prireditev	
Radioamaterski	tabor	v	naravi,	z	nazivom	»Menina	planina	–	
svet	v	malem«,	ki	se	je	odvijal	na	Menini	planini	od	nedelje	
24.	08.	2008	od	12.00	–	do	petka	29.	08.	2008	do	18.00	

Osnovni	 namen	 tabora	 je	 bilo	 seznanjanje	 najmlajših	 s	
tehničnim	 znanjem	 in	 s	 tem	olajšati	 odločitev	 za	 nadaljnje	
šolanje,	 posreden	 namen	 pa	 pridobiti	 v	 naše	 vrste	 mlade	
začetnike.

Udeleženci	tabora
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Tematika	izvedenega	tabora	je	bila:	
1.	 Radiotehnika za začetnike,	 spajkanje,	 osnovni	

in	 nadaljevalni	 tečaj	 s	 praktičnim	 delom	 in	 izdelki,	
ki	 ostanejo	 v	 lasti	 konstruktorja.	 Sestavljanke	 za	
najmlajše,	 gradnje	 za	 srednješolce,	 antene	 za	 WiFi	 …	 

2.	 Vzpostavitev zvez z radijskimi postajami,	teorija	in	
praksa,	ter	spoznavanje	 in	 izdelava	anten	s	praktičnimi	
meritvami	parametrov,	popravki.	Pod	nadzorom	mentorjev	
vzpostavljati	 zveze	 na	 KV	 in	 UKV	 področju,	 preko	
sodobnih	 ECHO	 linkov,	 digitalnih	 komunikacij	 PSK31	…	 

3.	 Odkrivanje skritih oddajnikov	 -	 Amatersko	 Radio	
Goniometriranje	-	ARG.	Otroške	skrivalnice,	spoznavanje	
športno-tehnične	 discipline	 s	 spoznavanjem	 delovanja	
naprav	 za	 sprejem	 signalov,	 načini	 odkrivanja	 skritih	
oddajnikov,	 orientacija	 v	 prostoru,	 pogovor	 in	 delo	 z	
evropsko	 prvakinjo	 in	 tretje	 uvrščeno	 na	 svetovnem	
prvenstvu	 Adrijano	Moškon.	 Program	dela	 smo	 dnevno	
popestrili	 s	 prostočasnimi	 dejavnostmi:	 astronomija,	
modelarstvo	 –	 leteči	 modeli,	 detekcija	 predmetov	 v	
zemlji,	video	prenosi	v	živo	na	daljavo	…

Tabora	 se	 je	 udeležilo	 17	 otrok	 različne	 starostne	 skupine,	
starejši	udeleženci	pa	so	pomagali	pri	delu	mlajšim.	
Prihod	na	tabor	v	nedeljo	je	v	lepem	toplem	vremenu	potekal	
nemoteno	in	do	zvečer	smo	bili	zbrani	vsi.	Sledil	je	sestanek	
o	delu,	vedenju	in	razumevanju	na	taboru,	vsekakor	pa	smo	
dnevno	 določali	 dežurnega,	 ki	 je	 skrbel	 za	 dvig	 zastave,	
zbujanje	in	odhod	na	nočni	počitek.

Dviganje	in	spuščanje	zastave	tabora	je	bilo	dnevno	
opravilo.

Radiotehnika za začetnike

Darko	S57UUD	med	razlago	načina	izdelave	tiskanega	vezja	
za	digitalno	uro.

Za	 udeležence	 smo	 imeli	 pripravljene	 različne	 gradnje,	
digitalna	ura	(	 izdelava	v	SMD	tehniki	),	oscillator,	detektor	
tona	 z	 LED	 indikacijo,	 elektronski	 semafor.Po	 razgovoru	 z	
mentorjem	Darkom	Volkom,	S56UUD	smo	se	odločili,	da	bodo	
tudi	najmlajši	gradili	digitalno	uro	,	kateri	bomo	programsko	
dodali	še	delovanje	v	načinu	kocke	in	prikazu	imena	vsakega	
konstruktorja	posebej.	

Zaradi	prekrasnega	sončnega	vremena,	ki	smo	ga	imeli	vse	
dni	tabora,	smo	se	odločili	za	delo	izven	šotora.

Udeleženci	so	tiskana	vezja	najprej	očistili,	agregat	je	veselo	
predel	 in	 je	 zmogel	 delovanje	 vrtalnika,	 prstki	 pa	 so	 ostali	
nepoškodovani.

Preciznega	nastavljanja	natisnjenega	vezja	na	tiskanino	so	
se	naši	nadobudneži	lotili	z	vso	vnemo.

Na	vrsti	je	bilo	jedkanje	tiskanih	vezij,	nekoliko	neprijeten	
vonj	ni	omajal	volje.
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Malo	predelan	varilni	strojček	je	poskrbel,	da	se	je	natis	na	
foliji	 zapekel	 na	 tiskanino,	 nakar	 je	 sledilo	 odstranjevanje	
folije	s	pomočjo	vode	in	tiskanina	je	pripravljena	za	jedkanje. 
Sledilo	je	čiščenje	vezja,	razredčilo	in	nekaj	papirnatih	brisač	
ter	 pridne	 roke,	 pa	 je	 šlo.	 Razrez	 tiskanin	 so	 prav	 spretno	
opravili	udeleženci	sami,	nakar	smo	vse	dobro	očistili,	nanesli	
kolofonijski	premaz	za	lažje	spajkanje	in	tiskanine	pocinili.

Vsi	so	se	urno	lotili	dela	s	spajkalnimi	postajami,	zavzetost	
pri	delu	ni	imela	meja.

Mentorja	Darko	-	S57UUD	 in	Mirko	–	S51KM		sta	bila	ključ	
do	uspeha	 in	res	majhni	upori	počasi	dobivajo	svoje	mesto	
na	ploščici.	Priznam,	da	me	je	presenetilo,	kako	najmlajši	z	
lahkoto	obvladajo	spajkanje	SMD	tehnike,	ki	se	jo	načeloma	
starejši	radioamaterji	nekoliko	izogibamo.

Nasveti	Mirota	-	S51KM,	kako	ukrotiti	skakajoče	elemente	
so	bili	še	kako	dobrodošli.

 
Slika2x:	 Na	 sliki	 je	 lepo	 vidno	 delovanje	 programa	 kocka	
namenjenega	 igri	 človek	 ne	 jezi	 se,	 sočasno	 pa	 je	 končni	
izdelek	 digitalna	 ura,	 ob	 premikanju	 z	 roko	 pa	 izpiše	 ime	
izdelovalca.	Vse	izdelke	so	udeleženci	prejeli	v	last.
V	 drugem	 delu	 konstruktorstva,	 smo	 se	 lotili	 izdelave	WiFi	
antene	 za	 podaljšanje	 dometa	 brezžičnega	 interneta.	 Pod	
vodstvom	mentorjev	Andreja	S56WAN	in	Boštjana	S56WBV	
iz	Mariborkega	 radiokluba	DXX,	so	si	vsi	udeleženci	 izdelali	
antene.

Spajkanje	in	sestava	anten

Vzpostavitev zvez z radijskimi postajami

V	času	tabora	smo	se	ukvarjali	 tudi	s	 teorijo	razprostiranja	
radijskih	 komunikacij,	 praktično	 vzpostavljali	 UKV	 zveze,	
javili	 smo	 se	 na	 skedu	Mozirskega	 radiokluba,	 izdelali	 smo	
inverted	 V	 anteno	 za	 7	 MHz	 in	 Quad	 anteno	 za	 144	 MHz.	
Največji	odziv,	poleg	klepeta	po	UKV	postajah,	pa	 je	bil	na	
SSTV	in	PSK31.	Par	posameznikov	je	tudi	odmore	uporabilo	
za	vzpostavitev	PSK	zvez,	ki	jih	ni	bilo	malo.
Poseben	 poudarek	 smo	 namenili	 prikazu	 in	 spoznavanju	
ATV	 (amaterska	 televizija).	 Postavili	 smo	 dve	 postaji,	 eno	
na	 lokaciji	 usposabljanja,	 drugo	 na	 tekmovalni	 lokaciji	
radiokluba	Domžale	 in	 na	 veliko	 veselje	 udeležencev	 poleg	
govora	 prenašali	 tudi	 sliko.	 Posebna	 zahvala	 Vojkotu	 S52E	
za	trud.

Organizirali	 smo	 obisk	 tekmovalne	 lokacije	 radiokluba	
Domžale	-	S50C,	kjer	nam	je	Simon	Mermal	-	S53RM	podal	
informacije	o	izgradnji	in	namenu	tekmovalne	lokacije,	razložil	
antenske	sisteme,	različne	vrste	radijskih	komunikacij,	hkrati	
pa	predstavil	vgrajeno	tehniko.

Odkrivanje skritih oddajnikov

Sredo	 popoldne	 smo	 namenili	 pridobivanju	 osnovnega	
znanja	o	ARG.	Poleg	teorije	o	ARG	smo	udeležencem	prenesli	
praktične	 izkušnje	 preko	 razgovora	 z	 Evropsko	 prvakinjo	
Adrijano	Moškon.

Razgovor	z	Adrijano	Moškon	v	šotoru

Sledilo	 je	 praktično	 delo	 in	 prvo	 testiranje	 na	 dveh	
postavljenih	 lisicah.	 Mentorji	 ob	 vodstvu	 Janija	 S52CO,	 so	
zavzeto	razlagali	in	pomagali	ko	se	je	zataknilo	(od	stikov	na	
slušalkah	do	smeri)
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Jani	S52CO	pri	delu	z	udeleženci

Sledil	je	poskusni	tek	in	razgovori,	ter	priprava	na	prvo	tekmo,	
ki	je	bila	predvidena	za	naslednji	dan	zjutraj.	Četrtkova	tekma	
je	bila	v	lepem	vremenu	in	vsi	udeleženci	so	bili	zadovoljni,	
ob	zaključku	smo	jim	podelili	priznanja	za	trening	tekmo.

Podelitev	priznanj

Ob	 zaključku	 tabora	 smo	 pripravili	 pravo	 tekmo	 z	 vsemi	
oddajniki	in	tako	so	lahko	tudi	starši	spremljali	zadnje	dejanje.	
Ob	kosilu	v	naravi	je	bila	podelitev	nagrad	in	priznanj	kjer	so	
sodelovali	tudi	predstavniki	ZOTKS.

Prava	tekma

Zahvala	vsem,	ki	ste	sodelovali	pri	prostočasnih	aktivnostih	
in	 delu	 tabora,	 Občini	 Celje	 za	 pomoč,	 Slovenski	 vojski,	
Radioklubu	 Domžale,	 radioklubu	 Celje,	 ZOTKS,	 USCOM	
d.o.o.	za	pomoč	pri	materialu	za	konstrukcije,	Alešu	S56SHA	
za	 predstavitev	 astronomske	 dejavnosti	 in	 odkrivanja	
skritih	 predmetov,	 Branetu	 S56UGB	 za	 pomoč	 in	 izvedbo	
predstavitve	 vodenih	 modelčkov,	 zahvala	 Tini	 in	 Poloni	 za	
predstavitev	 dela	 kinologov	 in	 njihovima	 ljubljenčkoma	 za	
trud	in	vsem	mentorjem,	ki	so	se	tabora	udeležili	in	s	svojim	
delom	pripomogli	k	uspešni	izvedbi.

Več	o	taboru	na	spletni	strani:	http://menina.hamradio.si
Nadaljevanje	v	sliki	na	zadnji	strani	glasila.

	 	 Goran	Krajcar,	S52P

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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Tehnika in konstruktorstvo
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.si

Kratka šola programiranja
mikrokontrolerjev

(RIS 2009)

Povzetek:	Predstavili	smo	osnovne	pojme,	spoznali	notranjo	
strukturo	 AVR	 mikrokontrolerjev,	 spoznali	 Bascom-AVR	
programsko	okolje,	spoznali	razvojno	okolje	MiniPin	in	Proggy	
ter	naredili	prve	primere	programov.	

Uvod
Priče	 smo	 silnemu	 napredku	 na	 vseh	 področjih	 tehničnih	
znanosti.	 Novodobne	 tehnične	 znanosti	 se	 imajo	 temu	
napredku	 zahvaliti	 predvsem	 razvoju	 procesorske	 moči	
osebnih	 računalnikov,	 kar	 je	 omogočilo	 razvoj	 novih	
zmogljivih	 programskih	 orodij.	 Elektroniki	 poznamo	 veliko	
programskih	orodij,	brez	katerih	si	sodobnega	dela	ne	znamo	
več	predstavljati.	Podobno	velja	tudi	za	moderne	elektronske	
komponente,	 izmed	katerih	bi	poudaril	mikrokontrolerje,	 ki	
so	v	zadnjih	15	letih	tudi	naredili	ogromen	korak	naprej.	Ta	
napredek	 se	 vidi	 na	 cenovnem	predvsem	pa	na	 tehničnem	
področju.	 Tako	 danes	 za	 nekaj	 €	 dobimo	 izredno	 zmogljiv	
ARM	mikrokontroler	(32-bitni	mikrokontroler),	ki	ima	izredno	
zmogljivo	 periferijo,	 kot	 so	 analogni/digitalni	 in	 digitalno/
analogni	 (A/D	 in	 D/A)	 pretvorniki,	 Ethernet,	 CAN	 ter	 USB	
vmesniki,	 krmilniki	 za	 motorje,	 moduli	 za	 realno	 uro	 in	
podobno.	 Pri	 tem	 pa	 ne	 zamešajmo	 izrazov:	 v	 PC-ju	 ne	
deluje	mikrokontroler,	 pač	 pa	 zmogljiv	 procesor	 (64-bitni),	
ki	 signale	 po	 vodilu	 pošilja	 na	 razne	 enote,	 kot	 so	 video,	
spominska,	krmilnik	trdih	diskov	itd.	Razlika	med	procesorjem	
in	mikrokontrolerjem	 je	 v	 tem,	 da	 procesor	 nima	 vgrajene	
periferije.
V	seriji	člankov,	ki	je	pred	vami,	se	z	ARM	mikrokontrolerji	ne	
bomo	spoznavali,	pač	pa	smo	pripravili	osnovne	informacije,	
da	 bi	 lahko	 suvereno	 začeli	 programirati	 mikrokontrolerje	
družine	AVR.	Takšen	mikrokontroler	bo	brez	težav	poganjal	
motorje,	 vklapljal	 ter	 izklapljal	 releje,	 	 sprejemal	 signale	 z	
različnih	 senzorjev	 in	 tipk,	 signale	obdeloval	 ter	 s	pomočjo	
LCD	 prikazovalnika	 prikazoval	 podatke.	 Serija	 člankov	 bo	
imela	 več	 delov,	 kjer	 bomo	 prikazali	 osnove	 programiranja	
mikrokontrolerjev.	 V	 zadnjem	 delu	 boste	 suvereno	 znali	
sprogramirati	mikrokontroler	 in	sami	nadgrajevati	osvojeno	
znanje.	Za	tiste,	ki	vas	bo	programiranje	pritegnilo	tako,	da	
ne	boste	mogli	počakati	zadnjega	dela	naj	povem,	da	v	AX	
elektroniki	 organiziramo	 vsak	 mesec	 osnovni	 Bascom-AVR	
tečaj,	ki	traja	nekaj	več	kot	3	ure	in	na	katerem	se	naučite	
osnov,	ki	jih	potem	lahko	sami	nadgrajujete.

Mikrokontrolerji, procesorji in krmilniki
Poskusimo	najprej	definirati	razliko	med	mikrokontrolerjem,	
procesorjem	 in	 krmilnikom.	 Izraz	 krmilnik	 uporabljamo	
takrat,	kadar	govorimo	o	industrijskih	PLC	krmilnikih,	kot	so	
npr.	Simatic	in	podobno.	Krmilnik	je	torej	naprava	v	svojem	
ohišju	s	priključnimi	konektorji.	Velikokrat	 je	na	ohišju	tudi	
nekaj	tipk	in	prikazovalnik.	Procesor	je	izraz	za	zmogljiv	čip,	
ki	se	po	navadi	nahaja	v	naših	PC-jih	in	ne	vsebuje	periferije,	
kot	so	A/D	ali	D/A	pretvorniki,	spomin	in	podobno.	Procesor	
podatke	prejema	in	jih	pošilja	preko	vodila	na	ostale	enote.	
Mikrokontroler	pa	je	čip,	ki	vsebuje	šibak	procesor	in	že	ima	
vgrajeno	periferijo	ter	spomin.
AVR	 mikrokontrolerji	 so	 eni	 izmed	 popularnih	
mikrokontrolerjev,	 ki	 so	 dobavljivi	 že	 približno	 10	 let.	 Ker	
bom	 prispevek	 skušal	 napisati	 kar	 se	 da	 razumljivo,	 naj	
predstavim	mikrokontroler	kot	“črno	škatlo“,	ki	 ima	vhodne	
in	izhodne	priključke.	Mikrokontroler	brez	programa	je	mrtev	
in	 kot	 tak	 res	 neuporaben.	Zaživi	 le,	 ko	 se	 v	 njem	vpisani	
program	prične	izvajati.	Jasno	pa	je,	da	je	za	to	potrebna	tudi	
napajalna	napetost.	Mikrokontrolerje	dandanes	uporabljamo	

v	praktično	vsaki	napravi,	bodisi	da	je	to	igrača	ali	zahteven	
industrijski	 PLC	 krmilnik.	 V	 vseh	 teh	 napravah	 je	 vsaj	 en	
mikrokontroler,	vemo	pa,	da	v	sodobnih	avtomobilih	deluje	
več	 mikrokontrolerjev.	 Obstaja	 več	 vrst	 mikrokontrolerjev,	
od	1,	4,	8	pa	tja	do	32-bitnih.	Danes	se	največ	uporabljajo	
8	 in	 32-bitni,	 	 redko	 pa	 še	 kakšni	 drugi.	 	Mikrokontrolerji,	
o	 katerih	 bo	 govora	 v	 seriji	 člankov	 so	 8-bitni.	 AVR	
mikrokontroler	vsebuje	ALU	(arithmetical	logical	unit)	enoto,	
več	vhodno/izhodnih	(V/I,	v	tuji	literaturi	je	uveljavljen	izraz	
I/O	 –	 input/output	 port)	 vrat	 ali	 portov,	 FLASH	 spomin	 in	
še	več	enot,	o	katerih	bo	govora	kasneje.	V	FLASH	spomin	
s	 pomočjo	 programatorja	 naložimo	 naš	 program,	 ki	 ga	
v	 zaporednih	 korakih	 izvaja	 ALU.	 V/I	 porti	 so	 večinoma	
dvosmerni	s	tem,	da	moramo	s	programom	definirati	ali	bo	
posamezni	 pin	 vhodni	 ali	 izhodni.	 Mikrokontroler	 za	 svoje	
delovanje	 potrebuje	 napajalno	 napetost	 in	 večinoma	 tudi	
kvarčni	 kristal	 oziroma	 keramični	 resonator,	 ki	 ALU-ju	 daje	
t.i.	 taktni	 signal,	 s	katerim	ALU	 izvaja	programsko	kodo.	V	
kolikor	ALU	nima	takta	se	njeno	delovanje	ustavi	in	se	spet	
nadaljuje,	 ko	 obnovimo	 taktni	 signal.	 V	 določenih	 primerih	
pa	tudi	kvarčni	kristal	ali	resonator	nista	potrebna,	saj	imajo	
AVR	mikrokontrolerji	 vgrajen	 t.i.	 RC	 oscilator,	 ki	 daje	 takt	
ALU-ju	in	s	tem	omogoča	delovanje	mikrokontrolerja.	Izbor	
med	 RC	 oscilatorjem	 ali	 zunanjim	 kvarčnim	 kristalom	 oz.	
resonatorjem	definiramo	med	postopkom	programiranja.	

 
Notranja	blok	shema	mikrokontrolerja	ATTiny2313

Kot	 vidite	 je	 v	 notranjosti	 mikrokontrolerja	 veliko	 blokov,	
o	 katerih	 ne	 bomo	 izgubljali	 besed.	 Za	 enkrat	 naj	 bo	
mikrokontroler	 za	 nas	 črna	 škatla	 z	 vhodi	 in	 izhodi,	 ki	 jo	
bomo	sprogramirali	z	našim	programom.
Program	 v	 mikrokontrolerju	 se	 odvija	 glede	 na	 ukaze	 t.i.	
strojne	kode,	ki	ALU-ju	določa,	kaj	bo	naredila.	Ker	ALU	deluje	
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z	binarno	matematiko	je	ukaz	v	strojni	kodi	sestavljen	iz	ničel	
in	 enic	 –	 pač	 v	 binarni	 kodi.	 V	 začetkih	 mikrokontrolerjev	
so	 programerji	 za	 programiranje	 uporabljali	 strojno	 kodo,	
vendar	so	kmalu	ugotovili,	da	je	to	izredno	nepraktično.	Zato	
so	 pričeli	 uporabljati	 zbirnik	 (v	 tuji	 literaturi	 se	 uporablja	
izraz	assembler),	dandanes	pa	vedno	bolj	posegamo	po	višjih	
programerskih	jezikih,	kot	so	C,	različne	vrste	„visual	basic“	
programov	ter	basic	programov,	ki	programsko	kodo	napisano	
v	 basic-u	 prevedejo	 v	 strojno	 kodo.	 Med	 basic	 programe	
spada	tudi	programski	jezik	Bascom,	ki	se	je	v	Evropi,	pa	tudi	
v	Sloveniji	 lepo	uveljavil.	Avtor	 se	 zaveda,	da	 ima	Bascom	
(kot	 tudi	 drugi	 višji	 programski	 jeziki)	 svoje	 prednosti	 in	
slabosti,	 vendar	 	 trdno	 stojim	 za	 stališčem,	 da	 je	 Bascom	
idealno	programsko	orodje	za	začetnike	v	programiranju,	kar	
bom	pokazal	v	nadaljevanju.	

Predstavitev razvojnega okolja Bascom-AVR
Bascom-AVR	 obstaja	 v	 dveh	 verzijah:	 Bascom-AVR	 in	
Bascom-8051.	 Končnica	 nam	 nakazuje,	 za	 katero	 vrsto	
mikrokontrolerjev	je	namenjen	prevajalnik.	Mi	bomo	seveda	
uporabljali	Bascom-AVR,	ki	si	ga	lahko	brezplačno	snamete	s	
spletne	strani	www.mcselec.com.	Z	navedene	spletne	strani	
si	snemite	DEMO	verzijo,	ki	je	popolnoma	delujoča	verzija	z	
omejitvijo	velikosti	programske	kode,	ki	jo	lahko	prevedemo.	
Kot	programerji	–	začetniki	nam	bo	DEMO	verzija	popolnoma	
zadostovala,	saj	bodo	naši	programi	kratki	in	ne	bodo	dosegali	
omejitve	DEMO	verzije.
Bascom	 je	 identičen	 večini	 programov,	 ki	 tečejo	 v	 MS	
Oknih	(Windows),	zato	o	 tem	ne	bi	 izgubljali	besed.	Ker	 je	
Bascom-AVR	 programsko	 orodje	 je	 prav,	 da	 se	 spoznamo	
z	 vrstami	 števil	 -	 spremenljivk,	 ki	 jih	 lahko	 uporabljamo	
v	 naših	 programih.	 Na	 voljo	 so	 nam	 spremenljivke	 Bit	 (1	
bit),	 Byte	 (8	 bitov	 =	 1	 byte),	 Integer	 (2	 byte,	 vrednost	
spremenljivke	 je	 lahko	 od	 -32,768	 do	 +32,767),	 Word	 (2	
byte,	vrednost	spremenljivke	je	lahko	od	0	do	65535),	Long	
(4	 byte,	 vrednost	 spremenljivke	 je	 lahko	 od	 -2147483648	
do	2147483647,	Single	(32	bitov,	vrednost	spremenljivke	je	
lahko	od	1.5	x	10^–45	do	3.4	x	10^38),	Double	(64	bitov,	
vrednost	spremenljivke	je	lahko	od	5.0	x	10^–324	do	1.7	x	
10^308)	in	String	(do	264	byte,	spremenljivke	so	tipa	byte	z	
dodatnim	byte-om	vrednosti	nič	na	koncu).
Spremenljivke	lahko	imajo	poljubna	imena,	ki	jih	po	navadi	
izberemo	 tako,	 da	 so	 med	 programiranjem	 prepoznavna.	
Načeloma	lahko	spremenljivke	poimenujmo	X1,	X2,	X3	itd.,	
vendar	bomo	med	programiranjem	 lažje	 razumeli	program,	
če	bomo	spremenljivko,	ki	ponazarja	vklop/izklop	npr.	releja	
poimenovali	 Rele.	 Vsekakor	 pa	 ne	 smemo	 uporabljati	 t.i.	
rezerviranih	imen.	Teh	je	preveč	za	ta	prispevek,	zato	si	jih	le	
oglejte	v	Help-u.	Nekaj	teh	imen	pa	lahko	naštejem	za	boljši	
občutek:	 OFF,	 ON,	 OR,	 OUT,	 OUTPUT,	 LCASE,	 LCD,	 LCDAT,	
LEFT,	LEFT,	LEN,	LINE	in	podobno.	Jaz	si	po	navadi	za	imena	
spremenljivk	izberem	kar	slovenske	besede	(brez	šumnikov	
ali	sičnikov),	kot	so	»Vklop«,	»Izklop«,	»Tipka«		itd.

Shema	vezave	mikrokontrolerja

Preden	bomo	začeli	s	programiranjem,	se	podrobno	spoznajmo	
še	z	izrazi	bit	in	byte.	Oba	izraza	smo	srečali	že	v	osnovni	šoli	

v	predmetu	matematika,	kjer	smo	spoznavali	binarni	številski	
sistem,	ki	ima	samo	dve	števili:	0	in	1.	Spremenljivka	vrste	
bit	 ima	 tudi	 dve	 vrednosti	 0	 ali	 1.	 Medtem	 ko	 ima	 število	
vrste	byte	vrednosti	med	0	do	255	(binarno:	00000000	do	
11111111).	
Zdaj	 ko	 smo	 spoznali	 nekaj	 osnov	 pa	 lahko	 že	 pričnemo	
s	 programiranjem.	 Za	 začetek	 si	 zapomnimo	 enega	
najpogostejših	 ukazov:	 Do	 Loop.	 Ta	 ukaz	 pomeni,	 da	 se	
program,	ki	 je	napisan	med	Do	 in	Loop	 teoretično	odvija	v	
neskončnost.	Prične	se	pri	Do,	ko	pa	med	izvajanjem	od	ukaza	
do	ukaza	pride	do	ukaza	Loop	se	vrne	na	Do	in	tako	naprej	
dokler	 ne	 izklopimo	 napajalne	 napetosti	 ali	 programsko	
skočimo	iz	te	zanke.	Morda	se	bo	komu	to	zdelo	nelogično,	
vendar	vam	bom	pokazal,	da	se	večina	programov	odvija	v	
Do	Loop	zanki,	izjemno	redki	programski	primeri	so	narejeni	
brez	Do	Loop	zanke.

Prvi program
Prvi	 program	 bo	 izjemno	 enostaven.	 Na	 mikrokontroler	
bomo	priključili	LED-ice,	ki	jih	bomo	z	ustreznim	programom	
vklapljali	in	izklapljali.	LED-ice	so	zelo	primerne	za	krmiljenje	
z	mikrokontrolerjem	saj	za	normalno	svetilnost	potrebujejo	le	
nekaj	voltov	napetosti	in	nekaj	mA	toka,	kar	mikrokontroler,	
ki	ga	bomo	obravnavali,	z	lahkoto	zagotovi.	Električno	vezje	
je	prikazano	na	sliki	2.	Pozorni	bralci	bodo	na	shemi	poleg	
mikrokontrolerja	 in	 LED-ic	 opazili	 tudi	 upore	 in	 resonator.	
Upor	 R1	 služi	 za	 ustrezno	 resetiranje	 mikrokontrolerja,	
resonator	 služi	 generiranju	 takta,	 ki	 ga	 za	 svoje	 delovanje	
potrebuje	 ALU,	 ostali	 upori	 služijo	 omejitvi	 toka,	 ki	 teče	
skozi	LED-ice.	Vezju	je	še	dodan	konektor	za	programiranje	
mikrokontrolerja	in	s	tem	je	osnovni	opis	vezja	zaključen.	

Prvi	primer	programa,	s	katerim	bomo	vklapljali	in	izklapljali	
LEDice	bo	izgledal	takole:

	 Dim	Ledica	As	Bit
	 Do
	 Config	Portd	=	Output
	 Portd.0	=	Ledica
	 Ledica	=	Not	Ledica
	 Wait	1
	 Loop

V	tem	programu	smo	najprej	definirali	vrsto	spremenljivke,	
ki	 jo	 bomo	 uporabili.	 Ker	 vklapljamo	 oziroma	 izklapljamo	
samo	eno	LEDico,	 je	dovolj,	da	 imamo	spremenljivko	vrste	
Bit.	 Sledi	 Do-Loop	 zanka,	 v	 kateri	 ni	 skoraj	 nič	 programa.	
Najprej	 je	 potrebno	 definirati	 ali	 je	 določen	 port	 vhodni	
ali	 izhodni.	 V	 našem	primeru	 je	 izhodni,	 zato	 smo	ga	 tako	
tudi	 definirali.	 Nadalje	 smo	 definirali	 na	 katerem	V/I	 portu	
se	nahaja	ta	LEDica.	V	principu	lahko	LEDico	priključimo	na	
kateri	 koli	 prosti	 port	 mikrokontrolerja	 in	 to	 definiramo	 v	
programu	–	 kar	 je	 s	 stališča	 izdelave	 vezja	 zelo	 praktično.	
Pri	zahtevnejših	projektih	je	namreč	težje	narediti	enostavno	
tiskano	vezje,	kot	pa	spremeniti	program.	

Sledi	ukaz
Ledica	=	Not	Ledica	in	Wait	1.	

Ta	 stavek	 negira	 vrednost	 spremenljivke	 Ledica:	 če	 je	 bila	
predhodno	1,	bo	zdaj	0	in	obratno.	Ukaz	

Wait	1	

je	 trivialen	 in	 pomeni,	 da	 mikrokontroler	 na	 tem	mestu	 v	
programu	počaka	1	sekundo.
Enostaven	program	bo	povzročil,	da	bo	LEDica	utripala	v	1	
sekundnem	taktu.	
Ok,	 zdaj	 smo	 napisali	 program,	 treba	 pa	 bo	 vezje	 tudi	
realizirati.	 Tukaj	 se	 bomo	 zamudili	 malce	 več	 časa,	 saj	
bom	 predstavil	 razvojno	 okolje	 MiniPin,	 s	 katerim	 veliko	
elektronikov	programira	pa	tudi	testira	svoje	programe.

Opis MiniPin razvojnega orodja in programiranje 
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MiniPin	razvojno	orodje	ni	nič	drugega	kot	ploščica	tiskanega	
vezja,	 na	 katerem	 so	 že	 prispajkani	 določeni	 elektronski	
elementi,	ki	 jih	programer,	ko	programira	mikrokontroler,	 s	
pridom	uporablja.	MiniPin	lahko	uporabimo	tako	za	20	kot	tudi	
40-pin	mikrokontrolerje	družine	8051	 in	AVR.	Ker	v	našem	
nadaljevanju	teče	beseda	o	programiranju	AVR-jev,	se	bomo	
osredotočili	 na	 AVR-je.	 Nadalje	 je	 na	 MiniPin	 že	 predviden	
prostor	za	kvarčni	kristal	oziroma	3-pin	keramični	resonator,	
ki	ga	lahko	uporabimo	namesto	kvarčnega	kristala.	Na	vezju	
najdemo	4x8	LEDic	(ki	so	vezane	tako,	kot	je	prikazano	na	
Sliki	 2),	 4	 tipke	+	 1	 reset	 tipko,	 priključke	 za	 LED	 in	 LCD	
prikazovalnike,	 1Wire	 elemente,	 I2C	 spominske	 elemente,	
RS232,	RS485	 ter	 integriran	 regulator	napetosti,	 s	katerim	
napajalno	napetost	mikrokontrolerja	nastavimo	na	5V	ali	na	
vedno	bolj	popularnih	3,3V.	MiniPin	ima	tudi	več	razširitvenih	
konektorjev,	ki	jih	bomo	spoznali	sproti.

Fotografija	MiniPin	z	označenimi	elementi

MiniPin	napajamo	z	enosmerno	ali	 izmenično	napetostjo	od	
9-15V.	 V	 vezje	 vtaknemo	mikrokontroler	 ATTiny2313-20PU	
na	 mesto	 IC6,	 na	 mesto	 U1	 vtaknemo	 12	 MHz	 kvarc	 ali	
resonator,	 stikalo	 S3	 preklopimo	 v	 položaj	 AVR	 in	 že	 smo	
pripravljeni,	 da	 povežemo	 MiniPin	 s	 programatorjem	 in	
sprogramiramo	mikrokontroler.

Za	programator	lahko	uporabimo	Proggy	programator	ali	pa	
si	sami	naredimo	programator	po	načrtu,	ki	ga	vidite	na	sliki	
4.

Shema	Sample	programatorja

Tako	Proggy	kot	Sample	programator	povežemo	na	MiniPin	
na	konektor	K6.	V	Bascomu	je	potrebno	nastaviti	(Options/
Programmer)	izbrani	programator,	kot	vidite	na	sliki	5.

V	nastavitvah	LPT-	address	morate	nastaviti	ustrezen	naslov,	
ki	ga	najdete	v	BIOS	nastavitvah.

V	koliko	boste	uporabljali	Proggy,	boste	nastavitve	napravili	

tako,	kot	jih	vidite	na	sliki	6.

Slika	5:	Nastavitev	programatorja

Slika	6:	Nastavitve	Proggy	programatorja

Pri	teh	nastavitvah	poiščite	na	katerih	USB	vratih	se	nahaja	
priključen	Proggy.	To	ugotovimo	v	Sistem/Upravitelj	naprav/
COM-LPT	 ports.	 V	 spodnjem	oknu	 izberemo,	 kje	 se	 nahaja	
STK500.exe	 datoteka.	 To	 datoteko	 naloži	 program	 AVR-
Studio,	 ki	 ga	 brezplačno	 snamemo	 iz	 spletne	 strani	 www.
atmel.com.	Instalacija	AVR-Studia	ni	nič	posebnega.

Zdaj	 smo	 pa	 že	 res	 pri	 koncu	 nastavitev	 strojne	 in	
programske	 opreme.	 Prvi	 program,	 ki	 smo	 ga	 napisali	 v	
Bascom-u	prevedemo	(Compile	ali	tipka	F7)	in	v	primeru,	da	
uporabljamo	 Sample	 programator	 kliknemo	 ikono	 Program	
Chip	 ali	 pritisnemo	 F4.	 Če	 pa	 uporabljamo	 Proggy	 lahko	
programiramo	neposredno	iz	Bascom-AVR	okolja.

Ne	 glede	 na	 uporabljeni	 programator	 nastavimo	
mikrokontroler,	ki	ga	programiramo	(ATTiny2313)	in	kliknemo	
Program.	 S	 tem	 smo	 sprogramirali	mikrokontroler	 in	 če	 je	
bilo	vse	OK,	bi	na	MiniPinu	že	morala	utripati	LEDica.

Zaključek
V	 1.	 delu	 smo	 spoznali	 nekaj	 osnov	 mikrokontrolerjev,	
programskega	jezika	Bascom	ter	razvojnega	okolja	MiniPin	ter	
sprogramirali	prvi	program.	V	naslednjem	nadaljevanju	bomo	
več	prostora	posvetili	samemu	spoznavanju	z	Bascomom	in	
osnovnim	 električnim	 vezavam	 mikrokontrolerja.	 Spoznali	
bomo,	 kako	 na	 mikrokontroler	 povežete	 FET	 tranzistor,	
rele,	 tipke,	motor	 in	 kako	 izgledajo	 programi	 za	 krmiljenje	
omenjenih	elementov	zato	ne	zamudite	tega	članka.

	 	 Jure	Mikeln,	S52CQ
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S5 QSL biro
Ureja: Miloš Klatzer, S54G, e-pošta: qsl@zrs.si

1. Kdo je izumil QSL kartico? 
William E. F. (“Bill”) Corsham, 2UV (“Uncle Vic”)

W.E.F.	“Bill”	Corsham	je	bil	na	začetku	prve	svetovne	vojne	star	
komaj	14	let,	a	je	večino	časa	preživel	z	angleškimi	vojaškimi	
inženirji	 brezžičnih	 komunikacij	 in	 spoznal	 večino	 vojaške	
opreme,	 predvsem	 oddajnike	 na	 iskrišče	 in	 z	 elektronkami	
in	 celo	 paleto	 sprejemnikov.	 To	mu	 je	 dalo	 odlično	 osnovo	
za	domače	eksperimentiranje.	Bil	je	klasičen	primer	človeka,	
ki	 je	 potegnil	 največ	 iz	 najmanj.	 S	 svojim	 enostavnim	
sprejemnikom	 na	 3	 elektronke	 je	 uspel	 sprejemati	 celo	
signale	iz	Amerike.	Bil	je	član	cele	vrste	manjših	amaterskih	
organizacij,	v	katerih	si	je	prizadeval	za	širitev	članstva.	Na	
začetku	je	imel	težave	dobiti	dovoljenje	celo	za	sprejemnjega	
operaterja.	 Vedel	 je,	 da	 se	 morajo	 lokalne	 organizacije	
združiti	v	krovno	organizacijo,	ki	bo	sposobna	in	dovolj	velika	
za	pogajanja	z	oblastmi.

Januarja	1922	je	Bill	izumil	nekaj,	za	kar	danes	verjamemo	
da	 je	 prva	 QSL	 kartica	 v	 Angliji,	 če	 ne	 celo	 na	 svetu.	 V	
začetku	 je	 bil	 njegov	 oddajnik	 zelo	 male	 moči,	 saj	 ga	 je	
napajal	z	baterijami	ali	 z	 ročno	gnanim	generatorjem.	Šele	
kasneje	 je	 prišlo	 tudi	 omrežno	 napajanje.	 Oddajal	 pa	 je	 v	
telegrafiji,	 nekaj	 v	 telefoniji,	 tudi	 iz	 gramofonskih	 plošč.	
Uporabljal	 je	 vse	 takrat	 priznane	 frekvence,	 opustil	 je	 le	
100m	obseg,	kjer	je	vpadal	v	zveze	londonskega	letališča.	Po	
uspešnih	čezatlantskih	testih	je	imel	redno	zvezo	z	škotskim	
radioamaterjem	 2JZ	 na	 180m.	 S	 tem	 je	 pritegnil	 veliko	
pozornost,	saj	je	bil	praktično	edini,	ki	je	2JZ	sploh	slišal.

Leta	 1924,	 ko	 so	 radioamaterji	 imeli	 redne	 oddaje,	 so	 ga	

prosili	da	pove	kaj	o	radioamaterstvu	(iz	sicer	napisanega	in	
odobrenega	govora).	Konec	govora	 je	priredil	 in	spremenil,	
seveda	brez	odobritve,	in	s	tem	tvegal	izgubo	licence.	Govor	
je	spremenil	 za	provokacijo	oblasti,	 saj	prekomorske	zveze	
takrat	še	niso	bile	dovoljene.	Konec	govora	gre	takole:	
“…Amaterstvo	 žanje	 nove	 uspehe	 in	 prepričan	 sem	 da	 ni	
daleč	dan,	ko	bomo	poslušali	avstralske	amaterje.	Kmalu	za	
tem	pa	bodo	angleški	signali	zaokrožili	po	celem	svetu...”
Leta	 1922	 je	 postal	 član	 RSGB	 in	 ogromno	 prispeval	 pri	
organizaciji	 in	 vodenju,	 vedno	 tudi	 njen	 goreč	 podpornik,	
nekaj	časa	celo	njen	podpredsednik.	V	drugi	svetovni	vojni	je	
delal	na	varnosti	komunikacij	in	se	specializiral	za	japonske	
komunikacije.	Umrl	je	leta	1981.

Cecil A. Jamblin G6BT, prvi QSL manager
 
Eden	od	akterjev	v	RSGB	 je	bil	 tudi	Cecil	 Jamblin,	ki	 se	 je	
leta	1926	ponudil,	da	bo	skrbel	za	QSL	kartice	(vendar	izraz	
QSL	kartica	takrat	še	ni	bil	uporabljan).	Ni	dvoma,	da	je	bil	
Jamblin	 prvi	 britanski,	 najverjetneje	 pa	 tudi	 svetovni	 QSL	
manager.	 Mlademu	 DX	 entuzijastu	 se	 je	 porodila	 ideja,	 da	
bi	lahko	centralni	biro	za	ceno	poštnine	sprejemal	in	pošiljal	
kartice.

D. Hoffmann 8UX
 
V	 časopisu	 Wireless	 World,	 	 izdanem	 	 5.	 maja	 1923	 je	
prikazana	 razglednica	 z	 ameriškim	 znakom	8ML,	 ki	 je	 bila,	
glede	 na	 pripis,	 “posebna	 kartica,	 namenjena	 potrjevanju	
sprejema	 eksperimentalnih	 postaj,	 razširjena	 med	 člani	
ARRL”.	 Omenjajo	 tudi	 uporabo	 podobnih	 kartic	 v	 Anglji,	
narejenih	po	zgledu	ameriških,	za	potrjevanje	slišanosti.

E.	Kaleveld,	 PA0XE,	 trdi,	 da	 je	prvo	QSL	kartico	napisal	C.	
D.	Hoffmann,	8UX,	leta	1919.	Verjetno	bi	mu	lahko	priznali	
zasluge	za	standardizacijo	velikosti	kartic.	Dovoljenje	je	dobil	
že	 pred	 1.	 svetovno	 vojno,	 in	 sicer	 znak	 8ADU.	 Leta	 1916	
je	začel	 risati	 strip	za	 revijo	QST,	postal	pa	 je	 tudi	urednik	
radioamaterske	 kolumne.	 Leta	 1919	 so	 objavili	 njegovo	
pismo,	ki	ga	je	poslal,	še	predno	je	prišel	iz	vojne,	v	katerem	
je	napisal:	“Ideja:	razširite	predlog,	da	bi	vsak	radioamater,	
ki	bi	slišal	kakšno	oddaljeno	postajo,	poslal	posebno	kartico	
(standardne	velikosti,	po	neki	predlogi)	preko	pošte.	Tako	bi	
se	 odkrile	 številne	možne	povezave,	 prav	 tako	pa	bi	 ljudje	
te	kartice	zbirali.	Jaz	sem	to	poizkusil	 in	dobil	veliko	zahval	
od	tistih,	katerim	sem	kartice	poslal.”	Na	kartice	je	vpisoval	
klicni	znak	slišane	postaje,	datum,	čas,	raport,	opis	opreme	
in	vprašanja	o	sprejemni	opremi	slišanih	postaj.

Qst	1,	6,	8,	u8ux
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Med	prvo	svetovno	vojno	so	radioamaterji	utihnili.	Konec	leta	
1919	pa	so	ameriški	radioamaterji	spet	dobili	dovoljenje	za	
oddajo	in		Donova	ideja	o	QSL	kartici,	objavljena	v	QST,	se	je	
hitro	razširila	med	entuzijasti.	Kartice	so	bile	odlična	metoda	
dokazovanja,	kje	vse	 je	bila	 tvoja	oddaja	sprejeta,	kasneje	
pa	 tudi	dokaz	 za	 zveze,	najprej	 znotraj	 amerike,	 kmalu	pa	
tudi	po	celem	svetu.

Vendar	 pa	 Donova	 ideja	 ni	 bila	 čisto	 nova.	 V	 reviji	 QST	 iz	
junija	 1916	 je	 bilo	 objavljeno	 pismo	 Edwarda	 Andrewsa,	
3TQ,	v	katerem	je	napisal,	da	je	dobil	kartico	od	8VX	iz	New	
Yorka.	 Ta	 zgodnja	 omemba	 kaže,	 da	 ideja	 pošiljanja	 kartic	
najverjetneje	izhaja	iz	Amerike.	

Leta	kasneje	je	Don	na	svoji	kartici	iz	leta	1925	napisal,	da	
je	oče	pošiljanja	kartic.	To	je	torej	nekako	na	pol	res.	Veliko	
radioamaterjev	bi	danes	reklo,	da	je	njegovo	pošiljanje	kartic	
pač	neumnost,	ki	se	je	skozi	mnoga	leta	ohranila	do	danes.
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Te QSL kartice so iz let pred 1922, ko naj bi jih 2UV 
“izumil”:

XEN0CP,	z	datumom	21./22./23.	september	1920	je	
verjetno	ponaredek,	čeprav	kartica	deluje	originalno.	

(1920	še	niso	naredili	zveze	preko	atlantika;	
prefiks	N0	še	ni	uporabljan	na	Nizozemskem;	

IARU	še	ni	ustanovljen...	kartica	je	verjetno	iz	leta	1927.)

8AAJ	(or	8AAT)	QSL	postaji	3QW	ima	datum	in	poštni	žig	21	
februar	1920.	Na	kartici	beremo:	“Apron,	Ohio,	21/2/20	/	
Dear	3QW	/	Say	O.M.	your	sigs	have	been	coming	in	QSA	
for	the	last	week,	sometimes	vy	QSA:	Would	be	very	much	
pleased	to	know	what	kind	of	a	condenser	you’re	using	and	
a	description	of	your	antenna.	/	I	have	a	70	plate	aluminium	
foil	and	glass	plate	(oil	immensed)	condenser	and	a	‘one	
horse’	aerial,	but	will	have	an	aerial	55’	high	and	50’	long	
in	a	few	weeks.	/	I	didn’t	hear	you	call	me	last	night	but	a	
fellow	across	the	street	hrd	you	distinctly.	When	8IK	didn’t	
answer	me	I	went	off	and	wasn’t	on	for	quite	a	while.	Very	
truly	yours	/	8AAJ	<or	8AAT>	/	I	can	copy	you	through	local	

<???>	coils.”

Zveza	8IZ	s	3QW

Zveza	8IL	s	3QW

Zveza	3QW	z	AMZ	(?)

Zveza	9ME	s	3QW
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8TY	postaji	3QW	z	datumom	30	januar	1921,	tukaj	
najstarejša	kartica.	Linwood	G.	Lessing,	3QW,	(v	času	zveze	
je	imel	licenco	šele	eno	leto)	je	poklonil	to	kartico	v	zbirko	

leta	2000,	kot	K4SV,	star	95	let.	

Na	kartici	beremo:”Jamestown,	N.Y.	<506	Prend.	Ave.>	<Jan.	
30.>	192<1>	/	Radio	<3QW>	/	Your	signals	were	heard	in	
Jamestown	<Tonite	8:30>	Signal	strength	<Readable>	Tone	
<Good>	 Character	 <Slight	 QSS>	 Wave	 <300	 meters>	 /	
My	 receiver	 consists	of	 a	home-made	Paragon	<no>	stage	
amplifier,	 Murdock	 phones,	 antenna	 125	 ft.	 long,	 one	wire	
transmitter	 remote	 controlled:	 Acme	 1	 KW	 type	 1000,	
Thordarson	oil	immensed	condensor,	HyRad	Gap,	heavy	O.T.,	
1-inch-ribbon.	Antenna	50	 ft.	 high	 -	 L	 type	60	 ft.	 long	 -	4	
No.	14	copper	wires.	Ground:	2	ft.	 lead	to	10	No.	14	wires	
buried	under	aerial,	and	water	pipes.	Radioation	<6>	amps.	
Transmitting	 record	<What	do	you	use?	Please	QSL	&	QRK	
8ACM	or	8TY?>	Remarks	<>	Cul	73s	Radio	8TY	<<Russell>>	
Member	A.R.R.L.”

Povzeto	po:	Archive	Radio	Communications!	

Archive Radio Communications	 je	 največja	 svetovna	
organizacija,	 ki	 se	 ukvarja	 z	 zbiranjem	 zgodovinskih	
dejstev	 radijskih	komunikacij	 (	 razen	hardwara	)	predvsem	
radioamaterske	in	komercialne	radijske	oddaje.	Danes	imajo	
shranjeno	 v	 digitalni	 obliki	 več	 kot	 šest	milijonov	 datotek,	
poskušajo	pa	se	držati	načela	»prihodnost	rabi	spomine«	
The	 Research	 and	 Documentation	 Center	 for	 the	 History	
of	 Radio	 Communications	 and	 the	 Electronic	 Media 
(International	Foundation	QSL	Collection)
Je	striktno	neprofitni	center	prostovoljne	organizacije,	ki	že	
preko	20	let	deluje	na	Dunaju	v	Austriji.	Več	na	spletni	strani	
http://www.qsl.at

2. Pionirji – slavna imena Amerike
Povzeto	po	The	G4UZN	Historic	QSL	Collection

QSL	 kartice	 so	 najprej	 začeli	 pošiljati	 v	 ameriki,	 takoj	 po	
koncu	 1.	 svetovne	 vojne.	 Najstarejše	 ohranjene	 datirajo	
v	 1920.	 To	 so	 največkrat	 na	 roko	 napisane	 opombe	 na	
razglednicah.	 Z	 razmahom	 eksperimentiranja	 in	 z	 željo	
po	 vedno	 večjih	 razdaljah	 (najprej	 na	 srednjem	 valu)	 so	
informacije	 in	 potrditve	 na	 karticah	 postale	 pomemben	 del	
radioamaterskega	hobija.
Spodnje	 QSL	 kartice	 iz	 let	 1921-1925	 so	 pripadale	
radioamaterjem,	ki	so	pozneje	postali	slavni	tudi	v	svetovnem	
merilu.

1AW	Hiram	Percy	Maxim,	1925

Maxim	kartic	ni	zbiral,	pošiljal	jih	je	na	zahtevo,	uporabljal	pa	
jih	je	tudi	kot	razglednice	za	izmenjavo	sporočil.	Ohranilo	se	
jih	je	malo,	saj	so	precej	velike	in	se	hitro	poškodujejo.	

9CXX	Art	Collins,	ustanovitelj	Collins	Radio,	1924

9ZN	R.H.G.	Matthews,	ustanovitelj	Zenith	Radio,	1921

9ZT	Don	Wallace	–	kasneje	W6AM	-	1925

Zveza je zaključena,
ko je poslana QSL kartica.
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Amatersko radiogoniometriranje
Ureja: Franci Žankar, S57CT, e-pošta: arg@zrs.si

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA AJDOVŠČINA
Ajdovščina, 04.04.2009

Po	 dolgih	 zimskih	mesecih	 in	 obilici	 slabega	 vremena	 je	 v	
soboto,	 4.	 aprila	 2009,	 	 Radioklub	 Ajdovščina,	 S53AAN,	 v	
sklopu	 praznovanj	 ob	 50.	 obletnici	 radiokluba,	 	 pripravil		
uvodno	 tekmovanje	 v	 amaterski	 radiogoniometriji	 na	 KV	
področju.	

Tekmovanja	se	je	udeležilo	57	tekmovalcev.	K	tako	velikemu	
številu	 udeležencev	 so	 v	 veliki	 meri	 prispevali	 mlajši	
tekmovalci,	 osnovnošolci.	 Največ	 jih	 je	 bilo	 iz	 Sevniškega	
radiokluba,	 pa	 tudi	 domači	 radioklub	 je	 prispeval	 znatno	
število	»pionirjev«.	 	Tekmovanje	se	 je	začelo	ob	čudovitem	
izviru	 Hublja,	 ki	 je	 bil	 v	 tistem	 času	 enkraten.	 	 K	 sreči	 je	
veter	odpihnil	grozeče	oblake,	tako	da	so	se	tekmovalci	lahko	
posvetili	zgolj	iskanju	skritih	oddajnikov.	Glede	na	predhodne	
slabe	 vremenske	 razmere	 (deževje	 in	 poplave),	 postavitev	
ni	bila	posebej	zahtevna.	Najhitrejši	so	svoje	delo	opravili	v		
dobrih	tridesetih	minutah.	

Seveda	pa	je	bil	ta	lov	dobra	šola	za	mlajše,	ki	so	komaj	začeli	
s	 to	športno	 tehnično	disciplino.	Tekmovanje	se	 je	uspešno	
končalo.	 Vsi	 tekmovalci	 so	 se	 potrudili	 po	 svojih	 najboljših	
močeh,	najboljši	pa	so	prejeli	medalje	in	diplome.

Rezultati	tekmovanja:
GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1.	 Matic	KUSELJ	 S59DHP	 26:39	 3	 -	 86	 10
2.	 Urban	BATIČ	 S53AAN	 28:05	 3	 -	 6	 21
3.	 Bojan	JELIČ	 S53JPQ	 31:44	 3	 -	 80	 17
4.	 Luka	STEGNE	 S59DHP	 34:37	 3	 -	 15	 22
5.	 Armin	ČRNIGOJ	 S53AAN	 37:26	 3	 -	 71	 7
6.	 Jure	ZELIČ	 S59DHP	 37:48	 3	 -	 18	 5
7.	 Tadej	TIHOLE	 S59DHP	 38:15	 3	 -	 16	 20
8.	 Nejc	KODRIČ	 S53AAN	 38:35	 3	 -	 76	 16
9.	 Ana	ČUFER	 S53AAN	 42:40	 3	 -	 7	 15
10.	Jaka	PINTERIČ	 S53JPQ	 43:18	 3	 -	 4	 19
11.	Jurij	RADI	 S59DHP	 43:33	 3	 -	 14	 4
12.	Maja	KOŠTRUN	 S59DHP	 50:24	 3	 -	 85	 14
13.	Nik	MASTNAK	 S59DHP	 60:30	 3	 -	 12	 12
14.	Blaž	HRVATIN	 S53JPQ	 63:54	 3	 -	 10	 13
15.	Marko	KUŽNER	 S59DPG	 71:02	 3	 -	 88	 11
16.	Jerneja	SAMEC	 S53AAN	 68:30	 2	 -	 5	 3
17.	Jan	MOŽIČ	 S59DHP	 99:09	 2	 -	 13	 2
18.	Maruša	ŠTOKELJ	 S53AAN	 46:05	 1	 -	 8	 18
19.	Žiga	KANTUŽAR	 S59DHP	 96:29	 1	 -	 11	 8
	 Luka	OMERZEL	 S53JPQ	 49:02	 0	 -	 3	 1
	 Jan	TRŽAN	 S59DHP	 	 0	 -	 17	 6
	 Nika	TAŠLER	 S53JPQ	 	 0	 -	 9	 9

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1.	 Maja	MARUŠIČ	 S53JPQ	 31:08	 4	 -	 78	 22
2.	 Nina	RADI	 S59DHP	 47:00	 4	 -	 2	 18
3.	 Adrijana	MOŠKON	 S53JPQ	 50:03	 4	 -	 79	 14
4.	 Petra	LEVIČAR	 S53JPQ	 57:31	 4	 -	 81	 4
5.	 Vita	ŠTEFANČIČ	 S59DIQ	 58:25	 4	 -	 1	 9

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1.	 David	ČUFER	 S53AAN	 40:20	 4	 -	 83	 11
2.	 Sebastijan	KUŽNER	S59DPG	 47:49	 4	 -	 89	 12
3.	 Matic	BRATINA	 S53AAN	 53:17	 4	 -	 93	 6
4.	 Žiga	BATIČ	 S53AAN	 54:13	 4	 -	111	 1
5.	 Tomaž	ŽNIDARŠIČ	S59DHP	 62:21	 4	 -	122	 7
6.	 Marino	JELINEK	 S59DIQ	 62:42	 4	 -	 73	 3
7.	 Leon	KOSEM	 S59DHP	 65:52	 4	 -	124	 15
8.	 Samo	ŠALAMUN	 S59DIQ	 69:16	 4	 -	 74	 21
9.	 Matija	ČUFER	 S53AAN	 75:13	 4	 -	 84	 20
10.	Niko	HALOŽAN	 S59DIQ	 85:49	 3	 -	 75	 16
11.	Urban	SENICA	 S59DHP	 94:27	 3	 -	121	 13

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1.	 Matjaž	ŠTOKELJ	 S53AAN	 35:52	 5	 -	116	 4
2.	 Urban	KRAVOS	 S53AAN	 43:04	 5	 -	 82	 12
3.	 Luka	LOČIČNIK	 S59DHP	 47:04	 5	 -	120	 19
4.	 Andrej	TROJER	 S53CAB	 49:39	 5	 -	125	 7
5.	 Mitja	ŠTRMAN	 S59DIQ	 50:47	 5	 -	 72	 18
6.	 Zoran	FURMAN	 S59DXU	 50:58	 5	 -	 19	 13
7.	 Niko	GABERC	 S59DIQ	 53:26	 5	 -	 77	 1
8.	 Danilo	KUNŠEK	 S59DHP	 54:41	 5	 -	119	 16
9.	 Niki	ŽVEGLIČ	 S59DHP	 58:50	 5	 -	123	 21
10.	Nejc	DERŽIČ	 S53JPQ	 60:42	 5	 -	114	 10
11.	Blaž	VOLK	 S53AAN	 65:40	 5	 -	117	 22
12.	Danilo	BOŽIČ	 S59DHP	 71:27	 5	 -	118	 9

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1.	 Ivo	JEREB	 S59DRW	 30:30	 4	 -	 87	 11
2.	 Jože	KOSI	 S59DIQ	 40:05	 4	 -	113	 20
3.	 Jože	ONIČ	 S59DXU	 43:46	 4	 -	126	 17
4.	 Janko	KUSELJ	 S53JPQ	 49:38	 4	 -	115	 2
5.	 Ivan	LAZAR	 S59DIQ	 51:19	 4	 -	112	 5
6.	 Miroslav	KUŽNER	 S59DPG	 57:07	 4	 -	128	 14
7.	 Zdravko	IVAČIČ	 S59DXU	 58:09	 4	 -	127	 8

Čas	lova	-	120	minut!

Posamezne	kolone	pri	rezultatih	pomenijo:	doseženo	mesto,	
priimek	 in	 ime,	 klub,	 čas	 lova,	 število	 odkritih	 oddajnikov,	
štartna	številka	in	skupina,	v	kateri	je	tekmovalec	štartal.

	 	 Predsednik	ARG	komisije:
	 	 Franci	ŽANKAR,	S57CT

KV	ARG	prvenstvo	Ajdovščina:	Udeleženci	tekmovanja
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KV	ARG	Ajdovščina:	Komisija	z	oddajnikov	prevzema	
opremo

KV	ARG	Ajdovščina	-	pred	startom:	Nejc	Kodrič	S53AAN,	
Niko	Haložan	S59DIQ,	Danilo	Kunšek	S59DHP

KV	ARG	Ajdovščina:	Udeleženci	tekmovanja	za	najboljšo	
fotografijo	s	podelitve

KV	ARG	Ajdovščina	-	Pionirji:	Urban	Batič	S53AAN,	Matic	
Kuselj	S59DHP,	Bojan	Jelič	S53JPQ,	Luka	Stegne	S59DHP	

Armin	Črnigoj	S53AAN

TEK IN ARG TRENING

Na	praznični	ponedeljek,	13.	aprila	2009	se	je	v	Grobeljskem	
drevoredu	v	Domžalah	zbralo	lepo	število	(36)	tekmovalcev	v	
amaterski	radiogoniometriji.		Na	začetku	tekmovalne	sezone	
so	se	preizkusili		v	teku	na	3200	metrov.	Domžalski	radioklub	
je	tek	organiziral	že	tradicionalno.	Tek	je	namenjen	predvsem	
udeležencem,	 ki	 se	 želijo	 uvrstiti	 v	 reprezentanco	 ZRS	 za	
evropska	in	svetovna	tekmovanja.	

Šteje	 kot	 eden	 izmed	 kriterijev	 pri	 določanju	 le-te.	 Tek	 je	
postal	 tudi	 zanimiv	 za	 preizkušanje	 moči	 in	 hitrosti	 med	
posamezniki.	Prav	tako	pa	lahko	udeleženci	glede	na	zbrane	
podatke	 iz	 preteklih	 let	 vidijo	 napredek	 ali	 pa	 upad	 fizične	
pripravljenosti.	 Prvih	 pet	 je	 za	 3200	 m	 potrebovalo	 zgolj	
nekaj	več	ali	manj		kot	12	minut.	Najhitrejši	Matjaž	Štokelj	je	
progo	pretekel	v	11	minutah	in	15,79	sekundah.	Svoj	lanski	
dosežek	je	izboljšal	za	dobrih	22	sekund.	

Po	 teku	pa	so	se	udeleženci	preizkusili	 še	na	UKV	 treningu	
na	 področju	 Krumperka	 pri	 Domžalah.	 Nekaterim	 mlajšim	
tekmovalcem	 je	 bilo	 to	 prvo	 srečanje	 z	 drugačnim	 -	 UKV		
načinom	 iskanja	 oddajnikov.	 	 Tehnika	 iskanja	 je	 bistveno	
bolj	 zahtevna	 kot	 na	 KV	 področju.	 Upoštevati	 je	 potrebno	
več	 tehničnih	 dejavnikov,	 prav	 tako	 tudi	 razgibanost	 in	
vlažnost	terena.		Starejši	in	izkušenejši	pa	so	obnovili	svoje	
znanje	pred	prvim	UKV	tekmovanjem,	ki	bo	25.4	2009	tudi	
v	Domžalah.	

Udeleženci	teka	na	3200	m
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UKV	ARG	trening	v	Domžalah

UKV	ARG	trening	v	Domžalah
________________________________________________

Pozdravljeni ARG-jaši!

V	 nedeljo,	 1.	 marca	 2009	 je	 Stanko	 Čufer,	 S57CD	 naš	
dobitnik	medalje	na	svetovnem	prvenstvu,	sicer	pa	član	RK	
Ajdovščina,	v	Dobravljah	pripravil	tekmovanje	v	orientiringu	
in	 nato	 še	 trening	 ARG-ja	 na	 KV	 področju.	 Iz	 Konjic	 smo	
imeli	namen	iti	vsi	trije	a	je	Zdravku	ponagajalo	zdravje,	pa	
sva	 šla	 z	 Zoranom	 sama.	Morda	 se	 bo	 komu	 zdelo	 čudno,	
da	sem	šel	tudi	jaz,	saj	me	skoraj	vsi	poznate,	da	karta	pač	
ni	moj	zaveznik.	Ker	pa	je	Stanko	pripravil	kar	tri	možnosti	
od	 srednje	 do	 lahke	 proge	 in,	 ker	 je	 vreme	 bilo	 primerno,	
sem	si	tudi	sam	dejal,	da	bom	poskusil	tisto	najlažjo	varianto	
orientiringa.	
Sedaj	 lahko	 rečem,	 da	 nisem	 razočaran,	 saj	 je	 to	 bila	 ena	
nova	izkušnja	zame.	Res	je,	da	sem	se	lotil	najlažje	variante	
a	vendar	lahko	rečen,	da	je	bilo	zanimivo.	
Zelo	dobra	karta,	dobre	dodatne	informacije,	pa	gre.	Res	je	
da	sem	bil	od	41.	komaj	31.,	a	tolažim	se	s	tem,	da	sem	bil	
mnogo	starejši	od	vseh	in	tudi	tistih,	ki	so	bili	za	menoj.

Menim,	da	se	bom	morda	še	kdaj	udeležil	podobne	tekme,	saj	
je	bila	to	zame	dobra	izkušnja,	ki	bi	jo	priporočil	še	komu.	Še	
posebno	mladim,	saj	se	bodo	na	ta	način	 lahko	navadili	na	
karte,	ki	jim	bodo	pri	ARG-ju	zelo	prav	prišle.

Menim,	da	se	je	treba	Stanku	zahvaliti	za	zelo	dobro	izpeljano	
tekmo	in	po	njej	tudi	dober	trening.	Vzdušje	v	Dobravljah	je	
bilo	zelo	dobro.	Škoda	le,	da	nas	ni	bilo	več	tam.

Lep	pozdrav	vsem!
	 	 Jože	S51T
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Repetitorji
Ureja: Uredniški odbor CQ ZRS, e-pošta: cqzrs@zrs.si

D-STAR v Sloveniji

Zakorakajmo v omrežje D-STAR
Letos	 spomladi	 bo	 minilo	 dve	 leti	 od	 prve	 uradne	 namere	
slovenskih	radioamaterjev	za	poskusno	postavitev	repetitorja	
za	digitalni	prenos	govora	in	podatkov	prek	omrežja	D-STAR.	
Dogovor	 je	 bil	 sprejet	 na	 sestanku	 vzdrževalcev	 govornih	
repetitorjev	S5	maja	2007	v	Zadvoru.	Rezultat	takrat	začetih	
aktivnosti	 so	 štirje	 že	 delujoči	 D-STAR	 repetitorji	 in	 sicer	
S55DGO	na	Vogrskem	pri	Novi	Gorici,	S55DLJ	na	Žagarskem	
vrhu,	 S55DMX	 na	 Mariborskem	 Pohorju	 ter	 S55DZA	 na	
Mrzlici.	 Lokacija	 novogoriškega	 je	 začasna,	 v	 kratkem	 bo	
prestavljen	 na	 Trstelj.	 Vsi	 štirje	 repetitorji	 obratujejo	 v	
70cm	frekvenčnem	pasu,	frekvence	so	objavljene	na	uradni	
informacijski	točki	(portalu)	S5RPT	[1].	S55DGO,	S55DMB	in	
S55DLJ	so	v	času	nastajanja	teh	navodil	tudi	že	“omreženi”	s	
povezavo	v	Internet.	

Radioamaterji	smo	še	do	nedavna	bili	vajeni,	da	je	pri	uporabi	
naših	 radijskih	 postaj	 za	 prenos	 govora	 poleg	 ustrezno	
delujoče	 tehnične	 opreme	 dovolj,	 da	 na	 radijski	 napravi	
pravilno	nastavimo	frekvenco	in	vrsto	modulacije	in	že	se	ob	
ugodnih	pogojih	v	etru	med	sabo	 lahko	slišimo.	Pri	uporabi	
radijskih	postaj	D-STAR	je	parametrov,	ki	 jih	je	za	uspešno	
zvezo	potrebno	nastaviti,	nekoliko	več.	Namen	teh	napotkov	
je,	 radioamaterju,	 ki	 se	 z	uporabo	komunikacije	v	omrežju	
D-STAR	 srečuje	 prvič,	 omogočiti	 čim	 hitrejšo	 uspešno	
vzpostavitev	 radijske	 zveze.	 Napotki	 obsegajo	 le	 osnovne	
elemente	vzpostavitve	zveze,	za	bolj	poglobljeno	znanje	pa	
bo	treba	pobrskati	po	spletu	ali	se	pozanimati	pri	bolj	veščih	
kolegih.	Nekaj	koristnih	povezav	je	navedenih	med	viri.

1. Neposredna simpleksna zveza
Pri	govorni	zvezi	D-STAR	se	poleg	radioamaterjem	že	znanih	
parametrov	t.j.	frekvence,	vrste	dela,	izhodne	moči	oddajnika	
ipd.	nastavljajo	še	štirje	dodatni	in	sicer:	
lastni	klicni	znak	(MY	CALL	SIGN),
klicni	 znak	 ciljne	 radijske	 postaje	 (YOUR	 CALL	 SIGN	 ali	
okrajšano	UR	CALL	SIGN),
klicna	 znaka	 repetitorja	 in/ali	 prehoda	 (gateway)	 prek	
katerega	se	zveza	vzpostavlja	(RPT1	in	RPT2).
Kako	se	pri	posamezni	radijski	napravi	D-STAR	ti	parametri	
nastavijo,	 je	 odvisno	 od	 naprave	 same.	 Pri	 nas	 trenutno	
najbolj	 razširjena	 D-STAR	 naprava	 je	 ICOM	 IC-E92.	 Za	
nastavitev	 je	 potrebno	 izbrati	 MENU/CALL_SIGN	 ter	 vnesti	
želene	parametre	z	vrtenjem	gumba	za	izbiro	kanalov	ter	s	
pomočjo	kurzorskih	tipk	(glej	navodila	za	uporabo	IC-E92).

Slika	1	-Vzpostavitev	simpleksne	zveze

Katerega	 od	 naštetih	 štirih	 parametrov,	 značilnih	 za	
vzpostavitev	zveze	D-STAR,	 je	v	 resnici	potrebno	nastaviti,	
je	odvisno	od	vrste	zveze,	vedno	pa	 je	obvezna	nastavitev	
lastnega	 klicnega	 znaka	 (MY	 CALL)	 ter	 klicnega	 znaka	
ciljne	 radijske	 postaje	 (UR	 CALL).	 Pravilna	 nastavitev	 teh	
dveh	 parametrov	 že	 zadošča	 za	 vzpostavitev	 neposredne	
simpleksne	 zveze	 med	 dvema	 ali	 več	 radijskimi	 postajami	
D-STAR	(slika	1).	

Kaj	vpišemo	pod	lastni	klicni	znak	je	jasno	že	iz	imena,	kot	
ciljni	klicni	znak	pa	vnesemo	bodisi	“CQCQCQ”,	kadar	je	klic	
namenjen	 vsem	 ali	 pa	 klicni	 znak	 sogovornika,	 če	 je	 klic	
namenjen	 točno	 določeni	 radijski	 postaji.	 Glede	 slednjega	
je	treba	povedati,	da	nastavitev	klicnega	znaka	v	polju	“UR	
CALL”	ne	zagotavlja	zasebnosti	radijske	zveze.	

2. Zveza prek repetitorja lokalno
Zveza	 prek	 repetitorja	 D-STAR	 zahteva	 pravilno	 nastavitev	
še	 enega	 parametra	 in	 sicer	 RPT1.	 Sem	 vpišemo	 klicni	
znak	 repetitorja,	 preko	 katerega	 želimo	 vzpostaviti	 zvezo.	
Repetitor	 D-STAR	 je	 naprava,	 zgrajena	 iz	 več	 posamičnih	
enot.	

Poleg	že	običajnega	antenskega	sistema,	napajanja	in	ostale	
infrastrukture	 je	 srce	 repetitorja	 krmilnik,	 na	 katerega	 so	
priključeni	 eden	 ali	 več	 radijskih	 vmesnikov	 (repetitorskih	
dupleksnih	 sprejemno	 oddajnih	 naprav	 oz.	 v	 žargonu	
“vhodov”	 oz.	 “izhodov”).	 Krmilnik	 hkrati	 omogoča	 tudi	
povezavo	z	drugimi	repetitorji	D-STAR	v	omrežju.	Predvideno	
je,	 da	 se	 repetitorju	 na	 eni	 lokaciji	 dodeli	 enoten	 klicni	
znak,	 npr.	 S55DMX	 za	 repetititor	 na	Mariborskem	 Pohorju.	
Na	 katerem	 od	 vgrajenih	 radijskih	 vmesnikov	 (vhodov)	
nameravamo	 v	 nekem	 trenutku	 delati,	 pove	 podaljšek	 h	
klicnemu	 znaku.	 Podaljšek	 je	 črka	A,	 B	 ali	 C.	 Vsi	 do	 sedaj	
nameščeni	 repetitorji	 v	 S5	 delujejo	 v	 frekvenčnem	 obsegu	
70cm,	 kar	 naj	 bi	 se	 po	 (neobveznem)	 priporočilu	 D-STAR	
obeležilo	s	podaljškom	B.	Trenutno	 imata	podaljšek	B	v	S5	
nastavljena	repetitorja	S55DMX	B	in	S55DGO	B,	medtem	ko	
je	na	preostalih	dveh	repetitorjih	v	času	pisanja	teh	navodil	
podaljšek	klicnega	znaka	na	70cm	“vhodu”	nastavljen	na	A.	
Aktualni	podatki	so	na	voljo	na	že	omenjeni	spletni	strani	[1].	
Pri	vnosu	parametra	RPT1	v	radijsko	postajo	 je	pomembno	
vedeti	tudi,	da	se	podaljšek	k	klicnemu	znaku	vedno	vnese	
na	8.	mesto.	Če	bi	 iz	nekega	razloga	klicni	znak	repetitorja	
bil	sestavljen	iz	samo	samo	5	alfanumeričnih	znakov,	je	med	
osnovnim	 klicnim	 znakom	 in	 podaljškom	 treba	 vstaviti	 dva	
presledka.	Glede	nastavitev	parametrov	“MY”	in	“YOUR”	velja	
za	 repetitorsko	zvezo	enako	kot	pri	 simpleksi	 radijski	 zvezi	
(glej	tudi	sliko	2).

Slika	2	-	Vzpostavitev	zveze	prek	repetitorja	lokalno
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3. Zveza prek repetitorjev povezanih v omrežje D-STAR
Pomembna	 lastnost	 sistema	 D-STAR	 je,	 da	 je	 že	 v	 osnovi	
zasnovan	 za	 medsebojno	 povezovanje	 repetitorjev	 v	
omrežje.	Radioamater,	ki	ima	dostop	do	repetitorja	D-STAR,	
povezanega	v	omrežje,	ima	tako	možnost	vzpostavitve	zveze	
prek	 repetitorja	 kjerkoli	 drugje	 na	 svetu,	 če	 je	 le	 tudi	 ta	
povezan	v	omrežje	D-STAR.	Najpreprostejša	 in	 tudi	najbolj	
pogosta,	 ne	 pa	 edina	 možna	 izvedba	 povezave	 repetitorja	
D-STAR	v	omrežje	 je	s	povezavo	krmilnika	 repetitorja	prek	
prehoda	 (Gateway)	 v	 Internet.	 Prehod	v	praksi	 predstavlja	
osebni	 računalnik	 z	 nameščeno	 ustrezno	 programsko	
opremo.	 Prehod	 je	 na	 eni	 strani	 povezan	 s	 krmilnikom	
repetitorja	ter	na	drugi	strani	z	Internetom.	Če	želimo,	da	bo	
naš	signal	slišen	tudi	izven	območja	lokalnega	repetitorja,	to	
povemo	krmilniku	s	pravilno	nastavitvijo	parametra	RPT2	in	
sicer	vpišemo	klicni	znak	repetitorja	s	podaljškom	“G”	(G		=	
Gateway,	glej	sliko	3).	

Slika	3	-	Neposredno	klicanje	prek	oddaljenega	repetitorja

3.1 Registracija na prehodu D-STAR
Za	 vzpostavitev	 zveze	 z	 oddaljeno	 radijsko	 postajo	 prek	
omrežja	 D-STAR	 ima	 radioamater	 na	 voljo	 dve	 osnovni	
možnosti	in	sicer	neposredno	klicanje	ali	fiksno	medsebojno	
povezavo	 dveh	 ali	 več	 repetitorjev.	 Pred	 tem	 pa	 je	 nujno	
potrebno	opraviti	še	formalno	registracijo	v	omrežje,	kot	so	si	
to	zamislili	snovalci	omrežja.	Registracijo	najlažje	opravimo	
prek	 Internetnega	 dostopa	 na	 najbližjem	 prehodu	D-STAR.	
Če	dostopa	do	Interneta	nimamo,	 lahko	zaprosimo	znanca,	
da	 to	 stori	 za	 nas.	 Natančna	 navodila	 za	 registracijo	 so	
preobsežna	za	predstavitev	na	 tem	mestu,	 so	pa	dostopna	
na	Internetu	[2].	V	osnovi	je	potrebno	na	[3]	poiskati	lokalni	
ali	najbližji	D-STAR	prehod,	kjer	najdemo	povezavo	do	mesta	
za	 registracijo	 (Gateway	 registration	URL).	Če	 te	 povezave	
ni,	se	pozanimamo,	kdo	je	upravitelj	prehoda	(sysop)	ter	ga	
kontaktiramo	 neposredno.	 Načeloma	 se	 lahko	 registriramo	
na	 kateremkoli	 prehodu,	 registracija	 na	 enem	 prehodu	 pa	
velja	za	delo	prek	kateregakoli	prehoda	v	omrežju	D-STAR.

3.2 Neposredno klicanje prek repetitorjev v omrežju 
D-STAR
Pri	 neposrednem	 klicanju	mora	 radijska	 postaja	 A,	 ki	 je	 v	
dosegu	repetitorja	RA,	za	vzpostavitev	zveze	z	radijsko	postajo	
B,	 ki	 se	 nahaja	 v	 dosegu	 repetitorja	 RB,	 vnesti	 parametre	
zveze,	 kot	 je	 to	 prikazano	 na	 sliki	 3.	 V	 polje	 “UR	 CALL”	 v	
tem	primeru	vpišemo	klicni	znak	oddaljenega	repetitorja,	na	
katerem	želimo	biti	slišani,	pred	znak	pa	dodamo	poševnico	
“/”.	 Ker	 mora	 podaljšek	 klicnega	 znaka	 repetitorja,	 kot	 že	
omenjeno,	biti	zapisan	na	8.	mestu	 in	ker	 je	večina	klicnih	
znakov	 repetitorjev	 dolga	 6	 znakov,	 je	 zaradi	 predznaka	
“/”,	ki	sedaj	zasede	dodatno	mesto	v	zapisu,	presledek	med	
klicnim	znakom	in	podaljškom	izpuščen.
Pri	neposrednem	klicanju	prek	oddaljenega	repetitorja	mora	
za	 uspešno	 zvezo	 imeti	 ustrezno	 recipročno	 nastavljene	
parametre	tudi	sogovornik,	t.j.	postaja	B	na	repetitorju	RB.	
Govornega	prometa	ostalih	postaj	na	oddaljenem	repetitorju	

pri	tem	načinu	povezovanja	ne	bomo	slišali.	Lokalni	govorni	
promet	na	repetitorju	ima	prednost	pred	govornim	prometom,	
ki	prihaja	na	krmilnik	 repetitorja	prek	prehoda.	V	praksi	 to	
pomeni,	da	oddaljene	postaje	ne	bomo	slišali,	 če	hkrati	na	
repetitorju	poteka	lokalna	zveza.

3.3 Povezovanje repetitorjev (linkanje)
Medsebojno	povezovanje	dveh	ali	več	repetitorjev	v	omrežju	
D-STAR	 omogoča,	 da	 se	 med	 sabo	 slišijo	 vse	 radijske	
postaje,	 ki	 na	 povezanih	 repetitorjih	 oddajajo.	 Pogoj	 je,	
da	 ima	 posamezna	 radijska	 postaja	 kot	 parameter	 RPT2	
vnešen	 klicni	 znak	 lokalnega	 repetitorja	 s	 podaljškom	 “G”,	
da	bo	govor	s	krmilnika	 lokalnega	repetitorja	prek	prehoda	
dejansko	posredovan	v	omrežje.

Slika	4	-	Vzpostavitev	zveze	s	povezovanjem	repetitorjev	
(linkanjem)

Primer:	 radijska	 postaja	 S51WND,	 ki	 dostopa	 na	 repetitor	
S55DGO,	želi	medsebojno	povezati	S55DMX	B	in	S55DGO	B	
(slika	4).	Za	vzpostavitev	povezave	mora	nastaviti	parametre:

UR:	S55DMXBL	(L	=	Link)
RPT1:	S55DGO	B
RPT2:	S55DGO	G
MY:	S51WND

Če	 je	 vzpostavitev	 povezave	 uspešna,	 krmilnik	 to	 potrdi	
z	 govornim	 sporočilom	 “oddaljeni	 sistem	 povezan”.	 V	
nadaljevanju	komunikacije,	ko	 sta	 repetitorja	 že	povezana,	
parameter	 “UR”	 nadomestimo	 s	 “CQCQCQ”.	 Ko	 je	 zveza	
zaključena,	 povezavo	 podremo	 s	 parametrom	 “UR:	
S55DMXBU”	(U	=	Unlink)	ali	parametrom	“UR:	CQCQCQ	U”	
kadar	 je	vzpostavljenih	povezav	več	 	 in	 želimo	podreti	 vse	
hkrati.	Pri	linkanju	ter	podiranju	linkanih	zvez	je	na	osmem	
mestu	 parametra	 vpisan	 “L”	 oz.	 “U”,	 podaljšek	 klicnega	
znaka	“B”	pa	premaknjen	na	sedmo	mesto.	Za	presledke	pri	
6	znakov	dolgih	klicnih	znakih	prostora	zmanjka,	zato	jih	ne	
vnašamo.

In še...
V	 S5	 najbolj	 razširjena	 radijska	 postaja,	 ki	 omogoča	 tudi	
digitalni	 prenos	 govora	 po	 protokolu	 D-STAR,	 je	 v	 času	
pisanja	 teh	 napotkov	 ICOM	 IC-E92.	 Radijska	 postaja	
omogoča,	da	v	spominska	mesta	(kanale)	poleg	oddajne	 in	
sprejemne	 frekvence	 repetitorja	 pri	 digitalnem	 načinu	 dela	
DV	vnesemo	tudi	privzete	parametre	UR,	RPT1,	RPT2	in	MY	
CALL.	Sem	je	smiselno	vnesti	parametre,	ki	jih	bomo	pri	delu	
prek	 repetitorja	 uporabljali	 najpogosteje.	 Hkrati	 radijska	
postaja	omogoča	v	 ločenih	spominskih	mestih	shranjevanje	
še	dodatnega	nabora	klicnih	znakov,	ki	jih	v	polja	UR,	RPT1	
in	RPT2	prikličemo	prek	menuja.	Sem	je	smiselno	vnesti	npr.	
klicne	 znake,	 ki	 jih	 potrebujemo	 za	 vzpostavitev	 povezav	
med	repetitorji	(linkanje).

Primer:	Za	 lokalno	 delo	 prek	 repetitorja	S55DMX	B	 imamo	
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kot	privzeto	nastavitev	nastavljeno	“UR:	CQCQCQ”.	Ko	želimo	
vzpostaviti	povezavo	z	repetitorjem	S55DGO	B,	prikličemo	iz	
spomina	prednastavljenih	klicnih	znakov	(MENU/CALL_SIGN)	
parameter	“UR:	S55DGOBL”.	Stisnemo	tipko	za	oddajo	(PTT)	
in	 dobimo	 govorno	 potrditev,	 da	 sta	 repetitorja	 povezana.	
Sedaj	 lahko	 z	 enim	 samim	 dolgim	 stiskom	 (sekundarna	
funkcija)	tipke	[0	(CQ)]	v	parameter	“UR”	ponovno	prikličemo	
nastavitev	 “CQCQCQ”	 in	 nadaljujemo	 z	 zvezo.	 Enako	 se	
zgodi,	če	za	en	položaj	zasukamo	preklopnik	spominskih	mest	
(dial)	 ter	ga	vrnemo	v	prvotni	položaj.	Tudi	v	 tem	primeru	
se	 v	 parameter	 “UR”	 prikliče	 privzeta	 nastavitev	 za	 izbrani	
repetitorski	kanal,	ki	je	v	tem	primeru	“CQCQCQ”.

Koristna	je	tudi	uporaba	sekundarne	funkcije	tipke	[CALL	(RX	
-->	CS)].	Ta	omogoča	hitro	nastavitev	ustreznega	klicnega	
znaka	 parametra	 “UR”	 za	 odgovor	 na	 klic.	 Podrobnosti	 v	
navodilih	za	uporabo	IC-E92.

Prenos	 govora	 prek	 omrežja	 D-STAR	 je	 podatkovna	
komunikacija.	 Poleg	 govora	 predvideva	 zasnova	 omrežja	
D-STAR	 tudi	 prenos	 drugih	 podatkov	 kot.	 npr.	 prenos	
koordinat	 GPS	 (DPRS),	 prenos	 kratkih	 tekstovnih	 sporočil,	
prenos	IP	prometa	(dostop	do	interneta)	ipd.	Osnovna	celica	
podatkovnega	 prenosa	 je	 okvir.	 Struktura	 podatkovnega	
okvira	D-STAR	 je	prikazana	na	 sliki	 5.	 Iz	 slike	 je	 razvidno,	
da	se	vsi	štirje	parametri	D-STAR	radijske	zveze,	o	katerih	je	

bilo	govora	v	teh	navodilih,	v	podatkovni	okvir	zakodirajo	kot	
osem	znakov	(karakterjev)	od	katerih	je	vsak	predstavljen	z	
osmimi	biti,	skupaj	torej	64	bitov	za	posamičen	klicni	znak.

Za konec
Navodila	 v	 elektronski	 obliki	 (pdf)	 s	 slikami	 v	 barvi	 so	
dosegljiva	 tudi	 na	 spletnem	 informacijskem	 potralu	 S5RPT	
[1]	v	mapi	“Dokumenti”.

	 	 Klavdij	S57NA,	Sandi	S54S

Viri	in	povezave

[1]		Informacijski	portal	repetitorjev	S5:
 http://rpt.hamradio.si
[2]		Navodila	 za	 registracijo	 (avtor	 Andrej,	 S56WAN): 

http://s59dxx.uni-mb.si/akt ivnosti/D-STAR/vir i/
Navodila_registracija_D-STAR_uporabnika.pdf

[3]	http://www.dstarusers.org/repeaters.php
[4]	 http://www.dstar.org.au/Australian_D-Star_Repeater_

Linking_User_Guide_V1.1.pdf



Slika	5	-	Osnovna	zgradba	okvira	D-STAR

Ekspedicija S5 - Palagruža, 20. - 31. 07. 2009 - EU 090
Še prosto mesto - operaterji info: s52p@s5qrp.com
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Novice iz okolice
Ureja: Kristjan Kodermac,  S50XX (SCC), e-pošta: hf@zrs.si

Avstrija
Burna	 zgodovina	 Avstrije	 se	 je	 nazadnje	 zaznamovala	 leta	
1955	s	podpisom	»Avstrijske	Državne	Pogodbe«	in	leta	1995	
s	članstvom	v	Evropski	Uniji.	Ustavni	okvir	jo	predvideva	kot	
zvezo	devetih	federalnih	enot,	pri	čemer	je	posebnost	samo	
mesto	Dunaj,	kjer	z	okolico	živi	približno	dva	milijona	ljudi,	
ali	četrtina	celotnega	prebivalstva.	

Zvezne	dežele	(pred	imenom,	radioamaterski	prefiks):
OE1	-	Dunaj	(Wien)
OE2	-	Salzburg
OE3	-	Spodnja	Avstrija	(Niederösterreich)
OE4	-	Gradiščanska	(Burgenland)
OE5	-	Zgornja	Avstrija	(Oberösterreich)
OE6	-	Štajerska	(Steiermark)
OE7	-	Tirolska	(Tirol)
OE8	-	Koroška	(Kärnten)
OE9	–	Vorarlber

Klicni	znaki	imajo	lahko	v	sufiksu	eno,	dve	ali	tri	črke.		Eno	
črkovni	sufiksi	so	namenjeni	klubskim	znakom	za	tekmovanja,	
dvo	 črkovni	 znaki	 so	 licence	 izdane	 v	 zgodnjih	 60ih	 letih	
ali	 celo	 pred	 tem.	 Pri	 treh	 črkah	 ni	 številnih	 razdelitev.	 V	
kolikor	 je	 prva	 črka	 X,	 lahko	 iz	 tega	 povzamemo	 da	 je	 to	
klub,	repetitor,	svetilnik	ipd,	s	prvo	črko	Z	so	licence	izdane	
gostujočim	operaterjem.	Več	o	izdaji	licenc	najdemo	na	strani	
OEVSV	(avstrijska	zveza	radioamaterjev):
http://www.oevsv.at/opencms/funkbetrieb/gastlizenz.html

Več	o	Avstriji:
http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Austria
http://german.about.com/library/blbundesl_at2.htm
http://www.qsl.net/oe4whg/

Nosilci	dejavnosti	:
Referat	za	KV	tehniko:	Ing.	Claus	Stehlik,	OE6CLD	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/kurzwelle/

Referat	za	KV	tekmovanja:	Dipl.-Ing.	Dieter	Kritzer,	OE8KDK	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/kw_kontest/

Referat	za	UKV	tehniko:	Peter	Maireder,	OE5MPL

http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/ukw/

Referat	za	UKV	tekmovanja:	Franz	Koci,	OE3FKS

http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/ukw_contest/

Referat	 za	 delo	 v	 izrednih	 razmerah:	 Michael	 Maringer,	
OE1MMU	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/katfunk/

Referat	za	mikrovalovno	tehniko:	Kurt	Tojner,	OE1KTC	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/microwave/

Referat	 za	 satelitske	 komunikacije:	 Dr.	 Viktor	 Kudielka,	
OE1VKW	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/satellite/

Referat	za	ARDF:	Ing.	Harald	Gosch,	OE6GC	
http://ardf.oevsv.at/

Referat	za	digitalne	komunikacije:	Ing.	Robert	Kiendl,	OE6RKE	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/digikomm/

Raferat	za	ATV:	Ing.	Max	MEISRIEMLER,	OE5MLL	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/atv/

Referat	za	CW:	Herbert	Lafer,	OE6FYG
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/cw/index.
html
Referat	za	diplome:	Fritz	Rothmüller,	OE1FQS/OE3FQS	
http://www.oevsv.at/opencms/oevsv/referate/diplome/
index.html
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KV aktivnosti
Ureja: Kristjan Kodermac,  S50XX (SCC), e-pošta: hf@zrs.si

KOLEDAR  KV TEKMOVANJ  MAREC 2009

Datum	(dan) od	–	do	(UTC) Ime	tekmovanja MODE

7-8 sobota	0000	–	nedelja	2400 ARRL	International	DX	Contest SSB

14-15 sobota	1600	–	nedelja	1600 EA	PSK31	Contest PSK

21-23 sobota	0200	–	ponedeljek	0200 BARTG	HF	RTTY	Contest RTTY

21-22 sobota	1200	–	nedelja	1200 Russian	DX	Contest CW/SSB

28-29 sobota	0000	–	nedelja	2359 CQ	WW	WPX	Contest SSB

KOLEDAR  KV TEKMOVANJ  APRIL 2009

Datum	(dan) od	–	do	(UTC) Ime	tekmovanja MODE

4-5 sobota	1500	–	nedelja	1500 SP	DX	Contest CW/SSB

4-5 sobota	1600	–	nedelja	1600 EA	RTTY	Contest RTTY

12-12 sobota	1600	–	nedelja	1959 EU	Sprint	Spring CW

12-13 sobota	0700	–	nedelja	1300 Japan	International	DX	Contest CW

12-13 sobota	2100	–	nedelja	2100 Yuri	Gagarin	International	Contest CW

19-19 sobota	1600	–	nedelja	1959 EU	Sprint	Spring SSB

20-20 nedelja	0700	–	nedelja	0859 KV	Prvenstvo	ZRS CW/SSB

25-26 sobota	1200	–	nedelja	1200 SP	DX	RTTY	Contest RTTY

KOLEDAR  KV TEKMOVANJ  MAJ 2009

Datum	(dan) od	–	do	(UTC) Ime	tekmovanja MODE

2-3 sobota	2000	–	nedelja	1959 ARI	International	DX	Contest CW/SSB/RTTY

9-10 sobota	1200	–	nedelja	1200 Alessandro	Volta	RTTY	DX	Contest RTTY

9-10 sobota	1200	–	nedelja	1159 CQ-M	International	DX	Contest CW/SSB

16-17 sobota	1200	–	nedelja	1200 EU	PSK	DX	Contest BPSK31

21 četrtek	1900	-	2300 10.QRP-MINIMAL	ART-SESSION CW

23-24 sobota	2100	–	nedelja	0200 Baltic	Contest CW/SSB

30-31 sobota	0000	–	nedelja	2359 CQ	WW	WPX	Contest CW

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

BAND PLAN 7 MHz
Od	29.	marca	2009	velja	novi	IARU	Region	1	HF	Band	plan.	Celotnega	si	lahko	ogledate	na	naslovu:
http://www.iaru-r1.org/Spectrumbp.htm

Najpomembnejše spremembe pa so na 40m področju, zato o tem še tukaj:

Frequency	(kHz) Bandwidht Preferred	Mode	and	Usage

7000	-	7025 200 CW,	contest	preferred

7025	-	7040 200 CW

  7030	kHz	-	QRP	Centre	of	Activity

7040	-	7047 500 Narrow	band	modes	-	digimodes

7047	-	7050 500 Narrow	band	modes	–	digimodes,	automatically	controlled	data	stations	(unattended)

7050	-	7053 2700 All	modes	-	digimodes,	automatically	controlled	data	stations	(unattended)	(*)

7053	-	7060 2700 All	modes	-	digimodes

7060	-	7100 2700 All	modes,	SSB	contest	preferred

  7070	kHz	-	Digital	Voice	Centre	of	Activity

  7090	kHz	-	SSB	QRP	Centre	of	Activity

7100	-	7130 2700 All	modes

  7110	kHz	–	Region	1	Emergency	Centre	of	Activity

7130	-	7200 2700 All	modes,	SSB	contest	preferred

  7165	kHz	-	Image	Centre	of	Activity

7175	-	7200 2700 All	modes,	priority	for	intercontinental	operation
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ZANIMIVOSTI

Na	strani	CQ	WW	WPX	SSB	tekmovanja	po	novem	najdemo	
iskalnik,	ki	nam	prikaže	vse	 rezultate	od	 leta	1996	naprej.	
Iščemo	 lahko	 po	 kategorijah,	 klicnem	 znaku,	 klubu	 ipd.	
Čudovito!	http://www.cqwpx.com/

Švedski	radioamaterji	lahko	uporabljajo	6m	band	(50-52MHz)	
z	 izhodno	 močjo	 200W,	 brez	 dodatnih	 posebnih	 dovoljenj	
in	 plačil,	 kot	 je	 bilo	 dosedaj.	 http://www.pts.se/sv/Radio/
Amatorradio

Iskalnik	 po	 logu,	 nedavne	 ekspedicije	 TS7C,	 najdemo	 na	
naslovu:	http://www.ts7c.net/searchlog_adif.php

Za	 zanimivost	 slikca,	 kaj	 naredi	 korozija	 mrežni	 kartici	 na	
karibski	postaji	PJ2T:
http://asgard.kent.edu/ccc/corroded.nic.feb.2009.jpg
________________________________________________

DX NOVICE

3B8/3B9 - MAURITIUS/RODRIGUES
Piotr	[SP2JMR]	in	Slavo	[SP2JMB]	načrtujeta	aktivnost	iz	teh	
dveh	otočij.	Od	1.	do	8.	aprila	menda	iz	otočja	Rodrigues	(AF-
017),	kasneje	med	9.	in	17.	aprilom	pa	bosta	na	Mauritiusu,	
SSB	in	CW,	vsa	KV	področja.	Znaki	bodo	[3B8/domačiznak]	
in	[3B9/domačiznak].

4K - AZERBAIJAN
Axel	[DL6KVA]	bo	ponovno	v	Azerbajdžanu,	med	19.	in	25.	
marcem.	Delal	bo	samo	CW,	srečali	pa	ga	bomo	tudi	v	Russian	
DX	Contestu,	aktivnost	z	znakom	4K0CW.	QSL	HC

5W/KH8/3D2/T30 - PACIFIC TOUR
Hrane	 [YT1AD]	 in	 Miki	 [YU1DW]	 bosta	 potovala	 med	
20.	 aprilom	 in	 7.	 majem	 po	 južnem	 Pacifiku	 z	 namenom	
organizacije	dveh	ekspedicij	v	letih	2010	in	2011.	Mimogrede	
se	bosta	oglasila	iz	naslednjih	krajev:
Samoa;	5W8A	(YT1AD)	in	5W0DW	(YU1DW),	
American	Samoa;	KH8/N9YU	(YT1AD),	
Fiji;	3D2AD	(YT1AD)	in	3D2DW	(YU1DW),	
Western	Kirbati	T30M	(YT1AD)	in	T30DW	(YU1DW).
http://www.yt1ad.info/t31

5X- UGANDA
Nick	[G3RWF]	bo	ponovno	aktiven	kot	5X1NH	iz	Fort	Portala	v	
zahodni	Ugandi,	od	11.	marca	za	približno	2	meseca.	Sporočil	
je,	da	bo	s	sabo	odnesel	40/80m	vertikalko,	tako	da	bo	nekaj	
več	časa	posvetil	 tem	bandom,	vendar	ga	ne	bo	na	160m,	
ker	 na	 lokaciji	 enostavno	 ni	 dovolj	 prostora	 za	 postavitev	
antene.	Najraje	ima	CW,	vendar	naj	bi	se	sedaj	pojavil	tudi	
na	digitalnih	načinih.	QSL	HC.

7Q - MALAWI
Allan	[G0IAS]	je	aktiven	ko	7Q7AH	iz	QTHja	Harryja	7Q7HB	
na	 južni	 obali	malavijskega	 jezera.	 Aktivnost	 bo	 trajala	 do	
približno	 20.	marca,	 poskušali	 bodo	 narediti	 kaj	 na	 160m.	
QSL	G0IAS,	samo	direktno.

9A - CROATIA
Ekipa	sedmih	IOCA	skupine:	Franjo	[9A2MF],	Daki	[9A2WJ],	
Boki	[9A3KB],	Dado	[9A3TA],	Emir	[9A6AA],	Sven	[DF9MV]	
in	Matt	 [DL5MFL]	bodo	9A0CI	 iz	otoka	Vela	Palagruža	(EU-
090,	CI-084)	in	svetilnika	(LH-0057,	CRO-012)	med	8.	in	16.	
majem.	 80-10m,	 CW/SSB/Digital.	 QSL	DE0MST.	 Načrtujejo	
tudi	 SSB	 aktivnost	 iz	 Male	 Palagruže	 (EU-090,	 	 CI-461)	
in	 Kamik	 Od	 Tramuntane	 (CI-960,	 nova	 referenca	 IOCA	
programa).	QSL	HC.
http://www.inet.hr/9a6aa/iocaplan.htm

C2 - NAURU
Dani	[EA4ATI],	ki	je	sedaj	v	Maleziji	in	je	aktiven	kot	9M2TI	

pripravlja	 ekspedicijo	 na	 Nauru,	 nekje	 v	 maju	 po	 sezoni	
ciklonov.	Predvideni	datumi	so	3-17.	maja	ali	16-30.	maja.
http://c21ti.madrono.net/index.php?newlang=3Denglish

C9 - MOZAMBIQUE
Operaterji	Bill	[K5WAF],	Dale	[KG5U],	Jim	[N4AL],	Madison	
[W5MJ],	Paul	 [W5PF]	 in	Cal	 [WF5W]	 	bodo	aktivni	 iz	 kraja	
Bilene	 med	 25.	 marcem	 in	 5.	 aprilom,	 na	 področjih	 160-
10m,	vsi	 načini	 dela,	 s	 tremi	postajami.	Delali	 bodo	 tudi	 v	
tekmovanju	CQWW	WPX	SSB.	Znak	še	ni	napovedan,	QSL	pa	
gredo	vse	via	W5PF.	Več	informacij:
http://www.tdxs.net/c91.htm

CT3 - MADEIRA
Rosel	[DL3KWR]	in	Hardy	[DL3KWF]	bomo	slišali	iz	Madeire	
kot	 CT3/DL3KWR	 in	 CT3/DL3KWF	 od	 5.	 do	 19.	 marca	
predvsem	 CW	 na	WARC	 področjih	 (12/17/30m).	 Hardy	 bo	
poskušal	tudi	RTTY	in	PSK31.	QSL	HC.	Biro	kartice	pa	lahko	
tudi	zahtevate	na	njihov	email:	dl3kwr@darc.de		ali	dl3kwf@
darc.de	
Njihova	domača	stran:	http://www.mydarc.de/dl3kwr

CN - MOROCCO
Alfredo	[IK7JWX]	pripravlja	IOTA	ekspedicijo	na	otok	Mogador	
(AF-065)	med	 18.	 in	 26.	 aprilom.	 Omenjeni	 operaterji	 so:	
Oscar	 [IK2AQZ-5C2A],	 Carlo	 [IK6CAC-5C2C],	 Ernesto	
[I2FUG-5C2F],	Del	[IZ7GWZ-5C2G],	Alfredo	[IK7JWX-5C2J],	
Leo	 [I8LWL-5C2L],	 Simon	 [IZ7ATN-5C2SG],	 Pino	 [I8YGZ-
5C2Z]	 in	 Nicola	 [I0SNY-5C2Y].	 Delali	 naj	 bi	 na	 vseh	 KV	
področjih,	 CW/SSB/RTTY/PSK31.	 QSL	 HC	 po	 posameznih	
znakih.

D4 - CAPE VERDE
Skupina	 nemških	 operaterjev	 iz	 Bonna	 in	 Potsdama	 se	 bo	
mudila	 na	 otoku	 Sal	 (AF-086),	 med	 11.	 in	 25.	 marcem.	
Vsak	 operater	 bo	 imel	 svoj	 znak,	 omenjeni	 pa	 so:	 Helmut	
[DL3KBQ-D44TXQ],	 Holger	 [DL1COP-D44TXP],	 Jurgen	
[DJ2VO-D44TXO],	Gerd	[DG3KAF-D44TXF],	Henry	[DL2RSI-
D44TXR],	 Peter[DH2KI-D44TXI]	 in	 Franz	 [DL3PS/HB9EHQ-
D44TXS].	QSL	HC,	razen	za	D44TXS,	kjer	gre	QSL	kartica	v	
Švico,	HB9EHQ.	Delali	bodo	160-10m	s	sedmimi	postajami,	
100W	in	vertikalnimi	antenami,	v	številnih	načinih	dela,	CW,	
SSB,	RTTY,	PSK31,	Hell,	Amtor	in	SSTV.

EA8 - CANARY ISLANDS
Simon	[M0VKY]	bo	aktiven	iz	otoka	Lanzarote	(AF-004,	DIE	
S-007,	 WLOTA	 LH-0099)	 med	 31.	 marcem	 in	 5.	 aprilom.	
Delal	bo	na	40/20/15m.	QSL	HC

EA8 - CANARY ISLANDS (AF-004)
Jyrki	[OH6CS]	bo	v	CQWW	WPX	SSB	tekmovanju	EA8/OH6CS,	
delal	bo	SOSB15.	LoTW	OK.	Drugače	pa	direktno	na	naslov,	
ki	ga	najdemo	na	QRZ.com.

EI - IRELAND
Galway	Radio	Experimenters	Club	bo	na	dan,	ko	so	vsi	 irci,	
na	 dan	Sv.	 Patrika	 oddajali	 s	 posebnim	 znakom	EJ4GRC	 iz	
Inishmorea,	 otoki	 Aran	 (EU-006).	 Posebna	 QSL	 kartica	 bo	
poslana	vsem,	s	katerimi	bodo	naredili	zveze.	Na	zdravje!

FG - GUADELOUPE
Nicolas	[F5TGR]	bo	med	15.	in	28.	marcem	aktiven	kot	FG/
F5TGR.	Delal	bo	CW	in	SSB	na	področjih	40-10m.	QSL	HC.

FG - GUADELOUPE
Pat	[F4EBT]	bo	aktiven	kot	FG/F4EBT	iz	območja	Sainte	Rose	
na	 severnem	 Basse-Terre	 otoku	 (NA-102)	 v	 otočni	 skupini	
Guadeloupe	med	21.	marcem	in	11.	aprilom.	Delal	bo	samo	
SSB	80-10m,	FD4	antena	in	TS-50.

GD - ISLE OF MAN
Člani	BARS	(Barry	Amateur	Radio	Society)	iz	južnega	Walesa	
odhajajo	na	otok	med	28.	marcem	in	4.	aprilom.	Aktivnost	
bo	 na	 področjih	 160-10m,	 CW/SSB/RTTY/PSK.	 Pokukali	
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bodo	tudi	na	6m,	če	se	bo	kaj	slišalo.	Med	CQWW	WPX	SSB	
bodo	delali	z	znakom	GD8K,	izven	pa	s	posebnim	prefiksom,	
GT4BRS.	Za	digitalne	načine	dela	pa	boto	uporabljali	GT6BRS.	
QSL	GW0ANA.

GM - SCOTLAND
Jim	 [MM0BQI]	 bo	 med	 24.	 in	 27	 aprilom	 odšel	 na	 otok	
Lunga	 v	 otočju	 Treshnish	 (EU-108).	 Aktivnost	 na	 področjih	
80/40/20m	CW	in	SSB,	če	pa	bo	čas	lahko	tudi	katerega	od	
digitalnih	načinov.	QSL	HC.	LoTW	OK.	

H40 - TEMOTU PROVINCE
Sigi	 [DK9FN]	 (CW	 operator)	 in	 Hermann	 [DL2NUD]	 	 (EME		
operator)	 se	 bosta	 pridružila	 Bernhardu	 [DL2GAC,	 H44MS]	
in	bodo	aktivni	v	marcu	za	2-3	tedne.	Verjetno	bodo	aktivni	
z	znakom	H40FN,	ki	je	bil	že	uporabljan	leta	1999.	QSL	via	
HA8FW.

HA - HUNGARY
Člani	srednješolskega	radio	kluba	“Puskas	Tivadar”	(HA5KHC)	
iz	Budimpešte	bodo	ob	130	 letnici	 telefona	na	Madžarskem	
aktivirali	 posebni	 klicni	 znak	 HA130HALLO	 do	 31.	 marca.	
Aktivni	bodo	predvsem	na	CW,	nekaj	pa	tudi	v	ostalih	načinih	
dela.	QSL	HA5KHC.	Nočejo	e-QSL.

I - ITALY
Ob	stoletnici	Nobelove	nagrade	v	fiziki,	podeljene	Guglielmu	
Marconiju,	je	do	31.	marca	aktivna	posebna	postaja	IY1GM.	
QSL	IK1UGX.

I - ITALY
Pred	 55	 leti,	 v	 januarju	 1954,	 je	 italijanska	 radiotelevizija	
(RAI)	 oddajala	 svoje	 prve	 TV	 signale,	 oktobra	 1924	 pa	 je	
bilo	 v	 znaku	 prvih	 radijskih	 oddaj.	Ob	 teh	 obletnicah	 bodo	
aktivirali	 posebno	 postajo	 s	 klicnim	 znakom	 II2RAI,	 ki	 ga	
bomo	lahko	slišali	do	konca	tega	leta.	QSL	IQ2RD.	LoTW	OK.

I - ITALY
Kar	nekaj	obletnic	bodo	Italijani	proslavili	v	 letošnjem	letu.	
Ob	141.	obletnici	rojstva	Paul	P.	Harrisa,	ustanovitelja	kluba	
Rotary	International,	Rotary		Club		“Siracusa		Monti	Climiti”	
(Sicilija).	Aktivnost	z	znakom	IO9ROTA	bo	potekala	med	19.	
aprilom	in	19.	majem.	Operater	bo	IT9CCB.

J3 - GRENADA (NA-024)
Colin		[G3VCQ]	in	Sharon	[M3VCQ]	bosta	na	otoku	med	12.	
in	 26.	marcem.	 Colin	 bo	 delal	 kot	 J38CW,	 Sharon	 pa	med	
pavzami	sončenja	verjetno	kot	J38/M3VCQ.	QSL	G3VCQ.

J6 - ST. LUCIA
Johna	[W5JON]	bomo	med	24.	marcem	in	2.	aprilom	lahko	
našli	kot	J6/W5JON	iz	Marigot	Bay	(NA-108),	delalo	bo	samo	
SSB,	s	sabo	bo	imel	tudi	400W	ojačevalnik.	QSL	HC

J7 - DOMINICA (NA-101)
Seth	[SM0XBI]	bo	do	nekje	aprila	aktiven	iz	Dominice	(NA-
101)	kot	J79XBI,	samo	SSB.	QSL	HC	najraje	biro.

JD1 - OGASAWARA
JD1BLK	 (QSL	 JM1LJS),	 JD1BMH	 (QSL	 JG7PSJ)	 in	 JD1BLY	
(QSL	 JI5RPT)	bodo	aktivni	 iz	Chichijima	 (AS-031)	med	29.	
aprilom	in	12.	majem.	Načrtujejo	CW/SSB/Digital	aktivnost	
na	 področjih	 160-6m	 in	 tudi	 na	 satelitih.	 Več	 informacij	
najdete	na	njihovih	straneh:
http://radio-dream.com/jd1blk/e/
http://sapphire.ganko.tohoku.ac.jp/jd1bmh/
http://www.ji5rpt.com/jd1/

OA - PERU
Daniel	 [DL5YWM]	 in	 Rene	 [DL2JRM]	 bosta	med	 7.	 aprilom	
in	 začetkom	maja	 v	 Limi.	 V	 prostem	 času	 jih	 bomo	 lahko	
našli	 kot	 [OA4/domačiznak]	 predvsem	 na	 nižjih	 področjih,	
CW.	Medtem	ko		bodo	na	ekspediciji	v	Kostariki,	jih	ne	bo	v	
Peruju.	:)

P4 - ARUBA
John	[KK9A]	bo	na	Arubi	do	9.	marca,	ponovno	se	bo	vrnil	
še	 konec	 meseca	 od	 25.	 do	 30.	 Delal	 bo	 kot	 P40A,	 izven	
tekmovanj	večinoma	40m	CW.	QSL	WD9DZV.

PJ2 - NETHERLANDS ANTILLES
Jan	 [PA4JJ]	 odhaja	 na	 kratke	 počitnice	 na	 otok	 Curacao	
(SA-006,	WLOTA	 LH-0942)	 in	 bo	 aktiven	 kot	 PJ2/PA4JJ.	 Iz	
Amsterdama	odhaja	30.	marca	in	bo	na	otoku	do	11.	aprila.	
Potrudil	 se	bo	na	WARC	področjih	v	digitalnih	načinih.	QSL	
PA4JJ	direktno.	http://www.pa4jj.nl/html/pj2_pa4jj.html

S0 - WESTERN SAHARA
Mednarodna	ekipa	operaterjev,	ki	se	je	poimenovala	“Tifariti	
Gang”,	 v	 sestavi	 Juan	 [EA1CJ],	 Agustin	 [EA1KY],	 Roberto	
[EA2RY],	 Gerard	 [EA3EXV],	 Antonio	 [EA5RM],	 Manuel	
[EA7AJR],	 Bernard	 [F9IE],	 Fabrizio	 [IN3ZNR],	 Valery	
[UT7CR]	 in	Dimitri	 [UY7CW]	bo	v	Zahodni	Sahari,	med	12.	
in	17.	aprilom.	Uporabljali	bodo	znak	S04R,	aktivnost	pa	bo	
na	vseh	KV	področjih,	CW/SSB/Digital.	QSL	EA5RM.	Več	na	
domači	strani.		http://www.dxfriends.com

S7 - SEYCHELLES
Jan	[DL7JAN]	bo	do	6.	marca	na	otoku	Praslin	(AF-024)	kot	
S79JF.	QSL	HC

SV - GREECE
George	[SV1QN],	Fotis	[SV1AIN],	Giannis	[SV1GYG]	in	Nikos	
[SW1GYN]	bodo	oddajali	z	znaki	[domačiznak/8]	med	23.	in	
29.	marcem	iz	otoka	Zakynthos	(EU-052).	QSL	HC.

SV9 - CRETE
Willi	 [DJ7RJ]	 je	 do	 sredine	 marca	 na	 tem	 sredozemskem	
otoku.	Oglaša	se	kots	SV9/DJ7RJ.	QSL	HC.

TI - COSTA RICA
Klaus	[DK6AO],	Gunter	[TI7WGI],	Andy	[DH8WR,	EA2CRX],	
Norbert	[DL2RNS],	Rene	[DL2JRM]	in	Daniel	[DL5YWM]	bodo	
aktivni	iz	otočja	Murcielago	(NA-191)	med	17.	in	20.	aprilom.	
Znak	še	ni	napovedan,	ampak	bo	v	 imel	prefiks	TI7.	Delali	
bodo	 80-10m,	 SSB/CW/RTTY/PSK31.	 QSL	 DK6AO.	 Domača	
stran:	http://www.ti7.info

V2 - ANTIGUA AND BARBUDA
Peter	[G3TKK]	bo	počitniško	aktiven	kot	[V25TK]	iz	Antigue	
do	12.	marca.	Delal	naj	bi	40-17m,	samo	CW.	QSL	HC.

V4 - ST. KITTS AND NEVIS
Nick	[G4FAL]	bo	aktivnen	kot	[V4/G4FAL]	iz	plantaže	Rawlins	
na	 otoku	 St.	 Kitts.	 (NA-104),	 med	 12.	 in	 17.	 marcem.	
Načrtuje	 samo	CW	aktivnost	80-10m,	brez	WARC	področij.	
QSL	HC.	LoTW	OK.

V6 - MICRONESIA
Minekazu	 [JA2NQG	 -	 SSB]	 in	 Yuji	 [JH2BNL	 -	 CW/RTTY]	
se	 bosta	 potepala	 po	 zahodnem	 Pacifiku	 čez	 cel	 marec.	
Načrtovana	aktivnost	zgleda	takole:
4-6	marec	-	Chuuk	Island	(OC-011);	Micronesia;
	 [V63AR,	V63WW]
6-9	marec-	Pohnpei	Island	(OC-010);	Micronesia;	
	 [V63AR,	V63WW]
9-11	marec	-	Kosrae	Island	(OC-059);	Micronesia;	
	 [V63AR,	V63WW]
11-14	marec	-	Majuro	Island	(OC-079);	[V73J,	V73M]
14-16	marec	-	Palau	Island	(OC-009);	[T88CD,	T88WW]
17-19	marec	-	Guam	(OC-026);	[NH0AA,	AH0F/KH2]

VE - CANADA
Heinz	[VA7AQ]	bo	na	otoku	Grand	Manan	(NA-014)	med	20.	
in	25.	marcem.	Delal	bo	kot	VE9/VA7AQ.	QSL	HC.

VE - CANADA
Cezar	 [VE3LYC]	 bo	 poskušal	 aktivirati	 skupino	 Fox	 Islands	
(NA-186)	 med	 31.	 marcem	 in	 3.	 aprilom.	 Skupina	 je	 bila	
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aktivirana	 samo	enkrat	pred	 šestnajstimi	 leti,	 aktivacijo	pa	
je	opravil	WT2O/VE8	in	je	trajala	zelo	kratek	čas.	Otočje	je	
zaščiteno	območje,	počivališče	 severnih	medvedov,	 zato	 se	
bosta	 z	njim	mudila	 tudi	 dva	posebej	usposobljena	vodiča.	
Več	informacij	naj	bi	se	našlo	na	QRZ.com.

VK9C - COCOS-KEELING ISLAND (OC-003)
Bernd	[VK2IA]	bo	ponovno	aktiven	kot	VK9AA	med	14.	in	27.	
marcem.	Delal	bo	CW/SSB	na	160-10m.	QSL	DL8YR	(QRZ.
com)

VK9L - LORD HOWE ISLAND
VK9LA	bo	znak,	zdaj	že	nekaj	časa	pričakovane,	ekspedicije	
na	Lord	Howe.	Številčna	zasedba,	Tony	[IZ3ESV],	San	[K5YY],	
Bob	[N2OO],	Lance	[N2OZ],	Stan	[SQ8X],	Peter	 [SQ9DIE],	
Victoria	 [SV2KBS],	 Alex	 [VK1TX],	 Luke	 [VK3HJ],	 Chris	
[VK3QB],	John	[VK4IO],	Catherine	[VK4VCH],	Chris	[VK5CP],	
John	[VK5PO],	Julian	[W5SL]	in	Bill	[VK4FW],	odhaja	na	otok	
konec	marca	in	bo	predvidoma	aktivna	med	23.	marcem	in	
3.	aprilom.	Postavili	naj	bi	7	HF	postaj	in	posebno	postajo	za	
50MHz,	na	dveh	različnih	lokacijah.	QSL	VK4FW.
http://www.odxg.org
http://www.odxg.org/vk9la.htm

VK9M - MELLISH REEF
George	 [AA7JV]	 in	 Tomi	 [HA7RY]	 sta	 napovedala	 aktivnost	
kot	VK9GMW	(OC-072)	med	22.	marcem	in	6.	aprilom,	točen	
datum	 ni	 določen,	 ker	 je	 odvisen	 od	 vremenskih	 razmer.	
Potrudili	se	bodo	na	nižjih	področjih,	ampak	aktivnost	lahko	
pričakujemo	 povsod.	 QSL	 HA7RY,	 direktno.	 Več	 na	 domači	
strani:	http://www.vk9gmw.com 

VK9N - NORFOLK ISLAND
Willy	[ON5AX]	z	ženo	Magdo	[ON3AX]	bo	aktiven	kot	[VK9N/
ON5AX]	iz	otoka	Norfolk	(OC-005)	med	15.	in	22.	marcem.	
QSL	HC.

VK9X - CHRISTMAS ISLAND
Haru,	[JA1XGI,	W8XGI]	je	načrtovano	potovanje	na	Kiribati	
in	sedaj	odhaja	na	Božični	otok.	Delal	bo	kot	VK9XGI,	med	4.	
do	11.	aprila,	CW	in	digitalne	načine	dela,	vsa	KV	področja.	
QSL	JA1XGI.

VP2M - MONTSERRAT
Mike	 [W1USN],	 Scott	 [W1SSR]	 in	 Bob	 [AA1M]	 so	 na	
Montserratu	 do	 7.	 marca.	 Kartice	 zahtevajo	 	 direktno	 na	
domači	naslov.

VY - CANADA
Operaterji	 Jeff	 [N1SNB]	 in	 Flex	 [DL7FER]	 bosta	 aktivna	 iz	
QTH	VY2TT	kot	[VY2/N1SNB]	med	CQWW	WPX	SSB,	delali	pa	
naj	bi	v	kategoriji	Multi-Multi.

YW0 - AVES ISLAND
Skupina	 4M5DX	 bo	 ponovno	 aktivirala	 otok	 Aves	 (NA-020)	
v	marcu	 za	 čas	 enega	 tedna.	 Skupina	 naj	 bi	 štela	 več	 kot	
15	 operaterjev,	 logistika	 pa	 je	 tudi	 pripravljena	 s	 strani	
mornarice.	QSL	IT9DAA.	LoTW	OK.	http://yw0a.4m5dx.info

Z3 - MACEDONIA
Člani	 makedonske	 telegrafske	 skupine	 (MCWG)	 bodo	 do	
konca	 leta	 aktivni	 s	 posebnim	 klicnim	 znakom,	 Z30MCWG.	
Predvsem	CW	seveda.	QSL	Z35M.

ZL7 - CHATHAM ISLANDS
Skupina	 devetih	 operaterjev	 iz	 Nove	 Zelandije,	 John	
[ZL1ALZ],	 John	 [ZL1BYZ],	Mike	 [ZL2CC],	Lee	 [ZL2LE],	Phil	
[ZL2RVW],		Wayne	[ZL2WG],	Mark	[ZL3AB],	Lee	[ZL2AL]	in	
Morrie	 [ZL2AAA],	se	bo	oglašala	z	znakom	ZL7T	med	6.	 in	
11.	marcem.	Uporabljali	bodo	štiri	postaje	na	področjih	160-
10m,	 SSB/CW/RTTY/PSK.	 Po	 ekspediciji	 bomo	 log	 iskalnik	
našli	na	njihovi	domači	strani.	QSL	ZL2AL.	LoTW	septembra.	
http://www.zl7t.com

ZS - SOUTH AFRICA
Skupina	južnoafriški	radioamaterjev	bo	sodelovala	v	CQWW	
WPX	SSB	tekmovanju	v	M2	kategoriji,	uporabljali	bodo	znak	
ZT2V.	 Omenjeni	 operaterji	 so:	 	 ZS2DL,	 ZS2ACP,	 ZS2DK,	
ZS2EZ,	ZS2GV,		ZS2HK	in	ZS2Y.	QSL	NI5DX
________________________________________________

Western Sahara – S0

Zahodna	Sahara	 je	 območje	 266000	 km2	na	 zahodni	 obali	
afriške	celine,	 južno	od	Maroka	 in	v	največjem	delu	objeta	
ob	Mavretanijo.	 Spada	med	najredkeje	 naseljena	 območja,	
največje	mesto	leži	na	severu,	El	AAiun,	kjer	domuje	več	kot	
polovica	od	približno	382000	prebivalcev.	Kot	denarno	enoto	
uporabljajo	maroški	dirham.	

Zakaj	območja?	Nekako	takole	gre.	Od	60ih	let	je	na	seznamu	
Združenih	 Narodov,	 ne	 samoupravnih	 območij,	 ko	 je	 bilo	
še	 španska	 kolonija,	 Rio	 de	 Oro	 (Spanish	 Sahara)	 -	 EA9.	
Leta	 1976	 je	 Maroko	 anektiral	 skoraj	 dve	 tretjino	 ozemlja	
na	severu,	 leta	1979	pa	še	kar	 je	ostalo	na	 jugu	ob	umiku	
Mavretanije.	Tudi	tukaj	ni	šlo	vse	po	maslu,	saj	nekaterim	to	ni	
bilo	všeč	in	se	je	sprevrglo	v	različne	oborožene	spopade,	vse	
dokler	niso	leta	1991	Združeni	Narodi	vzpostavili	prekinitev	
ognja	 in	 od	 takrat	 se	 dogajajo	 različni	 poskusi	 urejevanja	
območja,	 nazadnje	 se	 govori	 o	 nekakšni	 avtonomiji,	 saj	
popolna	 samostojnost	 ne	 pride	 v	 poštev.	 Zveni	 znano	 tudi	
bolj	bližnjim	krajem.
Območje	uporablja	prefiks	S0,	ki	pa	po	uradni	ITU	razdelitvi	
ni	dodeljen,	kot	internetno	domeno	pa	imajo	dodeljeno	“.eh”,	
ki	pa	se	tudi	ne	uporablja.	Žal	ni	tako	zanimiva	kot	domena	
pacifiške	državice	Tuvalu	“.tv”	ki	je	to	spretno	prodala,	mogoče	
pa	bo	zastonj,	kot	je	to	“.tk”	iz	nam	zaželenega	Tokelau.	Za	
telefonski	sistem	se	tudi	uporablja	maroška	“+213”.
V	drugi	polovici	devetdesetih	let	smo	lahko	redko	vzpostavljali	
zveze	s	S07WW,	poznani	Mark	ON4WW	je	delal	na	območju	
in	 vzpostavil	 številne	 zveze.	 Kasneje	 leta	 2000	 je	 bil	 med	
odmevnejšimi	JA1UT	s	svojo	ekipo	prostovoljcev,	po	krajšem	
zatišju	 pa	 so	 večje	 aktivnosti	 pripravljali	 radioamaterji	 iz	
Španije,	od	S07L,	S05X,	S01R,	do	prihajajoče	S04R.

Več	o	tem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Sahara
https://www.cia.gov/l ibrary/publications/the-world-
factbook/geos/wi.html
http://dx-hamspirit.com/2007/12/13/s05a-western-sahara/
http://www.s01r.com/
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MAROKO - RADIOAMATERSKI RAJ ALI PEKEL (RIS 2009)

Kdo	si	od	pravih	kontesterjev	še	ni	zaželel	delati	v	največjem	
svetovnem	tekmovanju	iz	ene	od	eksotičnih	lokacij?	Maroko	
je	 ena	 najprivlačnejših,	 saj	 vsi	 vemo,	 da	 pripada	 svetovni	
rekord	 v	 CQ	 WW	 tekmovanjih	 v	 najtežji	 kategoriji	 (multi/
multi)	ravno	tej	državi.	

Za	 uvod	 je	 potrebno	 iti	 nazaj	 in	 sicer	 več	 let,	 ko	 smo	 se	
prvič	 srečali	 z	 amaterskim	 prijateljem	 Stefanom,	 IK2QEI.	
Mislim,	 da	 je	 bil	 Bled	 prvo	 osebno	 srečanje	 in	 kasneje	 še	
več	prireditev,	kar	 je	pripeljalo	do	 tega,	da	nas	 je	 letos	ob	
priliki	sejma	v	Brescii,	ko	smo	predstavljali	delo	SCC,	povabil	
na	CQWW	SSB		v	Maroko	na	postajo	CN3A.	Povabilu	sva	se	
odzvala	Kristjan,	S50XX	in	Tine,	S50A.

Lokacija	CN3A	se	nahaja	približno	8	km	od	mesta	Safi,	ki	je	
na	vzhodni	atlantski	obali	Maroka.	Od	Marakeša,	ki	je	znano	
turistično	 središče	 je	 oddaljeno	 približno	 150	 kilometrov.	
Torej	 najina	 pot	 je	 potekala	 na	 relaciji	 Ljubljana-Vogrsko-
Milano	 z	 avtom,	 nato	 Milano-Marakeš	 z	 nizkocenovnim	
prevoznikom,	 Marakeš-Safi	 z	 rent-a-car	 in	 podobno	 nazaj.	
Lokacija,	 ki	 jo	 IK2QEI	 skupaj	 z	 IK2SGC,	 Matteom	 in	
SV8CS	gradi	za	radioamatersko	uporabo	pripada	enemu	od	
dolgoletnih	 prijateljev	 Mattea	 in	 je	 pravzaprav	 kot	 vikend	
lokacija	oddaljena	približno	1,5	km	od	Atlantika	(smer	USA)	
in	leži	na	ravnini,	tako	kot	pravzaprav	celoten	severozahodni	
del	Maroka	severno	od	Atlasa.	Fantje	so	gostje	za	nedoločen	
čas	od	leta	2006	dalje.	

Lokacija	 je	cca	40x100	m	ograjen	prostor	znotraj	katerega	
je	 pritličen	 objekt	 (PPS)	 	 in	 posebej	 garaža,	 ki	 služi	 za	
skladiščenje	 hardwarea.	 Zunaj	 ograjenega	 prostora	 ni	 v	
razdalji	cca	200	m	nobene	druge	hiše	razen	vodovodni	stolp	
višine	cca	15	m	približno	80	metrov	od	PPS.	Teren	 je	sicer	
raven	vendar	kamnit	z	malo	trave.

Letošnja	ekipa	za	CQ	WW	v	SSB	delu	tekmovanja	v	kategoriji	
Multi/Single	 je	 štela	 šest	 članov	 in	 sicer:	 Matteo	 IK2SGC,	
Roberto	 I2WIJ,	 Andy	 YO3JR,	 Said	 CN8WW,	 Kristjan	 S50XX	
in	 Tine	 S50A.	 Stefano	 zaradi	 bolezni	 v	 družini	 ni	 mogel	 z	
nami,	kar	nam	je	napravilo	precej	težav	pri	problemih,	ki	so	
se	pojavili	v	pripravah	in	v	času	tekmovanja.	V	Marakeš	smo	
prileteli	v	četrtek	zjutraj	ob	9h	in	takoj	najeli	dva	rent-a	car	
Renaulta	ter	se	odpeljali	na	lokacijo,	kamor	smo	prišli	po	treh	
urah	vožnje.	Najprej	smo	se	namestili	v	hotelu	v	mestu,	kajti	

lokacija	nima	namestitvenih	možnosti	in	smo	se	spat	vozili	v	
mesto.	

Takoj	 ko	 smo	 prišli	 na	mesto,	 smo	 pričeli	 s	 postavljanjem	
potrebnih	 anten	 in	 urejanjem	 shacka.	 Na	 lokaciji	 sta	
postavljena	dva	stolpa	višine	cca	20	m	od	katerih	eden	nosi	
3	el.	fix	beam	za	EU	za	14	MHz	na	13	m	in	5	el.	beam	za	14	
na	20	m	ter	4	el	za	28	MHz	 iznad	njega.	Na	tem	stolpu	 je	
obešen	tudi	dipol	za	160	m.	Drug	stolp	je	“crank-up”	tudi	20	
m	višine	 in	nosi	5	el.	za	21	MHz	ter	2	el	za	7	MHz.	Ta	dva	
stolpa	 sta	 postavljena	 izven	ograje	 približno	30	m	od	PPS.	
Še	naprej	stoji	vodni	stolp	na	katerem	je	postavljen	TH7DXX	
kot	mult.	 antena	 za	 zgornje	 obsege.	 Torej	 je	 precej	 anten	
že	stalno	postavljenih	 in	smo	morali	postaviti	 le	še	80	m	4	
square	in	dodaten	4	sq	za	40	m.	Za	sprejem	je	Said	potegnil	
dve	 beverage	 anteni	 in	 sicer	 cca	 200	m	 za	 USA	 in	 150	m	
proti	EU.	Kristjan	in	jaz	sva	imela	nalogo	postaviti	80	m	sq.	
Za	štiri	vertikalke	sta	dve	anteni	postavljeni	znotraj	ograje,	
dve	pa	 zunaj.	Znotraj	 sta	osnovi	 anten	 (10	m	alu	 cevi)	 že	
kar	položeni	 in	na	njiju	se	doda	še	dodatnih	10	m	fiberglas	
cevi,	dvigne,	sidra	in	poveže	s	kabli	ter	razprostre	po	osem	
radialov	in	pol	antene	je	tu!	Še	ena	polovica	zunaj	ograje	in	
antena	 je	 zgrajena.	 No,	 črke	 na	 papirju	 seveda	 prenesejo	
takšno	 poenostavitev,	 toda	 za	 postavitev	 sva	 s	 Kristjanom	
porabila	pravzaprav	celotno	popoldne.	Vendar	 je	antena	ob	
prvem	preizkusu	normalno	delovala.	Moram	reči,	da	sem	bil	
precej	presenečen,	ko	smo	preizkusili	anteno	in	s	preklopom	
smeri	 beležili	 izredne	 rezultate.	 Razlike	 v	 jakosti	 signalov	
v	smeri	proti	onim	 izven	smeri	so	bile	več	kot	20	db.	Proti	
koncu	dneva	sva	pomagala	še	dokončati	4	sq.	za	7	MHz,	ki	je	
bil	prvič	postavljen.	

Tudi	ta	antena	je	kazala	podobne	rezultate	kot	ona	na	3,7	MHz.	
Mateo	in	Andy	sta	pripravljala	postaje,	ki	so	bile	sestavljene	iz	
dveh	enakovrednih	pozicij	(FT1000MP	+HF2500	ojačevalnik)	
ter	avtomatiziran	preklop	za	antene	in	filtre	ter	tretja	postaja	
-	IC756PRO	s	TL922	vezano	na	TH7DXX	za	ponočno	čakanje	
odpiranja	14	MHz	oziroma	za	dnevno	dežurstvo	na	šumu	na	
28	MHz.	Ko	smo	zvečer	zapuščali	lokacijo	in	šli	spat	v	hotel	
v	mesto	smo	imeli	že	kar	precej	urejen	shack.	Za	petek	smo	
morali	samo	še	preveriti	nekaj	anten	in	se	v	miru	pripraviti	
na	 tekmovanje.	 Toda	 v	 petek	 so	 se	 pokazale	 težave,	 ki	 so	
nam	dale	mnogo	dela	in	s	katerimi	smo	se	ubadali	ves	dan.	
Najprej	 je	bil	problem	z	dipolom	na	160	m,	ki	sam	po	sebi	
ni	nekaj	posebnega,	vendar	smo	potrebovali	vsaj	množitelje		
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na	tem	obsegu	in	smo	jo	zato	nujno	potrebovali.	SWR	je	bil	
zelo	visok	in	nikakor	nismo	mogli	ugotoviti	vzroka.	Dvakrat	
sem	bil	na	stolpu,	vendar	v	napajalni	točki	ni	bilo	videti	težav.	
Zaključili	 smo,	 da	 je	 problem	 nekje	 v	 kablu,	 ki	 je	 dvakrat	
podaljšan	 in	 končno	 ugotovili,	 da	 je	 na	 enem	 spoju	 slab	
konektor.	To	težavo	smo	torej	rešili.	Na	14	Mhz	antena	tudi	ni	
delovala	kot	bi	morala,	namreč	SWR	na	oddaji	se	je	s	časom	
povečeval	in	antena	je	bila	neuporabna.	To	je	bil	pa	že	večji	
problem.	Rezervnega	kabla	nismo	imeli	kajti	najlažje	bi	bilo	
zamenjati	antenski	kabel	in	preveriti,	če	je	z	njim	problem.	
Naj	takoj	povem,	da	smo	po	mnogih	idejah,	telefonskih	klicih	
v	Milano	in	tekanjih	gor	in	dol	ugotovili,	da	je	kabel	narobe	
označen	in	smo	uporabljali	eno	od	beverage	anten	kot	našo	
anteno	za	14	MHz.	Seveda	je	bil	SWR	v	začetku	vedno	dober,	
saj	sta	beverage	zaključena	s	50	omskim	uporom,	 toda	po	
pregretju	 tudi	 upor	 noče	 več	 “sodelovati”.	 Skratka	 kar	 do	
pričetka	 tekmovanja	 smo	 urejali	 vse	 potrebno	 za	 veliko	
pričakovanje.	

Mateo	 je	 postavil	 za	 cilj	 povpreček	 180	 zvez	 na	 uro	 in	 ko	
smo	delali	razpored	operatorjev	sta	Kristjan	in	Andy	porabila	
skoraj	tri	ure,	da	sta	sestavila	urnik,	ki	bi	prinesel	raznoliko	
aktivnost	 za	 vsakega	operatorja.	 Potrebno	 je	 vedeti,	 da	 so	
bila	pričakovanja	velika,	saj	je	ta	postaja	v	lanskem	CQWW	
dosegla	prvo	mesto	v	svetu	v	M/S	kategoriji	in	glede	na	to,	
da	smo	letos	imeli	še	dodatno	anteno	za	7	MHz	in	še	tretjo	
mult	postajo,	smo	pričakovali	še	boljši	rezultat.
Delo	sta	pričela	Mateo	kot	run	operator	na	7	MHz	in	Andy	na	
mult	postaji,	jaz	pa	sem	poslušal	“šum”	na	14	MHz	na	tretji	
postaji.	

Naj	že	vnaprej	povem,	da	tretja	postaja	ni	prinesla	nikakršnih	
koristi,	kajti	14	je	bil	preko	noči	trdo	zaprt,	28	pa	se	preko	
dneva	 tudi	 ni	 odprl	 za	 nas	 več	 kot	 za	 nekaj	 zvez.	 Začetek	

je	prinesel	zelo	slabe	rezultate.	Nikakor	ni	bilo	možno	najti	
frekvence	na	7	MHz,	kjer	bi	lahko	vodili	pile	up	in	tako	smo	
končali	 prvo	 uro	 z	 nekaj	 več	 kot	 120	 zvezami,	 tudi	 druga	
ni	 bila	 boljša.	 Nato	 80	 m,	 ki	 tudi	 ni	 blestel	 tako,	 da	 smo	
že	na	samem	začetku	čutili,	da	bo	zelo	težko	ali	nemogoče	
doseči	 lanskih	 20	mio	 točk.	 Ko	 potem	 tudi	 14	 in	 21	 nista	
prinašala	pravih	pile	up	smo	že	prvi	dan	zaostajali	za	lanskim	
rezultatom.	 Sicer	 je	 v	 popoldanskih	 urah	 bilo	 nekaj	 ur	 s	
povprečkom	preko	260,	toda	to	ni	bilo	dovolj	za	lovljenje	9	
tisoč	zvez,	kot	smo	želeli.	Da	bi	dobili	še	boljše	argumente	
za	izgovore,	nam	je	v	nedeljo	zjutraj	zmanjkalo	elektrike.	To	
je	 pomenilo,	 da	 smo	morali	 prevezati	 vse	 napajalne	 kable	
za	uporabo	agregata,	ki	pa	 je	bil	 sposoben	napajati	 le	eno	
postajo	 in	 še	 to	 brez	 ojačevalnika.	 Seveda	 je	 bila	 izguba	
časa	že	zaradi	živčnosti	in	preklinjanja	velika,	pa	resetiranje	
računalnikov	in…	Torej,	dobili	smo	informacijo,	da	popravljajo	
napeljavo	v	sosednji	vasi	in	da	bo	trajalo	popravilo	štiri	ure.	
Res	 so	 se	 držali	 načrta,	 toda	 za	 nas	 je	 to	 pomenilo	 pokop	
vseh	upov	na	boljši	 rezultat.	Tudi	nedelja	popoldne	nam	ni	
prinesla	dobrega	odprtja	(poslušali	smo	D4C,	ki	je	vodil	pile	
up	EU	na	28,	ob	tem	ko	mi	nismo	slišali	nobenega	signala)	
tako,	da	smo	na	koncu	tekmovanja	končali	s	7700	zvezami,	
kar	je	naneslo	cca	17,5	mio	točk.	Pogoji	so	bili	za	vse	slabši	
kot	 lani	 vendar	 je	 D4C	 naredil	 rezultat	 okrog	 20	mio	 točk	
v	 isti	 kategoriji,	 P33W	 je	 imel	malo	manj	 kot	 17	mio,	 tudi	
FY5KE	ima	nižji	rezultat.	

Po	tekmovanju	smo	šli	vsi	spat	v	hotel	in	zjutraj	smo	v	treh	
urah	 imeli	 pospravljeno	 celotno	 lokacijo	 ter	 se	 odpeljali	 do	
Marakeša,	kjer	smo	si	privoščili	malo	turizma	in	dobro	večerjo	
v	 enem	 od	 boljših	 lokalov.	 Let	 nazaj	 v	Milano	 smo	 imeli	 v	
torek	zjutraj	tako,	da	smo	lahko	v	miru	premlevali	načrte	za	
prihodnje	ter	se	tolažili	za	probleme,	ki	smo	jih	doživeli.

Torej,	 Maroko	 je	 obljubljena	 dežela	 za	 radioamaterje,	
na	 drugi	 strani	 pa	 je	 ravno	 tako	 podvržena	 problemom	
prenapolnjenosti	 obsegov	 (posebno	 7	 MHz)	 ter	 težavam	 s	
propagacijami.	Nikakor	pa	ne	sme	nihče	pričakovati,	da	bo	
z	 malim	 tribanderjem	 in	 nekaj	 žicami	 lahko	 iz	 katerekoli	
eksotične	lokacije	naredil	spodoben	rezultat.	Dandanes	moraš	
za	dober	rezultat	poleg	dobre	in	zanimive	lokacije	imeti	tudi	
velike	antene,	mnogo	tehnike	in	srečo	s	propagacijami.	Saj	
to	pa	že	itak	vemo,	ali	ne!?

	 	 Tine,	S50A
________________________________________________

YU8/S56M,  Priština, Kosovo, 4 -13.8.2008

Z	Robertom,	S57AW,	sem	se	v	začetku	letošnjega	leta	udeležil	
sestanka	upravnega	odbora	SCC,	kjer	 je	 kmalu	po	 zdravici	
debata	nanesla	na	aktivnosti,	ki	jih	bo	društvo	letos	izvajalo.	
Ena	od	idej	za	promocijo	SCC,	ki	se	je	ponujala	dobesedno	
sama	 od	 sebe	 (ob	 realnem	 pričakovanju	 razglasitve	
samostojnosti),	je	bila	aktiviranje	našega	kluba	s	Kosova.	
Leto	dni,	 ki	 sem	ga	preživel	na	Kosovu,	kjer	 sem	opravljal	
delo	za	policijo	Združenih	Narodov	mi	je,	poleg	poznavanja	
terena	 in	načina	pridobitve	 licence	za	 radioamatersko	delo,	
prineslo	tudi	nekaj	znanstev,	torej	nekaj	prednosti,	na	katera	
je	 SCC	 računal.	 In	 sem	 zato,	 kljub	 temu,	 da	 sem	 ob	 več	
priložnostih	dejal,	da	na	Kosovu	nisem	ničesar	pozabil,	pristal	
na	sodelovanje.	
Na	 več	 področjih	 smo	 začeli	 izvajati	 aktivnosti	 za	 pripravo	
odprave,	 sam	 pa	 sem	 pričel	 urejati	 kosovske	 licence	 za	
pozivne	znake	YU8/S52A,	YU8/S50A	 in	YU8/S56M	 in	 jih	 za	
osebna	znaka	uspel	 tudi	pravočasno	pridobiti.	UNMIK	FMO,	
organ	UN	administracije	na	Kosovu,	ki	 je	bil	 do	 razglasitve	
Kosova	 za	 samostojno	 državo	 zadolžen	 za	 izdaje	 radijskih	
licenc,	je	podal	obrazložitev,	da	klubski	znak	licence	ne	more	
dobiti.	

Dogodki	ob	razglasitvi	Kosova	so	nas	skoraj	prehiteli.	In	ker	
smo	za	odpravo	ob	priznanju	planirali	le	cestni	prevoz,	smo	
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glede	na	informacije	in	stanje	na	relacijah	do	Kosova	sprejeli	
racionalno	odločitev:	odpravo	smo	preložili	na	kasnejši	čas.	
In	še	vedno	menim,	da	je	bila	odločitev	zelo	pravilna;	ker	…	
»bilo	je	svašta!«	On	the	way	and	on	the	two-way!

Kmalu	 po	 uvrstitvi	 Kosova	 na	 WAE	 listo,	 kar	 neposredno	
pomeni,	da	je	YU8	množilec	v	EUDXC,	se	začnemo	pogovarjati	
o	novi	odpravi.	Prijavi	se	nas	več,	vendar	na	koncu	ostane	za	
na	 pot	 pripravljenih	 šest	 navdušencev:	 Fredi-S52ZW,	 Vito-	
S56M,	 Polde-S57U,	 Renato-S57UN,	 Frane-S59AA	 in	 Tine-
S50A.	RTV-jevca	Roman-S58P	 in	 Leo-S50R	na	žalost	nekaj	
dni	pred	odhodom	pot	odpovesta.	Z	nami	pa	nato	odrine	moj	
starejši,	 12-letni	 sin	 Vito.	Mu	 je	 bilo	 zanimivo	 in	 se	 je	 kar	
malo	»vžgal«	za	radioamaterstvo.	In	je	bil	večji	mir	v	hiši.
Načrtovati	 in	 pripraviti	 je	 potrebno	 kar	 nekaj	 stvari.	 V	
juniju	skušamo	pridobiti	licenco	za	YU8/S59AA,	z	namenom	
zagotovitve	 še	 ene	 postaje,	 ki	 morajo	 biti	 na	 licencah	
navedene	s	serijskimi	številkami.	V	kratkem	(po	treh	tednih)	
pride	odgovor	uslužbenke	UNMIK	FMO,	da	so	v	»tranziciji«	in	
da	novih	licenc	urad	ne	izdaja.	Dobro.	Dogovorimo	se,	da	je	
najbolje	uporabiti	znak	YU8/S56M,	saj	gre	za	znak,	ki	je	bil	
na	Kosovu	že	aktiven.	Marsikdo	ve,	da	 je	 lastnik	 te	 licence	
(bivši)	pripadnik	UNMIK	administracije,	in	tudi		moje	rojstno	
ime	 Vitomir	 pri	 YU	 postajah	 ne	 vzbuja	 kakšnega	 hudega	
odpora.	

Za	S56M	»contest	vehicle«	Chrysler	voyager	si	v	dneh	pred	
odhodom	 nabavim	 prtljažnik,	 si	 sposodim	 dva	 300-litrska	
strešna	kovčka,	vozilo	servisiram	in	ga	pripravim	za	pot.	Kar	
nekajkrat	je	potrebno	obiskati	Franeta-S59AA,	da	pripraviva	
vse	 stolpe,	 rotorje,	 kable,	 aluminij,	 žice	 in	 pripadajočo	
opremo,	ki	se	bo	peljala	z	avtom.

No.	Pa	se	končno	pričnemo	zbirati.	4.	8.	2008	zjutraj	ob	4.00	
pri	meni,	ob	5.00	pri	S57U,	uro	kasneje	smo	že	na	Hrvaškem.	
Z	našim	vozilom,	moja	staro	ameriško	trafiko,	se		kmalu	po	
odhodu	prično	dogajati	stvari,	ki	se	mi	dotlej	še	nikoli	niso:	
avto	se	trese,	klima	naprava	poliva	vodo	v	notranjost	avta,	
zaradi	klime	se	meglijo	stekla,	naprava	spušča	dim,	brisalci	se	
prižigajo	pri		vklopu	smernika…	Se	po	prihodu	domov	izkaže,	
da	 to	ni	 bil	 »osmi	 potnik«	Murphy,	 pač	pa	 zaradi	 zračnega	
čepa	v	klima	napravi	voda	ni	mogla	drugam,	kot	v	avto	in	je	
z	občasnimi	stiki	povzročala	zgoraj	navedeno	dogajanje.	Eh.	
Bljak.	GRRR.	

Na	mejah	problemov	ni.	Nam	povečini	le	pomahajo,	tako,	da	
je	čakalna	doba	skoraj	krajša,	kot	na	cestninskih	postajah.	
Seveda	zaradi	dveh	kovčkov	na	strehi	vozimo	počasi.	Pa	tudi	
načrt	 je,	 da	 Tine	 in	 Frane,	 ki	 sta	 na	pot	 krenila	 z	 letalom,	
najdeta	primeren	motel,	ostali	pa	do	večera	pridemo	tja.	
SKED	z		Robijem,	S57AW	v	Beogradu	nato	olajša	potovalno	
muko.	 Po	 krajšem	 ogledu	 mesta	 se	 nato	 še	 nekajkrat	
ustavimo	 na	 črpalkah	 in	 gostilnah	 ob	 Ibarski	 magistrali,	
da	 bi	 nato	 bili	 na	meji	 Srbije	 s	 Kosovom	malo	 pred	 šesto	
zvečer.	 Na	 Srbski	 strani	 le	 kontrola	 mojega	 vozniškega	 in	
prometnega	 dovoljenja,	 saj	 tam	meje	 ne	 priznajo	 in	 je	 to	
le	 nekakšna	 prometna	 kontrolna	 točka.	 Po	 kratki	 debati	 o	
policijskih	 plačah	 smo	 že	 pri	 policistki	 kosovske	 policijske	
službe	 srbske	 narodnosti,	 ki	 popolnoma	 nezainteresirano	
pogleda	moje	vozniško	dovoljenje	in	nas	napoti	v	notranjost	
Kosova.	Vojaki	NATA	in	UNMIK	policisti	se	nam	le	nasmihajo	
in	nas	pozdravljajo.	Carinske	kontrole	 tu	ni.	 Pred	Mitrovico	
še	policijska	kontrola	(»Ajde	zdravo	kolega«)	in	šele	na	meji	
med	 srbskim	 in	 albanskim	delom	Mitrovice	 se	ustavimo	na	
kontrolni	 točko	NATA,	 kjer	 do	 nas	 pristopi	 kosovski	 carinik	
in	nas	vpraša:	»Jima	li	njeki	kontrabant,	majstore?«	»C	CC	
…	 sami	 pošteni…in	 blablabla«	 Nas	 nato	 brez	 težav	 spusti	
naprej.	Pa	se	nato	nekaj	po	osmi	uri	zvečer	dobimo	v	motelu	
v	južnem	delu	Prištine.	Pivo	pa	še	kar	paše,	ta	večer.	In	še	
kak.	Itak.

5.8.	 se	 prične	 dogajati.	 Sestavljanje	 stolpov,	 antene,	 žice,	
kabli,	 juhu.	 Madona,	 človek	 bi	 samo	 to	 lahko	 delal	 celo	
življenje.	Je	pa	bila	vročina	strašna	in	sem	se	res	bal,	da	bi	

kdo	dobil	sončarico.	Sem	bil	kar	malo	zaskrbljen,	ko	se	eden	
od	članov	ekipe	ni	takoj	odzval	na	trkanje	po	vratih	njegove	
sobe…	No	ja.	Mogoče	bi	koga	lahko	ugonobil	tudi	vonj	v	kateri	
izmed	sob.	Motel	so	sicer	zgradili	pred	štirimi	leti,	deluje	pa	
kot,	da	bi	ga	pred	dvajsetimi.	
Že	prvi	 dan	obiščem	svojega	bivšega	 stanodajalca	Ratka	v	
Lapljem	selu,	si	pri	njem	sposodim	vrtalko,	ki	 jo	potem	ne	
potrebujemo.	Ampak	je	pa	dober	razlog,	da	se	proti	večeru	
vrnemo	do	njega,	saj	je	ob	njegovi	hiši	lokal	Dragan,	ki	ima	
najbolj	mehke	in	okusne	vešalice	v	tem	delu	Balkana.	In	to	je	
bil	sploh	drugi	razlog	mojega	prihoda	na	Kosovo	(HI).

Sicer	 sva	 z	 Vitkom	 	 glavna	 za	 logistiko.	 Vsakodnevno	 iz	
bližnjih	 trgovin,	 burek-džinic	 in	 čevap-džinic	 prinašava	
malico,	 pijačo,	 sadje…	 Kdor	 je	 prost,	 se	 nama	 pridruži	 pri	
vožnji	in	ogledu	mesta,	obisku	trgovinic,	bazena	ipd.
Ko	 imam	 čas,	 obiščem	 tudi	 kakega	 znanca.	 Npr.	 Boytcha,	
LZ1BJ	v	Čaglavici,	Mravljo,	slovenskega	policista	UNMIK	na	
Taslidžu,	Slovenca	Marka,	uradnika	v	EULEX,	ki	je	tu	že	tretje	
leto	(prej	v	EUPT)	na	Germiji,	nato	Amerikanca	Eda	Tovesa,	
ki	 me	 zopet	 vabi	 na	 Haiti,	 pa	 Sabita	 iz	 UNMIK	 KPS	 FMU,	
Ukrajinca	Andreya,	Grka	Panosa…	
V	zgradbi	policije	srečam	toliko	poznanih,	da	mi	zmanjkuje	
časa.	Razveselim	se	bivših	sodelavcev	Šerifa,	Bese,	Bekima,	
Taibe	in	seveda	najbolj	Saliha-Bacaloka-Backa.	Backo	(se	ga	
še	 kdo	 spomni	 iz	mojega	 potopisa	 iz	 leta	 2005/2006)	 nas	
obišče	 tudi	 v	 našem	motelu,	 kjer	mu	pokažemo	 tehniko	 in	
antene	 in	 se	 nato	 skupno	 družimo.	 Prisoten	 je	 tudi,	 ko	 se	
srečamo	s	Fazlijem	Shalo,	ki	je	vodja	UNMIK	FMO	in	bo	najbrž	
šef	novega	kosovskega	APEK,	če	bo	šlo	po	načrtih.	
Sali	je	zopet	pokazal	voljo	in	organizacijske	sposobnosti,	ko	
nam	je	souvenirje,	ki	so	v	Prištini	po	8	evrov	in	se	cene	ne	
da	zbiti,	uredi	po	6	evrov.	Njegov	znanec	v	Peči	je	predmete	
kupil,	jih	dal	vozniku	avtobusa,	ki	jih	je	dostavil	do	Prištine,	s	
Salijem	pa	sva	mu	preko	šoferja	poslala	denar.	Ni	bilo	veliko	
profita,	vendar	dovolj	za	večerjo	pri	Draganu.	Ali	v	Dukatu	v	
Kosovski	Gračanici,	kjer	imajo	Dunajski	zrezki	po	80	dag	in	
so	velikosti	17-inčnega	monitorja.	Je	natakar	ob	tem,	ko	je	
prinesel	hrano	na	mizo	(pa	je	itak	nismo	mogli	pojesti)	dejal:	
»V	Srbiji	so	majhne	porcije,	tu	so	ravno	prave!«	Pa	so	res.	
Zadnji	večer	nas	v	Dukatu	obišče	še	upokojeni	 ruski	major	
KGB,	kasneje	policist	redne	policije		Alexej	Danilov.	Pred	leti	
je	sanjal	o	 tem,	da	bi	si	kupil	hišo	v	Prekmurju.	Pa	 je	 tudi	
tam	predrago	za	Ruse	njegovega	ranga	in	standarda.	Alexej	
je	sedaj	volunter	pri	ZN,	najbrž	pa	še	vedno	ne	more	iz	kože.	
Npr.:	sredi	Prištine	smo	se	na	10	ali	15	metrov	pozdravljali	
z	 »Zdravo,	 moj	 najljubši	 KGB	 agentek!«	 in/ali:	 »Hello,	
Slovenian	mafia!«	
Smo	se	pa	v	letu	z	njim	in	z	Alexsandrom,	RN3QVW		res	veliko	
nasmejali.	»Ziz.	And	Zed	waz	z	timz!?«	(Russian	english	-	To.	
In	to	so	bili	časi!).
Seveda	sem	nekaj	ur	presedel	tudi	za	postajo.	Sem	pa	svoje	
dežurstvo	z	veseljem	prepustil	komu,	ki	je	v	tistem	trenutku	
imel	veselje	za	klofarijo.	Jaz	sem		namreč	s	to	»klobaso«	od	
callsigna	 že	 v	 času	 svoje	misije	 na	 Kosovu	 kar	 nekaj	 zvez	
naredil.	So	me	pa	fantje	za	WARC	bande	navdušili.	In	tudi	za	
50	Mhz.	Enkrat,	ko	bo	čas…

Sicer	 pa.	 V	mejah	 pričakovanega.	 Če	 za	 Indijo	 pravijo,	 da	
je	dežela	nasprotij,	kaj	bi	 lahko	 rekli	 za	Kosovo?	V	zadnjih	
dveh	letih	se	je	naredilo	ogromno	in	nič.	Ceste,	štiri-pasnice	z	
dodatnima	servisnima	pasovoma	za	lokalni	promet	in	izvoze	
tako	hitijo	graditi,	da	sem	se	nekajkrat	skoraj	izgubil.	Zgradbe	
na	 relaciji	 Priština	 -	 Uroševac,	 za	 katere	 denarna	 sredstva	
domačini	pravijo,	da	zanje	kapljica	znoja	ni	potekla,	rastejo	
kot	 gobe	 po	 dežju.	 Kvadratni	 meter	 zemlje,	 ki	 jo	 Albanci	
počasi,	 sistematično	 kupujejo	 od	 Srbov,	 je	 narasel	 na	 300	
evrov	za	kvadratni	meter.	Natakar	v	našem	motelu	(ki	 ima	
sicer	 kar	 zadovoljiv	 obisk,	 predvsem	 parov	 za	 neprimerno	
krajši	 čas,	 kot	 tam	 bivamo	 mi),	 ima	 150	 evrov	 mesečne	
plače.	Povprečna	plača	 tu	ne	presega	200	evrov.	 	Nekateri	
artikli,	predvsem	hrana,	so	tu	nekoliko	cenejši,	večinoma	pa	
so	 cene	 enake,	 kot	 pri	 nas.	 Nezaposlenost	 je	 večja	 od	 50	
procentov,	za	rajo	denarja	ni.	Lahko	bi	rekli,	da	tudi	dodane	
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vrednosti	tu	praktično	ni.	
Življenje	 na	 Kosovu	 ima	 popolnoma	 drugačno	 dimenzijo.	
Razvrednoteno	 je	 do	 te	 mere,	 da	 je	 cena	 bilo	 kakšne	
»storitve«	od	10	evrov	naprej…	Kosovarjem	je	težko	razložiti	
in	jim	razumeti,	da	»kar	nekaj«	počneš	z	lastnimi	sredstvi,	in	
da	za	to	celo	nisi	plačan.	Nisem	preverjal,	ali	pomen	besede	
konjiček,	 hobi,	 ljubiteljstvo	 tu	 poznajo	 ali	 imajo	 v	 svojem	
jeziku.?

Teden	naše	aktivnosti	 je	hitro	minil.	 11.158	QSO-jev	 in	 ko	
v	 torek	 proti	 večeru	 podremo	 antene	 in	 se	 odpravimo	 na	
našo	zadnjo	skupno	večerjo	na	Kosovu,	lahko	še	skupno	in	v	
miru	komentiramo	dogodke	zadnjega	tedna.	Ugotovimo	in	se	
strinjamo,	da	gremo	s	tako	ekipo	lahko	bilo	kam.	Le	nekatere	
tehnične	zadeve	izpilimo	…	in	tu	smo.

Sedaj	lahko	priznam,	da	mi	je	bilo	v	želodcu	večkrat	težko,	ko	
sem	začutil	»cukanje«	 in	»crkovanje«	motorja	na	avtu,	kar	
je	bila	posledica	zgoraj	navedene	težave.	Vendar	se	je	nato	
tudi	vse	ostalo	speljalo,	kot	je	treba.	Na	poti	nazaj	do	Srbsko-
Kosovske	meje	ni	nobene	kontrole	več.	Mednarodni	policist	
v	Leposaviču	nas	 le	pozdravi,	na	srbski	 strani	nas	kontrola	
na	meji	 in	kasneje	radarska	kontrola,	v	katere	zasedo	smo	
padli,	po	krajšem	pogovoru	 le	pozdravi	s	»srečno,	kolega.«	
Še	zadnja	pleskavica	v	lepinji	v	Srbiji	in	po	najkrajši	poti	na	
avtocesto	Niš-Beograd-Ljubljana;	čimprej	domov.

Frane,	Tine,	Polde,	Fredi,	Renato	in	Vitek.	Še	enkrat	hvala	za	
prijetno	in	nepozabno	druženje.

	 	 73	de	Vito,	S56M
________________________________________________

GENTLEMENSKI BAND

Večkrat	sem	se	že	vprašal	od	kje	izraz	„gentlemenski“	band.	
Seveda	je	mišljen	radioamaterski	obseg	stošestdeset	metrov,	
ki	mu	pravijo	tudi	top	band.	Na	tem	obsegu	se	dogajajo	vse	
prej	čisto	druge	stvari,	kot	jih	obrazloži	stavek	iz	Wikipedije,	
ki	pravi	takole:	„Gêntleman	[džentlmen]	je	bil	prvotno	plemič,	
kasneje	 pa	 so	 za	 gentlemena	 šteli	 moškega	 plemenitih	
lastnosti	in	uglajenega	vedenja“.	Zaenkrat	izpustimo	plemiča,	
da	nam	ostane	še	moški	plemenitih	 lastnosti	 in	uglajenega	
vedenja.	
Kaj	to	pomeni	operatorju,	ki	je	preklopil	svojo	postajo	na	ta	
obseg	in	sliši	redek	DX,	ki	ga	še	nima	v	svojem	logu.	Že	samo	
poslušanje	 ostalih,	 ki	 kličejo	 eden	 čez	 drugega,	 ne	 vzbuja	
upanja	v	uspeh.	DX,	 ki	 se	 skoraj	 ne	 sliši,	 poskuša	narediti	
zvezo,	 a	 mu	 le	 s	 težavo	 uspeva,	 saj	 nihče	 ne	 počaka	 niti	
toliko,	da	bi	slišali	koga	je	poklical	nazaj.	Sam	sem	doživel	
ne	 enkrat,	 ko	 je	 DX	 gladko	 ugasnil	 postajo	 in	 zaključil	 z	
oddajanjem.	 Nič	 drugače	 ni	 kadar	 dela	 DX	 SPLIT,	 saj	 se	
zgodi,	da	ravno,	ko	pričakujemo	odgovor,	nekdo	pokliče	na	
isti	 frekvenci	 in	nam	onemogoči	zvezo.	Včasih	se	zgodi,	da	
DX	gentlemensko	pokliče	naš	znak	še	enkrat,	a	to	je	redkost.	
Opažam,	 da	 nekateri,	 čeprav	 imajo	 ta	DX	 že	 potrjen	 in	 so	
ga	pred	kratkim	naredili	tudi	že	po	dvakrat,	ponovno	kličejo	
preko	 vseh	 ostalih	 in	 potem,	 ko	 izsilijo	 zvezo,	 slavnostno	
objavijo	 na	 clustru	 svoj	 podvig.	 V	 celotnem	 dogajanju	 ni	
opaziti	 nobene	 od	 opisane	 lastnosti,	 le	 zmeda,	 piskanje	 in	
klicanje	 v	 nedogled.	Besede,	 ki	 se	 pojavljajo	 na	 clustru	 ali	
kar	sproti	v	zraku,	niso	niti	malo	gentlemenske.	Iz	vsega	tega	
sledi,	da	bi	plemenit	operator,	moral	počakati	do	zadnjega,	
da	pride	tudi	sam	na	vrsto,	a	v	tem	primeru	bi	ostal	gotovo	
brez	DX-a.	Uglajen	operator,	ne	bi	pisal	na	clustru,	da	je	ta	in	
ta	idiot,	ampak	bi	se	mu	celo	opravičil,	če	bi	ga	po	naključju	
oviral	pri	zvezi.
Tako.	Zaključek	je	tak,	da	je	gentlemenstvo	preteklost.	Nekdaj	
si	bil	lahko	plemenit	in	uglajen,	morda	celo	plemič,	če	si	slišal	
v	etru	dx	na	stošestdesetih	metrih.	Mirno	bi	lahko	počakal,	če	
je	že	imel	zvezo	in	se	mu	kasneje	oglasil,	saj	ni	bilo	bojazni,	
da	te	kdo	prehiti	in	četudi	bi	se	to	le	zgodilo,	bi	v	naslednji	
relaciji	gotovo	bil	sam	na	vrsti.	Morebitni	swl	operator,	bi	z	

lahkoto	in	navdušenjem	potrdil	pravo	gentlemenstvo	na	tem	
obsegu,	kar	pa	je	v	današnjem	času	skoraj	nemogoče.

	 	 Janez,	S53MJ
________________________________________________

Uradni rezultati - KVP jesen 2008

Legenda: 
PCW	–	Prijavljene	CW	zveze 
VCW	–	Veljavne	CW	zveze 

MCW	–	Veljavni	množitelji	CW 
PPH	–	Prijavljene	SSB	zveze 
VPH	–	Veljavne	SSB	zveze 

MPH	-	Veljavni	množitelji	SSB 
-%QSO	–	Procent	brisanih	zvez,	dvojne	niso	upoštevane 

REZULTAT	–	Končni	rezultat	

VELIKA MOČ CW/SSB

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S53MM 81 80 45 90 90 45 0,58% 22.500

2. S57C 70 70 42 93 92 46 0,61% 20.416

3. S50G 69 69 44 89 87 46 0% 20.250

4. S54O 70 70 42 92 90 45 0% 20.010

5. S52OP 72 71 42 86 86 45 0% 19.836

6. S52W 69 68 43 86 85 46 0,65% 19.669

7. S57Q 73 72 41 82 81 44 0% 19.125

8. S53DRA 77 77 42 75 75 40 0% 18.778

9. S53XX 71 71 41 80 80 43 0% 18.648

10. S57Z 68 65 41 86 85 43 0% 18.060

11. S55T 71 70 40 75 75 43 0,68% 17.845

12. S53M 74 72 42 74 72 40 2,70% 17.712

13. S59ABC 65 64 40 85 84 43 0% 17.596

14. S50W 71 70 38 84 77 42 1,94% 17.360

15. S58M 64 61 39 75 72 43 0,72% 15.908

16. S55OO 70 69 39 66 66 38 0% 15.708

 
VELIKA MOČ CW

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S57DX 88 88 45 0 0 0 0% 7.920

2. S52AW 85 82 43 0 0 0 0% 7.052

3. S53AK 77 76 44 0 0 0 0% 6.688

4. S57OGC 75 75 43 0 0 0 0% 6.450

5. S51U 75 73 43 0 0 0 2,67% 6.278

VELIKA MOČ SSB 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S51DX 0 0 0 107 106 48 0% 5.088

2. S59ZZ 0 0 0 107 106 47 0,93% 4.982

3. S53APR 0 0 0 104 100 47 0,96% 4.700

4. S58L 0 0 0 92 92 43 0% 3.956

5. S50A 0 0 0 86 83 43 2,33% 3.569

6. S53FI 0 0 0 51 51 31 0% 1.581

MALA MOČ CW/SSB 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S53CC 75 71 41 82 82 44 0% 19.040

2. S59N 73 71 41 82 78 44 0,65% 18.700

3. S53F 67 67 43 87 85 42 0% 18.615

4. S50C 69 68 40 80 78 44 0% 17.976

5. S57LM 66 62 39 88 86 44 1,95% 17.430

6. S57VW 64 63 41 71 71 39 0% 15.760

7. S53BB 64 64 40 68 67 39 0% 15.405
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8. S55O 64 59 39 78 74 38 4,23% 14.784

9. S58AL 59 56 37 69 68 42 2,34% 14.220

10. S58FA 63 63 40 65 63 34 0,78% 13.986

11. S52AA 64 62 36 61 61 37 0,80% 13.505

12. S50IPY 70 70 41 32 32 24 0% 11.180

13. S50B 52 52 36 48 48 33 0% 10.488

14. S51NM 58 56 35 43 41 30 1,98% 9.945

15. S57JA 76 65 36 26 26 19 3,92% 8.580

16. S58MU 50 50 33 36 35 23 1,16% 7.560

17. S55KA 21 20 16 76 75 43 2,06% 6.785

18. S50WA 43 43 33 31 30 22 0% 6.380

19. S51IB 44 40 29 20 18 17 3,12% 4.508

20. S50TA 33 32 22 33 33 24 1,52% 4.462

21. S51AE 32 31 24 12 12 10 2,27% 2.516

22. S52IT 9 6 7 48 47 33 1,75% 2.360

MALA MOČ CW 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S56A 83 81 45 0 0 0 0% 7.290

2. S54A 84 82 42 0 0 0 2,38% 6.888

3. S51J 78 75 45 0 0 0 0% 6.750

4. S57L 80 78 42 0 0 0 1,25% 6.552

5. S51MF 76 72 44 0 0 0 2,63% 6.336

6. S59DDR 70 70 43 0 0 0 0% 6.020

7. S51SX 69 68 42 0 0 0 0% 5.712

8. S52F 66 66 43 0 0 0 0% 5.676

9. S53MJ 69 68 41 0 0 0 1,45% 5.576

10. S51W 73 68 40 0 0 0 2,74% 5.440

11. S51CL 67 65 41 0 0 0 1,49% 5.330

12. S52VP 67 65 40 0 0 0 1,49% 5.200

13. S57NL 63 61 40 0 0 0 1,59% 4.880

14. S57WJ 59 59 40 0 0 0 0% 4.720

15. S51PU 54 51 34 0 0 0 0% 3.468

16. S51WO 50 49 33 0 0 0 2% 3.234

17. S58Q 40 40 28 0 0 0 0% 2.240

18. S52CC 29 26 22 0 0 0 10,34% 1.144

19. 9A/S52P 27 25 22 0 0 0 7,41% 1.100

20. S57BRK 24 23 17 0 0 0 4,17% 782

21. S57T 20 18 16 0 0 0 0% 576

22. S59EST 11 11 12 0 0 0 0% 264

23. 9A/S53RM 10 10 8 0 0 0 0% 160

MALA MOČ SSB 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S56B 0 0 0 102 102 47 0% 4.794

2. S56Y 0 0 0 100 99 48 1% 4.752

3. S51ST 0 0 0 101 99 45 0,99% 4.455

4. S53K 0 0 0 100 91 47 2% 4.277

5. S59IVG 0 0 0 99 91 45 1,01% 4.095

6. S50MJ 0 0 0 89 85 44 0% 3.740

7. S57LR 0 0 0 89 86 42 1,12% 3.612

8. S57NAW 0 0 0 79 77 43 1,27% 3.311

9. S53VP 0 0 0 88 77 42 1,14% 3.234

10. S51LW 0 0 0 78 73 45 0% 3.168

11. S59UAR 0 0 0 72 72 43 0% 3.096

12. S56JAZ 0 0 0 77 76 39 0% 2.964

13. S59DCD 0 0 0 83 74 39 3,61% 2.886

14. S57CT 0 0 0 64 64 37 0% 2.368

15. S56WJL 0 0 0 63 62 35 1,59% 2.170

16. S52ST 0 0 0 58 57 37 1,72% 2.109

17. S56PYZ 0 0 0 64 61 34 1,56% 2.074

18. S53G 0 0 0 59 56 36 1,69% 2.016

19. S53SL 0 0 0 58 56 35 1,72% 1.960

20. S59DJK 0 0 0 58 56 34 0% 1.904

21. S51BX 0 0 0 53 53 33 0% 1.749

22. S56G 0 0 0 54 51 34 0% 1.734

23. S57JJ 0 0 0 53 50 32 1,89% 1.600

24. S57OBI 0 0 0 50 48 31 2% 1.488

25. S59TI 0 0 0 48 48 29 0% 1.392

26. S53EG 0 0 0 45 45 29 0% 1.305

27. S51XO 0 0 0 37 36 30 0% 1.080

28. S51TZ 0 0 0 39 38 24 0% 912

29. S59DCV 0 0 0 39 35 26 0% 910

30. S50AL 0 0 0 32 30 20 3,12% 600

31. S54L 0 0 0 22 22 17 0% 374

32. S52S 0 0 0 22 21 16 4,55% 336

33. 9A/S50XX/P 0 0 0 12 12 11 0% 132

34. S52BM 0 0 0 15 10 11 20% 110

35. S52MZ 0 0 0 10 9 9 10% 81

QRP CW/SSB 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S52X 58 54 38 64 61 41 1,64% 13.351

2. S51WC 58 58 37 58 57 35 0% 12.456

3. S51Z 60 60 39 54 54 32 0% 12.354

4. S51YI 62 62 39 49 49 32 0% 12.283

5. S59MA 57 56 38 48 47 31 0,95% 10.971

6. S59D 46 46 33 36 36 26 0% 7.552

QRP CW 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S54X 79 78 44 0 0 0 1,27% 6.864

2. S51NZ 72 71 43 0 0 0 1,39% 6.106

3. S50X 70 64 39 0 0 0 4,29% 4.992

4. S51TN 48 45 32 0 0 0 0% 2.880

5. S51VO 44 42 33 0 0 0 2,27% 2.772

6. S52FT 46 44 31 0 0 0 4,35% 2.728

7. S59AR 38 37 28 0 0 0 2,63% 2.072

QRP SSB 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S57NRG 0 0 0 60 59 36 1,67% 2.124

2. S52E 0 0 0 52 49 32 5,77% 1.568

3. S51O 0 0 0 51 49 31 1,96% 1.519

4. S56SHA 0 0 0 47 47 29 0% 1.363

5. S57UMP 0 0 0 43 43 29 0% 1.247

6. S56ZVD 0 0 0 38 36 24 5,26% 864

7. S56UBS 0 0 0 35 34 24 0% 816

8. S56UGB 0 0 0 29 28 25 3,45% 700

9. S57SXS 0 0 0 2 2 3 0% 6

NOVINCI 

M Znak PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZULTAT

1. S57LR 0 0 0 89 86 42 1,12% 3.612

2. S53SL 0 0 0 58 56 35 1,72% 1.960

3. S57JJ 0 0 0 53 50 32 1,89% 1.600

4. S59TI 0 0 0 48 48 29 0% 1.392

5. S51TZ 0 0 0 39 38 24 0% 912

6. S50AL 0 0 0 32 30 20 3,12% 600
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Dnevniki za kontrolo: 

S51HO

S52QM

S54G

S57AD

________________________________________________

RADIOKLUBI 
  

M. Znak Rezultat

1. S53CAB 181.546

S53MM 22.500

S57C 20.416

S53CC 19.040

S50C 17.976

S57LM 17.430

S57VW 15.760

S55OO 15.708

S53BB 15.405

S52AA 13.505

S57OGC 6.450

S56B 4.794

S50TA 4.462

S57CT 2.368

S57NRG 2.124

S53SL 1.960

S57OBI 1.488

9A/S53RM 160

2. S50BCC 82.906

S54O 20.010

S52W 19.669

S53F 18.615

S57Z 18.060

S57L 6.552

3. S59DJK 49.045

S52OP 19.836

S50W 17.360

S51NM 9.945

S59DJK 1.904

4. S53AJK 45.223

S59N 18.700

S59MA 10.971

S57JA 8.580

S51IB 4.508

S57JJ 1.600

S56ZVD 864

5. S59DHP 34.790

S57Q 19.125

S51Z 12.354

S57NAW 3.311

6. S53EOP 31.645

S52F 5.676

S51CL 5.330

S52VP 5.200

S51PU 3.468

S51VO 2.772

S58Q 2.240

S59AR 2.072

S52E 1.568

S51O 1.519

9A/S52P 1.100

S56UGB 700

7. S59ABC 31.292

S59ABC 17.596

S51MF 6.336

S51TN 2.880

S51AE 2.516

S52CC 1.144

S54L 374

S52S 336

S52BM 110

8. S53DRA 30.716

S53DRA 18.778

S53AK 6.688

S53VP 3.234

S53G 2.016

9. S59UAR 28.124

S53XX 18.648

S50WA 6.380

S59UAR 3.096

10. S59FOP 26.647

S58AL 14.220

S50IPY 11.180

S57UMP 1.247

11. S59DJR 24.097

S51WC 12.456

S53MJ 5.576

S58L 3.956

S52ST 2.109

12. S59DKS 23.920

S52X 13.351

S50B 10.488

S52MZ 81

13. S51WND 23.824

S55O 14.784

S57LR 3.612

S56WJL 2.170

S56G 1.734

S59TI 1.392

9A/S50XX/P 132

14. S59DCD 16.491

S54X 6.864

S50X 4.992

S59DCD 2.886

S51BX 1.749

15. S59DAP 14.775

S51W 5.440

S57NL 4.880

S51ST 4.455

16. S53APR 14.547

S51U 6.278

S53APR 4.700

S50A 3.569

17. S59EST 13.930

S51SX 5.712

S57WJ 4.720

S51WO 3.234

S59EST 264

18. S59EIJ 13.008

S57DX 7.920

S51DX 5.088

19. S59ACP 12.283

S51YI 12.283

20. S53JPQ 11.829

S59D 7.552

S53K 4.277

21. S59EHI 9.846

S51NZ 6.106

S50MJ 3.740

22. S59DKR 7.560

S58MU 7.560

23. S53HIJ 6.888

S54A 6.888

24. S59GCD 6.785

S55KA 6.785

25. S50E 6.750

S51J 6.750

26. S59DDR 6.020

S59DDR 6.020

27. S59DZT 5.038

S56JAZ 2.964

S56PYZ 2.074

28. S51DSG 4.752

S56Y 4.752

29. S59IVG 4.095

S59IVG 4.095

30. S59DZA 2.728

S52FT 2.728

31. S59DCV 2.491

S53FI 1.581

S59DCV 910

32. S53AAN 2.385

S53EG 1.305

S51XO 1.080

33. S59EYZ 2.360

S52IT 2.360

34. S59DRO 912

S51TZ 912

35. S59DZZ 816

S56UBS 816

36. S59DOR 600

S50AL 600

37. S59EKL 576

S57T 576

38. S59DAJ 6

S57SXS 6

EKIPE

1. CAB1 61.956

S53MM 22.500

S57C 20.416

S53CC 19.040

2. BCC 57.739

S54O 20.010

S52W 19.669
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S57Z 18.060

3. Moravče 54.003

S50G 20.250

S55T 17.845

S58M 15.908

4. CAB3 48.595

S57LM 17.430

S57VW 15.760

S53BB 15.405

5. CAB2 47.189

S50C 17.976

S55OO 15.708

S52AA 13.505

6. Ptuj 29.209

S50W 17.360

S51NM 9.945

S59DJK 1.904

7. UAR 28.124

S53XX 18.648

S50WA 6.380

S59UAR 3.096

Marijan,	S51U
Ali	je	bila	tako	slaba	udeležba	ali	pa	res	prav	nikogar	ne	slišim	;-) 

Anton,	S57Q
S59ZA	je	vztrajno	dajal	 letnico	44	??	Nisem	ga	edini	delal. 
S51NF	pa	me	je	edini	slišal	za	58,	prosil	sem	ga,	da	takšen	
raport	tudi	zapiše	v	log	in	pošlje	…	

S59DDR
Le	50	W	iz	postaje,	RX-u	pa	se	čisto	trgalo	-	CW	signali	kot	
civkanje	ptic-HI.
Drugo	leto	vsekakor	z	boljsš	tehniko.73	in	hvala.

Aleš,	 S59MA 
IC-706	(zaprt	na	5W)	in	dipol	na	9m	višine
________________________________________________

Poročilo KVP komisije
 
Jesenskega	dela	tekmovanja	KVP	2008	se	je	udeležilo	enako	
število	tekmovalcev	kot	pomladi.
Dnevnike	je	poslalo	133	tekmovalcev.
  
Večina	 jih	 je	 poslala	 v	 elektronski	 obliki,	 od	 tega	6	 v	 pisni	
obliki,	eden	v	slikovni	obliki.	
Prejeli	smo	tri	dnevnike	za	kontrolo,	enega	pa	je	komisija	v	
dogovoru	z	operaterjem	razporedila	v	dnevnike	za	kontrolo,	
zaradi	napačno	oddajane	letnice.	
 
Seveda	 se	 je	 letnica	vsem,	ki	 so	 vzpostavili	 zvezo	priznala	
kot	množitelj.			
Malo	opisane	statistike	o	dnevnikih:	

4 Za	kontrolo 3,0	%

6 Novice 4,5	%

27 Velika	moč 20,3	%

8. Dolenjci 21.988

S51WC 12.456

S53MJ 5.576

S58L 3.956

9. EME-TEAM 14.584

S54X 6.864

S50X 4.992

S52FT 2.728

10. Stara Garda 13.116

S52F 5.676

S52VP 5.200

S58Q 2.240

11. Šepetavčki 10.724

S59D 7.552

S59AR 2.072

9A/S52P 1.100

12. Šepetavčki1 3.787

S52E 1.568

S51O 1.519

S56UGB 700

Komentarji:

79 Mala	moč 60,1	%

22 QRP 16,5	%

Število	 znakov,	 ki	 se	 pojavijo	 v	 dnevnikih	 je	 260	 (pomladi	
294),	od	tega	je	89	(pomladi	113)	takih,	ki	se	pojavijo	samo	
enkrat.	Sem	so	všteti	tudi	napačno	sprejeti	znaki.	
Obdelava	in	sprejem	dnevnikov	je	potekala	tekoče	z	objavo	
prejetih	 naslednji	 dan	 zjutraj,	 kar	 je	 bilo	 lepo	 vidno	 po	
objavljanju	 prijavljenih	 rezultatov	 na	 spletni	 strani	 kvp.
hamradio.si.	

Za	KVP	komisijo	zapisal:
Brane	Godnik	-	S56UGB
________________________________________________

Uradni rezultati KVP -
generalno 2008

(pomladni in jesenski del skupaj)

VELIKA MOČ CW/SSB

1. S53MM 41.148

2. S57C 39.711

3. S52OP 38.040

4. S54O 36.758

5. S52W 35.815

6. S57Q 34.325

7. S57Z 33.348

8. S53M 33.189

9. S50W 33.002

10. S55OO 30.452

11. S50G 20.250

12. S53DRA 18.778

13. S53XX 18.648

14. S53RM 18.509

15. S55T 17.845

16. S59ABC 17.596

17. S58M 15.908

18. S52LW 15.092

19. S57OGC 2.888

VELIKA	 MOČ	 CW	 

1. S57DX 14.070 

2. S53AK 12.904 

3. S52AW 7.052 

4.	 S57OGC	 6.450	

5.	 S51U	 6.278	

6.	 S57A	 5.822	

7.	 S53DRA	 5.440	

8.	 S52AU	 4.736	

VELIKA MOČ SSB 

1. S59ZZ 9.382 

2. S53APR 8.140 

3. S51DX 5.088 

4.	 S51SL	 4.320	

5.	 S58L	 3.956	

6.	 S50A	 3.569	

7.	 S50ML	 2.546	

8.	 S53FI	 1.581	

MALA MOČ CW/SSB

1. S59N 35.922

2. S53CC 35.108

3. S53F 34.415

4. S57LM 32.984

5. S50C 32.076

6. S55O 29.838

7. S53BB 28.983

8. S52AA 28.955

9. S58FA 28.539

10. S51NM 19.584

11. S57VW 15.760

12. S50XX 14.673

13. S58AL 14.220

14. S52QM 14.060

15. S52X 12.384

16. S50K 12.236

17. S50IPY 11.180

18. S50B 10.488

19. S55KA 10.357

20. S50TA 9.166

21. S51KM 8.960

22. S57JA 8.580

23. S57EA 7.847

24. S58MU 7.560

25. S55Z 7.021

26. S50WA 6.380

27. S51IB 4.508

28. S51AE 2.516

29. S52IT 2.360

MALA MOČ CW

1. S56A 12.516

2. S54A 12.132

3. S52F 10.980
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4. S51SX 10.374

5. S51CL 10.166

6. S57WJ 9.736

7. S52VP 9.532

8. S57NL 9.516

9. S58Q 7.440

10. S51PU 7.212

11. S51J 6.750

12. S57L 6.552

13. S51MF 6.336

14. S59DDR 6.020

15. S53QD 5.658

16. S53MJ 5.576

17. S51W 5.440

18. S59GCD 4.514

19. S59EST 3.498

20. S51WO 3.234

21. S52CC 1.144

22. 9A/S52P 1.100

23. S57BRK 782

24. S57T 576

25.	 9A/S53RM	 160

MALA MOČ SSB

1. S51ST 9.578

2. S56B 8.930

3. S56Y 8.751

4. S59IVG 7.416

5. S57NAW 7.271

6. S59DCD 6.006

7. S59DJK 5.810

8. S53VP 5.754

9. S51DX 4.680

10. S57CT 4.420

11. S56JAZ 4.359

12. S59TI 4.278

13. S53K 4.277

14. S53G 4.029

15. S50MJ 3.740

16. S56PYZ 3.624

17. S52ST 3.617

18. S57LR 3.612

19. S59DKT 3.276

20. S56WJL 3.195

21 S51LW 3.168

22. S51BX 3.126

23. S54AO 3.120

24. S59UAR 3.096

25. S55Y 2.964

26. S57JJ 2.905

27. S59DEM 2.624

28. S57OBI 2.400

29. S52IT 2.040

30. S53SL 1.960

31. S57OAZ 1.760

32. S56G 1.734

33. S55HS 1.600

34. S51TZ 1.444

35. S50AL 1.398

36. S53EG 1.305

37. S52OA 1.222

38. S51XO 1.080

39. S59DCV 910

40. S57AF 500

41. S54L 374

42. S52S 336

43. 9A/S50XX/P 132

44. S52BM 110

45. S52MZ 81

QRP CW/SSB

1. S51Z 22.980

2. S51YI 21.459

3. S51WC 20.916

4. S59MA 20.123

5. S59D 14.482

6. S52X 13.351

7. S52B 7.493

8. S57LN 5.459

9. S52FT 4.214

10. S51D 1.035

  
QRP CW 

1. S54X 10.332

2. S50X 9.628

3. S51NZ 6.106

4. S51VO 5.676

5. S52P 5.148

6. S51TN 2.880

7. S52FT 2.728

8. S59AR 2.270

9. S57MK 1.050

10. S52L 512

 
QRP SSB

1. S57NRG 4.096

2. S51O 3.224

3. S56ZVD 3.168

4. S52E 2.884

5. S56SHA 2.713

6. S57UMP 2.687

7. S58BSO 1.674

8. S56UBS 970

9. S57OAA 851

10. S56UGB 700

11. S57SXS 6

NOVINCI

1. S57LN 5.459

2. S59TI 4.278

3. S57LR 3.612

4. S57JJ 2.905

5. S53SL 1.960

6. S51TZ 1.444

7. S50AL 1.398

EKIPE

1. CAB1 118.408

2. BCC 105.921

3. CAB3 92.715

4. CAB2 92.101

5. MORAVČE-2008 54.003

6.
ODvaKrat

KratKrat
42.111

7. Ptuj 29.209

8. UAR 28.124

9. Stara	Garda 27.952

10. CAB4 27.402

11. EME-TEAM 26.902

12. Šepetavčki 23.000

13. dolenjci 21.988

14. Šepetavčki1 3.787

RADIOKLUBI

1. S53CAB 375.139

2. S50BCC 146.888

3. S59DJK 99.712

4. S53AJK 77.746

5. S53EOP 67.682

6. S59DHP 64.576

7. S51WND 57.462

8. S53DRA 52.563

9. S59DKS 39.268

10. S59DJR 34.065

11. S59ABC 31.292

12. S59DCD 29.092

13. S59EIJ 28.238

14. S59UAR 28.124

15. S59FOP 28.087

16. S59EST 26.842

17. S59DAP 24.534

18. S53JPQ 19.794

19. S53APR 17.987

20. S59DZT 15.830

21. S59GCD 14.871

22. S59DKN 14.060

23. S59ACP 12.283

24. S59ETA 12.236

25. S53HIJ 12.132

26. S59EHI 9.846

27. S51DSG 8.751

28. S59DZA 8.616

29. S59DKR 7.560

30. S59ACA 7.493

31. S59IVG 7.416

32. S50E 6.750

33. S59DDR 6.020

34. S59EYZ 4.400

35. S59CCD 3.120

36. S59DEM 2.624

37. S59DCV 2.491

38. S59DOR 2.448

39. S53AAN 2.385

40. S59DRO 1.444

41. S59DZZ 970

42. S59EKL 576

43. S53QRP 512

44. S59DAJ 6

Dnevniki za kontrolo:

S51AE
S51HO
S52QM
S54G
S57AD
S58AL

KVP komisija ZRS z dne 10.02.2009

Zahvaljujemo	 se	 donatorjem	 za	 pomoč	 pri	 praktičnih	
nagradah	za	vse	kategorije:

UKV radijska postaja, 
SWR metra do 200 MHz, 
pozlačen ročni taster ( tudi v letu 2009), 
spajkalne postaje, 
spajkalniki,
merilni instrumenti

Donatorji	2008:
Drago Grabenšek, S59AR
UScom d.o.o.
ZRS

Udeležence in vse ostale S5 radioamaterje pa vabimo 
v KVP tudi v letu 2009.
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Mirkotove zgodbe - Japonska
Zgodba o prijateljstvu

I. del

Pravijo,	da	človek	odraste,	ko	se	otrese	iluzij,	postara	pa,	ko	
preneha	sanjati.			Zase	bi	lahko	rekel,	da	sem	srečnež,		saj	
se	mi	 je,	 brez	 vidno	 vloženega	 truda,	 izpolnila	 večina	 sanj	
in	želja.	 	Sicer	nikoli	 tedaj,	ko	sem	najbolj	 želel	 in	nikoli	v	
zamišljeni	obliki,		a	resničnost,	izpolnitev	želja	in	hrepenenj	
je	bila	še	lepša	od	samih	sanj.		Ko	sem	rekel	»brez	vidnega	
napora«,	s	tem	nisem	mislil	»daydreaming«	s	poležavanjem	
s	travico	med	zobmi.		Svoje	sanje	sem	živel	in	skozi	življenje	
stopal	v	smeri,	ki	 so	mi	 jih	sanje	kazale,	 že	 tedaj,	ko	sem	
se,	dvanajstletnik,	»oborožen«	s	knjigo	o	Robinsonu,	žepnim	
nožem	(»pipcem«),	ter	nekaj	jabolki	v	žepu	s	čolnom	spustil	
po	Savi,	da	bi	odpotoval	v	Afriko	(pot,	 	ki	se	je	končala	po	
slabih	40	km,	v	Brežicah	).		Tudi	kasnejša	»potovanja«		niso	
bila	nič	manj	avanturistična,		namreč	avanturistična,	gledano	
skozi	oči	nekoga,	ki	trezno	stoji	z	obema	nogama	čvrsto	na	
zemlji	 in	 z	 varno	 dosegljivimi	 cilji	 pred	 seboj,	 in	 globoko	
sem	hvaležen	vsem,	ki	so	me	na	mojih	poteh	na	takšen	ali	
drugačen	 način	 podpirali,	 mi	 del	 poti	 delali	 družbo	 in	 me	
hrabrili.		

Zrak,	vroč	kot	iz	plavža	je	butnil	vame,	ko	sem	14.	septembra	
1990	izstopil	iz	klimatiziranega	linijskega	avtobusa,	ki	me	je	
pripeljal	pred	Mednarodni	inštitut	za	japonski	jezik	Japonske	
fondacije.		Nebo	nad	Kita	Urawo	v	Saitama	prefekturi	nekaj	
deset	 kilometrov	 severno	 od	 Tokija	 je	 bilo	 temnočrno	 in	
bilo	je	obupno	soparno.		A	neprijazno	vreme	me	ni	prav	nič	
motilo.	 Prav	 po	 otroško	 sem	 se	 veselil	 novih	 prijateljev,	 ki	
jih	bom	spoznal	v	skupini	70	študentov	 iz	35	držav,	ki	nas	
je	 Japonska	 fondacija	 povabila	 na	 dvotedensko	 potovanje	
po	 Japonski,	 veselil	 sem	 se	 predavanj	 o	 japonski	 kulturi,	
njihovih	 običajih,	 načinu	 življenja	 in	 načinu	 razmišljanja,	
veselil	sem	se	dodatnih	dveh	tednov	potepanja	po	Japonski	v	
lastni	režiji,	srečanja	s	prijatelji,	ki	sem	jih	poznal	le	iz	pisem	
ali	 z	 radijskih	 valov,	 	 ter	 v	 žepu	 stiskal	 kuverto	 z	 borovo	
vejico,	ki	mi	jo	je	poslala	prijateljica	Kumiko,	JK3TGY,	ki	sem	
ji	sporočil,	da	prihajam	na	Japonsko.		Japonski	jezik,	bogat	
z	 istopomenkami	 (homonimi)	 je	 poln	 čudovitih	 besednih	
igric,	»sporočilo«	od	Kumiko	je	bilo	pa	polno	topline.		Bor	se	
v	 japonščini	 imenuje	 »matsu«,	 glagol	 »matsu«	 pa	 pomeni	
»čakati«,	torej,	»čakam	te!«	

Odblesk sonca v
Topeči se ledeni sveči:
Slutnja pomladi

Prvi	žarek,	ki	mi	je	posvetil	v	temo	neznanja,	predsodkov	in	
stereotipov,	 »pridelanih«	 ob	 gledanju	 filmov	 o	 II.	 svetovni	
vojni	 so	 bile	 reportaže	 o	 Japonski,	 objavljane	 v	 časopisih	
v	 času	 tokijske	 olimpiade	 1964.	 	 Zapomnil	 sem	 si	 nekaj	
japonskih	besed,	omenjenih	v	reportažah,	še	vedno	pa	sem	si	
Japonsko	predstavljal	kot	deželo	deklet	porcelanastih	obrazov	
v	živobarvnih	kimonih	in	s	pisanimi	dežniki…		Drugi	žarek	je	
bila	QSL	kartica	nekega	JA3	radioamaterja,	s	črnobelo	sliko	
Kyomizudera	 templja	 v	 Kyotu,	 ki	 sem	 jo	 dobil	 še	 kot	 SWL	
YU3RS-540	in	ki	mi	je	lep	čas	krasila	zid	nad	pisalno	mizo.	

Skoraj	 deset	 let	 kasneje,	 spomladi	 1974	 sem	 na	 obisku	 v	
Puli	 z	 zavidanjem	poslušal	Zorana,	 YU2RFK,	 kako	 je	 na	21	
na	dolgo	in	široko,	namreč	za	moja	ušesa	na	dolgo	in	široko,	
»nakladal«	z	JA	postajami	v	japonščini.		»Tudi	jaz	se	moram	
naučiti	vsaj	nekaj	stavkov…«	sem	pomislil.		»Morda	bom	kdaj	
delal	na	kakšni	barki,	pa	se	bom	naučil…«
Pa	 je	minilo	 kar	nekaj	 let…	Nekje	1981	mi	 je	Kele,	 YU1AO	
(exYU1PKC)	 pokazal	 žepna	 slovarčka	 (japonsko-angleški	
in	 angleško	 japonski),	 ki	 ju	 je	 dobil	 od	 neke	 japonske	
srednješolke,	 s	 katero	 se	 je	 dopisoval.	 	 »Mi	 ju	 posodiš?«,	
sem	ga	zaprosil…

Seveda	 sem,	 ko	 sem	 ju	 prvič	 prelistaval,	 zijal	 kot	 tele	 v	

nova	 vrata,	 sčasoma	 pa	 sem,	 trmast,	 kot	 znam	 biti,	 	 na	
osnovi	tistih	nekaj	besed,	ki	sem	jih	poznal,	začel	v	»kaosu«	
zaznavati	 neke	 zakonitosti	 –	 skratka,	 uspel	 sem	 razvozlati	
njihovo	 fonetično	 pisavo,	 po	 kateri	 so	 gesla	 v	 slovarju	 bila	
razporejena.		Ljubica	se	je	smejala	moji	vnemi,	s	katero	sem	
pričel	 sestavljati	 lasten	 slovarček	 fraz	 na	 osnovi	 primerov,	
navedenih	ob	posameznih	geslih…	Obenem	se	mi	je,	kot	sem	
presenečeno	ugotovil,	kot	nakakšna	»collateral	damage«	zelo	
izboljšal	 angleški	 besedni	 zaklad.	 	V	osnovni	 in	 srednji	 šoli	
sem	 se	 učil	 nemški,	 v	 angleščini	 sem	 pa	 samouk.	 Menim,	
da	je	izvrsten	način	učenja	nekega	tujega	jezika	s	pomočjo	
učbenikov	 v	 drugem	 tujem	 jeziku,	 ki	 ga	 že	 vsaj	 delno	
obvladaš.

Ravno,	ko	sem	po	polžje	prilezel	čez	prvo	oviro,	so	se	v	firmi,	
kjer	 sem	delal,	 	pojavili	 Japonci!	 	Naše	podjetje	 je	namreč	
izvajalo	gradbena	dela	pri	izgradnji	tovarne	žveplene	kisline	
v	Boru,		Japonci	iz	firme	»Hitachi«	so	pa	instalirali	kompletno	
tehnologijo.	 	 Zelo	 hitro	 smo	 se	 spoprijateljili	 in	 njihov	
»supervisor«	Takayuki	Tominaga	mi	 je	celo	posodil	brošuro	
s	 frazami	 za	 japonske	 turiste	 v	 Jugoslaviji.	 	 V	 dveh	 tednih	
sem	jo	uspel	prepisati	od	platnic	do	platnic	ter	tako	ustvarjen	
slovarček	fraz	celo	začel	uporabljati	kot	»plonk«	pri	pisanju	
pisem	v	japonščini	in	pri	pisanju	dnevnika.		Tovarna	žveplene	
kisline,	ki	smo	jo	gradili	skupaj	z	Japonci,	je	pa	leto	dni	kasneje	
doživela	 žalostno	 usodo	 –	 	 na	 usposabljanje	 na	 Japonsko	
niso	 odšli	 tisti,	 ki	 naj	 bi	 v	 tovarni	 delali,	 temveč	 sorodniki	
in	 prijatelji	 raznih	 šefov.	 	 Bivanje	 na	 Japonskem,	 katerega	
stroške	je	krila	firma	»Hitachi«		ter	devizne	dnevnice,	ki	so	
jih	prejeli,	so	izkoristili	kot	prijetne	nekajmesečne	počitnice,	
tovarna	je	pa	po	nekaj	mesecih	obratovanja	zgorela	do	tal.										

Decembra	 1982,	 le	 pol	 leta	 po	 Ljubičini	 smrti,	 sem	 bil	 za	
leto	 dni	 premeščen	 iz	 Bora	 v	 Beograd.	 	 Kmalu	 po	 prihodu	
sem	izvedel,	da	na	beograjski	Filološki	(jezikoslovni)	fakulteti	
obstaja	lektorat	za	japonski	jezik,	izvedel	sem	pa	tudi,	da	na	
Kolarčevi	ljudski	univerzi	obstajajo	tečaji	japonskega	jezika.		
Seveda	sem	se	takoj	prijavil,	čeprav	je	vpisnina	bila	za	moj	
žep	draga	kot	žafran.		Nekako	sem	se	navadil,	na	lekcije	se	
pripravljati	vnaprej,	samostojno,		tako	da	sem	k	uram	prihajal	
že	 pripravljen,	 	 utrjevat	 znanje	 ter,	 da	 sem	slišal	 pojasnila	
za	 stvari,	 ki	 jih	 še	 nisem	 razumel,	 in	 tudi	 predavatelj,	 Dr.	
Dejan	Razić	 je	podpiral	 takšen	način	dela.	 	Nekaj	mesecev	
kasneje,	 v	CQWPX	SSB	 tekmovanju,	 kjer	 sem	 izprosil	 delo	
na	21	MHZ,	sem	že	tvegal	delo	v	japonščini…	Oglasil	se	mi	je	
tudi	dekliški	glas,	ki	ni	mogel	skriti	treme,	pa	sem	jo	skušal	
ohrabriti	s	frazo	»Kontesuto	wo	gambatte	kudasai«	(»Veliko	
sreče	v	 tekmovanju«),	 seveda	 si	 pa	nisem	predstavljal,	 da	
je	 to	začetek	dolgoletnega	prijateljstva.	 	Konec	tistega	 leta	
sem	pograbil	škatlo	s	prispelimi	QSL	kartami	za	zveze	v	WPX	
SSB,	da	bi	odgovoril	nanje,	ter	med	karticami	naletel	na	eno,	
poslano	direktno,	z	v	 japonščini	napisanim	stavkom	»Hvala	
za	zvezo!«.	 	Seveda	sem		odgovoril	direktno	 ter	na	hrbtno	
stran	 kartice	 napisal	 »Opravičujem	 se	 za	 zamudo!«	 	 	 Čez	
kakšna	dva	tedna,	tik	pred	mojim	povratkom	v	Bor,	me	je	v	
klubu	čakala	kuverta	s	sliko	 in	kratkim	pisemcem	»Rada	bi	
kaj	več	izvedela	o	Jugoslaviji«.		Pisma,	ki	sva	si	jih	pisala,	so	
postajala	vse	daljša	in	pogostejša,	tudi	kakšno	darilce	se	je	
znašlo	vmes,	obenem	pa	sem	z	vnemo	študiral	učbenike,	ki	
mi	 jih	 je	prijazno	posodil	profesor	Razić.	 	Žepna	slovarčka,	
ki	 sem	 ju	dobil	od	Keleta,	mi	kmalu	nista	več	zadostovala.		
Nekako	sem	privarčeval	30	US	dolarjev	in	Kumiko	vprašal,		če	
mi	lahko	pošlje	kakšen	kvaliteten	japonsko	–	angleški	slovar.		
Bal	 sem	 se,	 da	 poslana	 vsota	 	 morda	 ne	 bo	 pokrila	 cene	
slovarja	in	stroškov	poštnine	in	počutil	sem	se	kar	neprijetno,	
dokler	 po	 treh	 tednih	 ni	 prispel	 paket	 z	 dvema	 slovarjema	
(priložen	je	bil	še	slovar	kitajskih	ideogramov)	in	pisemcem,	
ki	je	pravilo	»Ne	morem	ti	kupiti	avta,	hiše,	teniškega	igrišča	
ali	 podmornice,	 prav	 rada	 ti	 bom	 pa	 poslala,	 kar	 zmorem.		
Povej	 brez	 zadrege,	 kadar	 kaj	 potrebuješ,	 in,	 prosim,	 ne	
pošiljaj	mi	denarja.	Kadar	bo	kaj	preseglo	moje	zmogljivosti	
ti	bom	pa	že	povedala	 in	seveda	pričakovala	refundacijo…«			
Seveda	ne	 smem	zamolčati	 ostalih	 japonskih	 prijateljev,	 ki	
so	mi	 prav	 tako	 nesebično	 pomagali	 z	 literaturo	 –	 JH6JTE,	
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JR7FAN,	 JL6IPK,	 ki	 je	 iz	 informacij	 in	 slik,	 ki	 sem	 mu	 jih	
poslal,	sestavil	in	objavil	v	»Japanese	Crazy	Contesters	Club«	
biltenu	(po	obsegu	obširnejšem,	po	
vsebini	 pa	 našem	 S5Obalnem	 podobnem	 	 glasilu)	 nekaj	
strani	 dolgo	 reportažo	o	YU1EXY…	Pri	Kumiko	me	 je	 očaral	
njen	 blagi	 smisel	 za	 humor,	 pogosto	 skrit	 za	 besednimi	
igricami,	kakršno	sem	omenil	na	začetku	zgodbe,	toplina	in	
razumevanje,	ki	ga	 je	znala	 izraziti	v	dveh,	 treh	preprostih	
stavkih,	 	 skorajda	 	 »med	 vrsticami«…	 Na	 svet	 okrog	 sebe	
sem	nehal	gledati	zagrenjeno	in	zamorjeno	in	nenadoma	sem	
začel	uživati	v	drobnih	stvareh,	ki	nas	obkrožajo	–	v	vonju	
jasmina	na	deževen	poletni	dan,	v	lesketanju	sonca	v	kapljicah	
rose,	v	barvah	jeseni	in	meglicah	nad	gozdom…	Hudomušna	
pripomba,	da	je	zaradi	jesenske	zaspanosti	zamudila	jutranjo	
zoro,	»začinjena«	z	verzom	neke	stare	kitajske	pesmi	mi	je	
vzbudila	 zanimanje	 za	 staro	 kitajsko	 poezijo	 (predvsem	 iz	
Tang	obdobja),	fotografija	kozmonij,	ki	jih	je	posnela	v	parku	
v	Osaki	pa	zanimanje	za	haiku	poezijo,	ki	mi	je	podarila	še	
eno	 čudovito	 prijateljstvo,	 namreč	 s	 profesorjem	 Vladom	
Devidejem	iz	Zagreba.	

Leta	1985	je	lektorat	za	japonski	jezik	na	beograjski	Filološki	
fakulteti	prerastel	v	katedro,	načelnik	katedre,	profesor	Razić	
pa	je	 le	nekaj	mesecev	kasneje	umrl	za	rakom	na	želodcu.		
Sanje	 o	 študiju	 so	 se	 razblinile,	 dokler	 nisem	 dve	 leti	
kasneje	 izvedel,	da	 je	katedro	prevzela	Dr.Ljiljana	Đurović.		
V	tajništvu	fakultete	sem	izvedel,	da	pravico	do	opravljanja	
sprejemnih	 izpitov	 pridobijo	 tudi	 tisti	 z	 neustrezno	 stopnjo	
izobrazbe,	 ki	 uspešno	 opravijo	 diferencialne	 izpite:	 pisni	 in	
ustni	 izpit	 iz	 tujega	 jezika	 in	 srbohrvaščine	 ter	ustne	 izpite	
iz	 zgodovine,	 filozofije,	 psihologije	 in	 logike.	 	 Izvedel	 sem	
tudi,	 da	 lahko	 sprejemni	 izpit	 opravljaš	 iz	 tistega	 jezika,ki	
ga	 nameravaš	 študirati.	 	 Zmrazilo	me	 je	 –	 le	 dva	meseca	
sem	 imel	 na	 razpolago,	 pripraviti	 se	 na	 izpite,	 	 pa	 sem	 le	
tvegal,	 stisnil	 zobe	 in	 se	 zakopal	v	učenje.	 	Učbenik	 logike	
sem,	 nekako	 lahkomiselno,	 	 sklenil	 prebrati	 kar	 na	 vlaku	
na	poti	na		pet	ur	trajajoči	vožnji	iz	Bora	v	Beograd.	Pa	saj	
nisem	verjel,		da	bom	izpite	sploh	opravil.		Pa	sem	jih,	nekako	
kot	v	transu,	le	spravil	pod	streho,	na	sprejemnih	izpitih	so	
me	pa	debelo	gledali,	saj	sem	bil	edini	kandidat,	ki	je	izpite	
opravljal	v	japonščini.		V	firmi	so	mi	tudi	šli	na	roko	–	eden	
od	 radiotelegrafistov,	 Vlado	 Leonidov,	 se	 je	 upokojil	 in	 bil	
sem	razporejen	na	njegovo	mesto	na	Novem	Beogradu.		Dva	
meseca	kasneje,		tik	pred	selitvijo	v	Beograd,	me	je	na	pošti	
čakal	ogromen	paket	–	predobra	Kumiko	mi	je	poslala	njene	
gimnazijske	 učbenike	 (zgodovina,	 književnost,	 učbeniki	
slovnice	modernega	in	klasičnega	–	arhaičnega	–	japonskega	
jezika,	klasične	kitajščine	in	podobno	),	s	pripisom,	da	upa,	
da	mi	bodo	pomagali	pri	študiju...	

(Nadaljevanje	prihodnjič)

	 	 Mirko,	S57AD
________________________________________________

QRP – QRP party 2009

Minilo	je	365	dni	od	lanskega	1.	maja,	torej	QRP	tekmovanja	
pod	okriljem	AGCW	DL	.	Do	sedaj	sem	se	vsako	leto	udeležil	
jutranjega	 srečanja	 prvomajskega	 delavskega	 praznika,	
popoldan	 pa	 bil	 aktivno	 prisoten	 v	 KV	 	 QRP	 tekmovanju.	
Glede	na	to,	da		1.	maj	–	praznik	dela	izgublja	svoj	osnovni	
pomen,	 se	 srečanja	 v	 sončnih	 Završah	 nisem	 udeležil,	
temveč	 sem	 se	 posvetil	 inventuri	 EME	 opreme.	 Kajti	 bliža	
se	 radosten	 	 trenutek	 (po	 šestih	 letih	 QRT-ja),	 ko	 se	 bo	
lahko	 zopet	 slišal	 odmev	 od	 Lune	 CQ	 	 EME	 	 CQ	 EME	 	 DE	
S59DCD	S59DCD……PSE	K..		(na	23	in	13	CM)			Oprema	je	
bila	 še	 vsa	 ,	 sicer	 nekaj	 od	 le-	 te	 uporabljam	 za	 klasične		
amaterske	QSO-je.	 Jutro	 in	del	 dopoldneva	 je	hitro	minilo,	
čakala	 me	 je	 še	 priprava	 in	 kuha	 prazničnega	 kosila	 ,	
sprehod	 z	mojim	 domobrancem.	 V	 	 dopoldanskem	 času	 je	
vreme	kar	nekako	kazalo,	bolj	se	je	bližala	ura	tri	popoldan,	
slabši	 so	 bili	 vremenski	 pogoji	 ,	 posledično	 pa	 tudi	 pogoji	

na	 bandu.	 S	 tekmovanjem	 sem	 začel	 na	 40M	 nekaj	minut	
po	 15.	 uri.	 Aktivnost	 precejšna	 s	 strani	 organizatorja,	 to	
je	 DL	 amaterjev	 	 in	 seveda	 tudi	 ostalih	 EU	QRP-jašev,	 saj	
se	vrsto	 let	srečujemo	v	QRP	–	QRP	tekmovanjih.	Prva	ura	
mine	 ufb	 ,	 brez	 zapletov	 le	 nekaj	 QRN-ja	 je	 prisotnega,	 a	
da	 se	 kar	 OK	 delati.	 A	 glej	 ga	 zlomka,	 zunaj	 se	 stemni	 ,	
močno	 zapiha,	 vlije	 se	 dež	 s	 točo,	 povrhu	pa	 še	 	 bliska	 in	
grmi,	no	 ja	nekje	v	daljavi.	Nekaj	časa	še	delam,	ko	pa	 je	
močno	počilo	dvakrat	zaporedoma	v	moji	bližini,	posledično	
je	bil	izpad	električne	napetosti	,sem	izklopil	antene	in	nehal.	
Približno	pol	ure	je	divjala	nevihta		nad	mojim	krajem,	pol	jo	
je	pa	odneslo	bog	ve	kam…?	Ponovno	prisluhnem	na	40M,	a	
žal	QRN-ja	statike	+30	dB…..,	na	hitro	naredim	kombinacijo	
RX	koax	 loop	anteno,	situacija	boljša	vendar	še	vedno	zelo	
slabi	 pogoji…Kaj	 čem….,	 nič…,	 bom	 	 pač	 počakal	 kakšno	
uro.	Tako	se	tudi	zgodi.	Po	dobri	uri	ponovno	prisluhnem...
QRN	in	statika	precej	pojenjata	na	40m,	zatorej	nadaljujem	
s	CQ	QRP	TEST…Kar	OK	gre	za	 trenutne	pogoje,	 številka	v	
papirnatem	logu	kaže	47,	ko	se	zgodi	še	ena	katastrofa…!	V	
trenutku	se	pojavi	še	CQ	TEST	iz	smeri	ex	CCCP	brontosov	z	
+25	dB	signali	na	že	omenjenem	bandu…Žal	veselja	je	bilo	
konec,	čeprav	sem	enim	petim	želel	vljudnostno	dopovedati	
,naj	 se	 vsaj	 malo	 umaknejo	 vstran	 od	 QRP	 frekvence…
zaman,	 kot	 bob	 v	 steno…?!?	 Brontosi	 so	 počistili	 QRP-jaše	
na	40M..!	V	naslednjih	dveh	urah	 in	pol	nisem	uspel	slišati	
na	omenjenem	bandu	več	QRP	postaje.	No	ostane	mi	še	80M	
band.	Toda	na	tem	bandu	je	še	vedno	QRN	in	statika	+20	dB,	
tudi	sprejemna	antena	koax	loop	dosti	ne	pomaga.	Uspelo	mi	
je	narediti	še	10	QSO-jev.	
Takšna	so	pač	pota	in	dogodivščine	nas	QRP-jašev,	kaj	češ,	
če	si	mali	si	pač	vedno	tepen.	(	ponavadi	po	nedolžnem).	Eh	
pa	nič	zato,	saj	je	vendarle	samo	en	lep	hobi,	ki	ga	eni	gojimo	
z	nežnostjo	in	s	polno	mero	odgovornosti,	upoštevajoč	etiko	
le	tega	in	ham	spirit…….
In	še	oprema:	FT	718	cca	5	w,	antena:	extendet	zepp	(108m)	
na	višini	22m,	pomožna	RX	antena:	koaxialni	loop	,	cw	ročka	
Himond,	 Log	 klasika	 papirnat+svinčnik	 in	 radirka	 in	 en	
akumulator	za	napajanje	pod	mizo…hi.	Končno	ševilo	57	QSO	
in	delanih	15	DXCC.
In	čisto	na	koncu	dodajam	še	povabilo	za	naslednja	QRP	–	
QRP	tekmovanja…!?	Letos	sem	bil	osamljen	S5	QRP-jaš….

	 	 73,	Sil	S50X
________________________________________________

QRP MAS 

MAS	(minimal	art	session,	srečanje	umetnost	enostavnosti)	
je	 bila	 zadnja	 QRP	 aktivnost,	 katero	 je	 osnoval	 Hartmut,	
DJ7ST	(SK	JAN09).

NEUMNO JE DELATI Z VEČ, KAR JE LAHKO NAREJENO 
Z MANJ	(William	Occamski,	filozof	&	teolog,	Oxford/Munich	
1290-1350	(zgodnji	QRPer?)
Doseči	zastavljen	cilj	z	najmanj	sredstvi	zahteva	občutek	za	
pomembnost	in	spodbuja	samokontrolo.
V	duhu	elementarnega	radioamaterstva	vas	pozivamo	na:

10. QRP - MINIMAL ART - SESSION (qrp-mas)

Izziv:		 Zveze	 morajo	 biti	 vzpostavljene	 z	
opremo,	ki	jo	naredi	operator	sam,	s	čim	manj	porabljenimi	
elektronskimi	komponentami.
Termin:	21.	maj	2009;	1900-2300	UTC
Način:	Single	Op	CW,	Moč	output<5W	ali	Input<10W

Frekvence:		 80m,	 CW	 del	 obsega,	 Klicanje	 v	
tekmovanju:	(cq)	mas	de...

Kategorija A:		 postaja	 (sprejemnik	 +	 oddajnik)	
sestavljena	iz	največ	100	komponent,
Kategorija B:		 oddajnik	 sestavjen	 iz	 največ	 50	
komponent,	sprejemnik	po	želji
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Raport:	RST/kategorija	in	število	komponent,	primer:	559/
B25	(zaželjeni	tudi	pogovori	z	odprtim	tekstom)
Točke:	 Vsaka	 zveza	 šteje	 1	 točko.	 Za	 vsako	 zvezo	 z	 MAS	
postajo,	ki	bo	poslala	dnevnik,	bo	organizator	pristel	4	točke.
Bonus:		 Dodaten	bonus	se	dobi	za	manjše	število	
komponent	kot	dovoljeno.	
Na	primer	če	v	kategoriji	A	porabiš	50	komponent,	dobis	50%	
bonus,	za	45	komponent	v	kategoji	B	dobiš	10%	bonus.
Opombe:		 Za	 komponente	 štejejo:	 upori,	
kondenzatorji,	tuljave,	diode,	tranzistorji,	elektronke,	kristali,	
keramični	rezonatorji	in	podobno.
Vsak	 filter	 na	 izhodu	 oddajnika	 se	 šteje,	 kot	 bi	 bil	 iz	 treh	
komponent.	
Za	 boljšo	 dušitev	 harmonskih	 komponent	 lahko	 uporabite	
kompleksnejše	filtre,	ki	ne	bodo	šteti.
Integrirana	vezja	so	dovoljena,	če	 lahko	 razložite,	 iz	koliko	
komponent	so	sestavljena.
Vtičnice,	konektorji,	gumbi,	stikala,	releji,	usmernik,	slušalke,	
antena,	taster	in	podobno	tudi	ne	štejejo.
Dnevniki:		 Morajo	vsebovati	čas	zveze	(UTC),	klicni	
znak	delane	postaje	in	poslan	ter	sprejet	raport.	Napišite	tudi	
svoj	znak	in	poštni	naslov.
Pomembno:		 Načrt	uporabljene	postaje	z	oštevilčenimi	
komponentami	(od	leve	proti	desni)	mora	biti	priložen,	kakor	
tudi	načrt	in	razlaga	morebitnega	integriranega	vezja.	
Če	ste	isto	postajo	uporabljali	že	v	preteklih	MAS	tekmovanjih,	
načtrov	ni	potrebno	pošiljati	ponovno.

Rok za pošiljanje:	14	 dni	 po	 tekmovanu	 na	 naslov:	
DL1RNN,	Lutz	Gutheil,	Bergstrasse	17,	D-38446	Wolfsburg,	
Germany.	E-mail:	mas@qrpcc.de

Še	 nekaj	 časa	 je	 ostalo	 za	 izdelavo	 svoje	 opreme.	
Veliko	 zanimivih	 projektov	 je	 bilo	 objavljenih	 v	 revijah,	 
kot	 sta	 na	 primer	 angleŠki	 SPRAT	 in	 nemški	 QSL-REPORT. 

Precej	 pogosti	 kristali	 frekvence	 3579kHz	 lahko	 služijo	
kot	 odlična	osnova	 za	 začetek.	V	 zaporedni	 vezavi	 z	 200pf	 
vrtilnim	kondenzatorjem	in	tuljavo	60-90uH	pokrije	približno	
3579	do	3575.	Z	vzporedno	vezavo	dveh	kristalov	se	to	okno	
še	nekoliko	poveča.
Ker	to	ni	pravo	tekmovanje,	tudi	tak	frekvenčni	pas	povsem	
zadostuje.

V	nekaterih	QRP-MAS	se	je	dalo	vzpostavljati	zelo	lepe	zveze	
z	zelo	majhnimi	močmi,	v	času	minimalne	sončne	aktivnosti	
pa	 so	 pogoji	 lahko	 zelo	 slabi,	 zato	 je	 vsak	 dB	 pomemben.	
V	 izogib	 razočaranjem	 se	 ne	 zanašajte	 na	 nekaj	 mW	 in	
na	 indoor	 antene.	 Zunanji	 dipol	 deluje	 bistveno	 bolje	 od	
raznih	magnetnih	loopov,	prav	tako	pa	je	enostavno	zgraditi	
ojačevalnik	v	C	razredu,	ki	nekaj	milivatov	dvigne	na	nekaj	
vatov.

(Povzeto	 po	 http://www.qrpcc.de,	 kjer	 najdete	 tudi	 več	
informacij)

	 	 Prevod:	JaNe,	S57L	
	 	 best	73/2	de
	 	 Lutz,	DL1RNN

Dragi QRP - Jaši,

Hartmut	 “Hal”,	 DJ7ST,	 nas	 je	 zapustil	 9.	 januarja	 po	
težki	bolezni	levkemiji	in	borbi	za	življenje,	ki	je	trajala	
preko	 dve	 leti.	 Hartmut	 je	 ustanoviteljh	 QRP	 Contest	
Community	 in	 nas	 je	 pridobil	 z	 idejo	 QRP	 aktivnosti	 v	
tekmovanju	 po	 njegovi	 zamisli.	 Pogrešali	 bomo	 njega,	
njegove	ideje	in	njegov	prefinjen	humor.

Sožalje tudi Hartmutovi družini. 

Lutz,	DL1RNN

Vabilo na srečanje
vezistov Slovenske vojske

in radioamaterjev

Radioklub	Cirkulane	 ima	 po	 40	 letih	 delovanja	 na	 območju	
Cirkulan	od	lanskega	leta	naprej	lastne	opremljene	prostore	
v	Pohorju	24a	pri	Cirkulanah.	

Lokacija	 se	nahaja	na	 lokatorju	 JN76XH.	Prostor	 se	nahaja	
v	 lepem	predelu	Haloz,	ki	ga	 je	obiskal	 tudi	Oton	Župančič	
in	 zabeležil	 »Novi	 kraji,	 nova	 čuda.	 Prijazni	 ljudje.	 Prijetno	
presenečen	nad	slikovito	pokrajino	Haloz«.	

Na	 lanskoletni	 otvoritvi	 prostorov	 je	 bila	 med	 udeleženci	
podana	 ideja	 o	 organizaciji	 skupnega	 srečanja	 vezistov	
Slovenske	vojske	 in	radioamaterjev	oziroma	vseh,	ki	 jim	je	
ta	ali	podoben	poklic	oziroma	hobi	pri	srcu.

V	neposredni	bližini	(cca.	500m)	od	naše	 lokacije	stoji	 lepa	
cerkvica	Sv.	 Elizabete,	 ki	 so	 jo	 postavili	 grofje	Sauri,	 ki	 so	
živeli	na	Gradu	Borl.	

Vabimo	vas	v	soboto,	23.05.2009	v	Pohorje	pri	Cirkulanah,	
da	se	pridružite	srečanju	in	obiščete	ta	prelep	del	Slovenije.

Program	srečanja:

09.00	Cerkev	Sv.	 Elizabete	 v	 Pohorju	pri	Cirkulanah,	maša	
za	radioamaterje	in	»zvezo«	Slovenske	vojske,	ki	jo	bo	vodil	
pater	Vito	MUHIČ	in	dekan	Emil	DREV.

10.00	Sprehod	do	prostora	Radiokluba	Cirkulane.

Tiskovna	konferenca	za	novinarje	(leto	radioamaterjev	-	delo	
ob	nesrečah)

Razstava	opreme	za	zveze

Predstavitev	 napajanja	 radioamaterske	 postaje	 s	 pomočjo	
sončnih	celic	(S51KV)

Drugi	vaši	predlogi….

11.00	do	13.00	Druženje,	organizirana	hrana	in	pijača

Zelo	veseli	bomo,	če	se	boste	lahko	odzvali	našemu	povabilu	
in	se	aktivno	vključili	v	sam	program.	

Za	dodatne	informacije	lahko	pokličete	tajnika	društva	na	02	
795	32	00	ali	041	617	919	ali	na
radioklub.cirkulane@gmail.com 

Obiščete	lahko	tudi	spletno	stran:
www.cirkulane.hamradio.si 
V	času	srečanja	bo	aktivna	postaja	za	 informacije	S59H	na	
145.550	MHz

	 	 73	de	S59DDR	–	S59H

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

CALLBOOK ZRS
IN QSLMGR

Tudi preko elektronske

pošte: zrs-hq@hamradio.si
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UKV aktivnosti
Ureja: Sine Mermal, S53RM, e-pošta: vhf@zrs.si

KOLEDAR VHF/UHF/SHF TEKMOVANJ ZA MAREC, APRIL in MAJ 2009

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

4/5.4.2009 European	EME–2	nd.	Weekend	CW/SSB 00:00-24:00 432	&	5.7	&	up DUBUS/REF

5.4.2009 70	MHz	contest 09:00-12:00 70	MHz RSGB

7.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 144	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

4/5.4.2009 DARC	UKW	-	QRP 14:00-14:00 144	MHz DARC

4/5.4.2009 Zagreb	FM	contest	–	1.	period 14:00-14:00 144	MHz HRS

9.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 50	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

12.4.2009 Contest	delle	Sezioni 08:00-15:00 432	MHz	&	up ARI

14.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 432	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

16.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 70	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

18.4.2009 Trofeo	ARI-	Contest	Lazio 11:00-17:00 50	MHz ARI

18.4.2009 Contest	Lazio	CW 17:00-21:00 144	MHz ARI

19.4.2009 ZRS Maraton #2 – open activity 07:00-12:00 50/144/432 ZRS

19.4.2009 9A	Activity	contest	–	4.	period 07:00-12:00 144	MHz HRS

19.4.2009 Contest	Lazio	SSB 07:00-12:00 144	MHz ARI

19.4.2009 Contest	Lazio	SSB 12:00-16:00 432	MHz ARI

19.4.2009 50	MHz	contest 09:00-12:00 50	MHz RSGB

4/5.4.2009 European	EME–2	nd.	Weekend	CW/SSB 00:00-24:00 432	&	5.7	&	up DUBUS/REF

21.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 1.3	GHz LA/OH/OZ/SM/LY

28.4.2009 Nordic	activity	contest 17:00-21:00 2.3	GHz	&	up LA/OH/OZ/SM/LY

2.5.2009 432	MHz	Trophee 14:00-22:00 432	MHz RSGB

2.5.2009 10	GHZ	Trophee 14:00-22:00 10	GHz RSGB

2/3.5.2009 European	EME–3	nd.	Weekend	CW/SSB 00:00-24:00 2.3	&	3.4 DUBUS/REF

2/3.5.2009 Subregional	Contest				NL-FR 14:00-14:00 50	MHz	&	up UBA

2/3.5.2009 ZRS VHF/UHF/SHF 14:00-14:00 144 MHz & up ZRS

2/3.5.2009 9A	VHF/UHF/SHF	Contest 14:00-14:00 50	MHz	&	up HRS

2/3.5.2009 VHF/UHF/SHF	Contest 14:00-14:00 144	MHz	&	up VERON

2/3.5.2009 Concours	du	printemps 14:00-14:00 144	MHz	&	up REF

2/3.5.2009 Trofeo	ARI 14.00-14:00 144	MHz	&	up ARI

2/3.5.2009 DARC	Competition 14:00-14:00 144	MHz	&	up DARC

2/3.5.2009 Helvetia	V/U/SHF 14:00-14:00 144	MHz	&	up USKA

2/3.5.2009 Contest 14:00-14:00 432	MHz	&	up RSGB

5.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 144	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

9.5.2009 Contest	Veneto 12:00-17:00 144	MHz ARI

10.5.2009 Contest	Veneto 08:00-14:00 432	MHz	&	up ARI

12.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 432	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

14.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 50	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

16/17.5.2009 May	Contest	 14:00-14:00 144	MHz RSGB

17.5.2009 ZRS Maraton - open activity III 07:00-12:00 50/144/432 ZRS

17.5.2009 9A	Activity	Contest	-	5.	period 07:00-12:00 144	MHz HRS

17.5.2009 Backpackers	Contest	1 11:00-15:00 144	MHz RSGB

17.5.2009 Concours	courte	durée 05:00-11:00 432	MHz	&	up REF

19.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 1.3	G	Hz LA/OH/OZ/SM/LY

21.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 70	MHz LA/OH/OZ/SM/LY

23.5.2009 DUBUS	EME	Activity	-	CW 04:00-07:00 144	MHz DUBUS

23.5.2009 DUBUS	EME	Activity	-	CW 11:30-14:30 144	MHz DUBUS

26.5.2009 Nordic	Activity	Contest 17:00-21:00 2.3	GHz	&	up LA/OH/OZ/SM/LY

30/31.5.2009 European	EME–4	nd.	Weekend	CW/SSB 00:00-24:00 1.2	GHz DUBUS/REF

30/31.5.2009 ARI	EME		-	digi	modes 00:00-24:00 144	&	up ARI

31.5.2009 Gargano	50	MHz 12:00-17:00 50	MHz ARI
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Zahvala radioklubu »Amater« iz Sevnice -  S59DHP

Konec	 decembra	 lansko	 leto	 smo	 od	 radiokluba	 »Amater«	
iz	Sevnice	-		S59DHP	dobili	na	ZRS	obvestilo,	da	odstopajo	
od	 soorganizacije	 Septebrskega	 in	 Oktobrskega	 ZRS	 UKV	
tekmovanja.	

Soorganizatorji	in	tudi	donatorji	diplom	in	pokalov	za	ti	dve	
največji	UKV	tekmovanji,	ki	sta	hkrati	tudi	tekmovanji	IARU	
Reg.	1,	so	bili	 radioamaterji	 iz	Sevnice	kar	11	 let,	 to	 je	od	
leta	1997	naprej.	

Na	 tem	mestu	 se	 zahvaljujem	 osebno	 in	 v	 imenu	 UO	 ZRS	
vsem,	 ki	 so	 v	 njihovem	 klubu	 kakorkoli	 prispevali	 pri	
soorganizaciji.	

Posebej	se	zahvaljujem	Tonetu,	S57Q	in	Bojanu,		S51QA	za	
vzorno	pripravo	rezultatov,	diplom	in	pokalov	ter	podelitev	le	
teh	skozi	vsa	ta	leta.	

	 	 Sine,	S53RM
	 	 ZRS	UKV	Manager

__________________________________________________________________________________________________

Neuradni rezultati A-A UHF/SHF tekmovanja 2008

Kategorija A – 432 MHz

 Call loc QSO Rezultat Napake ODX  QRB ASL P(W) ANT

1 	S59P 	JN86AO 	76 	17746 	0.59% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	567 	301 	500 	4x21el	F9FT

2 	S53N 	JN65WW 	84 	17418 	6.18% 	YU1B 		KN04GT 	536 	1306	m 	200	W 	33	el.

3 	S59DGO 	JN75FO 	77 	15601 	6.02% 	IW1FGN/1 		JN35VC 	524 	1796 	20 	21	el.	F9FT

4 	S50G 	JN76KC 	63 	14044 	5.08% 	I1NDP 		JN45AL 	535 	850 	150 	2	X	24	EL.	YU7EF	YAGI

5 	S50L 	JN75ES 	62 	12620 	10.03% 	IW1FGN/1 		JN35VC 	520 	1114 	40 	2	x	21	EL	Tonna

6 	S51ZO 	JN86DR 	58 	12420 	4.80% 	IK4LFI/4 		JN54FM 	516 	317 	700 	8x33el	DJ9BV

7 	S59GS 	JN75NP 	55 	9942 	1.57% 	IW1FGN/1 		JN35VC 	576 	900 	25 	21	EL

8 	S57Q 	JN76PA 	53 	9650 	2.23% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	492 	560 	300	W 	4X15	el.

9 	S58RU 	JN65WM 	32 	5930 	3.67% 	I1NDP 		JN45AL 	455 	266	m 	25	W 	Tonna	21	elem.

10 	S57LM 	JN76HD 	36 	5816 	10.28% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	447 	303 	50W 	21	el.	yagi

11 	S59DCV 	JN75MT 	39 	5230 	0.00% 	IK2KQE/2 		JN44PQ 	468  	50	W  

12 	S52M 	JN76CG 	27 	4654 	2.47% 	OK2FUG 		JN99GU 	513 	1200	m 	50	W 	21el.

13 	S50TA 	JN76HD 	29 	4321 	10.03% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	447 	304 	25 	14	el.	Yagi

14 	S56FQC 	JN75DN 	16 	4272 	0.00% 	IW1FGN/1 		JN35VC 	511 	1098	m 	25	W 	17	el.	YU7EF

15 	S54AO 	JN86FN 	27 	4249 	14.57% 	IK4WKU/6 		JN63ET 	443 	300	m 	20	W 	21	el.F9FT

16 	S53M 	JN86CR 	21 	2558 	0.00% 	IK4WKU/6 		JN63ET 	442 	16 	20 	15el	tonna	(144Mhz)

17 	S53SL 	JN76SG 	22 	2334 	15.67% 	IK4WKU/6 		JN63ET 	370 	400 	50 	2x	21	el.	TONNA

18 	S51GF 	JN66WA 	12 	2282 	16.65% 	YU1LA 		KN04FR 	534 	1124 	2 	25el.	dl6wu

19 	S53FI 	JN75LT 	5 	174 	0.00% 	9A2TK 		JN76WA 	75 	245 	30	W 	gp

20 	S55HH 	JN86CQ 	1 	112 	0.00% 	OE6KDG 		JN77KC 	112 	200	m 	35 	18	EL	YAGI

Kategorija B – 1.2 GHz

 Call loc QSO Rezultat Napake ODX  QRB ASL P(W) ANT

1 	S59P 	JN86AO 	23 	5101 	1.75% 	I4LCK/4 		JN54PD 	461 	301 	150 	55el	F9FT

2 	S53N 	JN65WW 	24 	4706 	2.16% 	YU1B 		KN04GT 	536 	1306	m 	40	W 	55	el.	tonna

3 	S51ZO 	JN86DR 	19 	4300 	0.00% 	DL6NAA 		JO50VF 	512 	317 	100 	4x45el	lopp

4 	S59DGO 	JN75FO 	15 	2445 	0.00% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	418 	1796 	10 	55	EL	F9FT

5 	S58RU 	JN65WM 	10 	1452 	18.65% 	I2KQE/2 		JN44PQ 	372 	266	m 	10	W 	Nagara	GS45	-	45	elem.

6 	S50TA 	JN76HD 	12 	1426 	0.00% 	I4LCK/4 		JN54PD 	344 	304 	10 	49	el	Yagi

7 	S57Q 	JN76PA 	13 	1399 	0.00% 	I4LCK/4 		JN54PD 	377 	560  	50	el.	Yagi

8 	S50G 	JN76KC 	11 	970 	0.00% 	IW4BET/4 		JN54RF 	340  	10  

9 	S53FO 	JN76ID 	8 	697 	0.00% 	I4LCK/4 		JN54PD 	349  	50	W 	55EL	TONNA

10 	S59DCV 	JN75MT 	6 	305 	0.00% 	S53N 		JN65WW 	92  	10	W  

Kategorija C – 2.3 in 5.7 GHz

 Call loc Rezultat skupaj QSO 2.3 GHz Rezultat 2.3 QSO 5.7 GHz Rezultat 5.7

1 	S51ZO 	JN86DR 3435 	6 	1446 2 663	x	3
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Kategorija D – 10 GHz in višje

 Call loc QSO Rezultat Napake ODX  QRB ASL P(W) ANT

1 	S51ZO 	JN86DR 	14 	3477 	0.00% 	I4XCC 		JN63GV 	431 	317 	5 	1,2m

2 	S57Q 	JN76PA 	5 	1257 	25.17% 	I4XCC 		JN63GV 	321 	560 	5 	120	cm	dish

3 	S59P 	JN86AO 	3 	280 	46.46% 	9A2SB 		JN95GM 	228  	1  

Ekipe:

S50L S55Z

S52M S52TC	S57BJT

S53M S51FB

S53N S53BJ-S57OCA-S52SR

S59DCV S57UZX-S56LC

S59DGO S57F-S56OA-S51BO-S57DV

S59P S55WT-S56ZM-S54M-S53LL-S53MD

__________________________________________________________________________________________________

Neuradni rezultati A-A VHF 2008

Kategorija A – fiksne in portabel postaje – moč po licenci

 Call loc QSO Rezultat Napake  ODX QRB ASL P(W) ANT

1 	S57O 	JN86DT 	368 	138584 	3.33% 	DJ6JJ/P 		JO32PC 	877 	307 	1,5	KW 	8x11+4x17+4x17+4x17	el	

2 	S59DEM 	JN75DS 	390 	135368 	5.15% 	F1UCQ/P 		JN02XR 	1039 	1268 	1000 	2x15+2x10+4x4

3 	S59R 	JN76OM 	304 	98447 	2.93% 	US5WU 		KO20DI 	794 	1524	m 	1500W 	2x18+4x5+4x5

4 	S56P 	JN76PO 	286 	91648 	1.11% 	DK1CO 		JO63SX 	830 	963 	1200 	Yagi

5 	S50C 	JN76JG 	264 	79958 	4.57% 	LZ1ZP 		KN22ID 	914 	1508 	1000 	2x15,	1x20el

6 	S53N 	JN65WW 	211 	57494 	5.65% 	SN7L 		JO91QF 	714  	700	W 	20el.	I0JXX

7 	S51A 	JN75GV 	196 	52474 	10.69% 	LZ1ZP 		KN22ID 	913 	1059 	600W 	17el	f9ft

8 	S57GM 	JN76CG 	195 	50134 	4.21% 	YT1EQP 		KN03WB 	704   	11	el.	DL6WU

9 	S50L 	JN75ES 	163 	43715 	10.50% 	YO3DMU 		KN34BJ 	935 	1110 	600 	2x17EL	TONNA

10 	S59C 	JN66WA 	154 	37804 	4.67% 	SN7L 		JO91QF 	706 	1140m 	500w 	2	x	17el.

11 	S52GC 	JN76WK 	85 	19891 	2.13% 	SN7L 		JO91QF 	592 	290m 	100W 	13	el.	Yagi

12 	S58RU 	JN65WM 	80 	14794 	4.31% 	DK0R 		JO50AN 	629 	266	m 	25	W 	Tonna	F9FT	-	17	elem.

13 	S56G 	JN65UX 	45 	9968 	9.93% 	IK1ZYW/1 		JN35MB 	530 	780m 	100	W 	6	el.	dk7zb

14 	S53RB 	JN76FB 	56 	9284 	10.22% 	YT3N 		KN04LP 	532 	500 	100 	Tonna	17	el.

15 	S52W 	JN75NT 	55 	9006 	3.33% 	I1BPU/1 		JN44OQ 	480 	200m 	700	W 	2	x	17	el.	F9FT

16 	S53APR 	JN76GC 	61 	8270 	10.09% 	I1BPU/1 		JN44OQ 	446  	185,3W  

17 	S56WJL 	JN65TW 	13 	1577 	3.31% 	I4VOS/4 		JN54PF 	264 	60 	100 	x50

18 	S59Q 	JN66UE 	7 	860 	40.73% 	I4VOS/4 		JN54PF 	289    

Kategorija B – CW postaje – moč po licenci

 Call loc QSO Rezultat Napake  ODX QRB ASL P(W) ANT

1 	S51FB 	JN86DR 	163 	51099 	9.42% 	YO3DMU 		KN34BJ 	808 	317 	1500 	4x14el,2x16el,4x5el

2 	S53FO 	JN76ID 	14 	3222 	16.55% 	I2XAV/2 		JN44PQ 	453  	10	W 	4	x	5	el.	Fracaro

Kategorija C – fiksne in portabel postaje – moč do 50W

 Call loc QSO Rezultat Napake  ODX QRB ASL P(W) ANT

1 	S59P 	JN86AO 	231 	70046 	1.45% 	SP5QAT 		KO02LB 	704 	301 	50 	98el	yagi	group

2 	9A/S53CC/P 	JN64WS 	191 	54683 	6.04% 	HA0MK 		KN08TA 	696 	30 	50 	9el	Tonna

3 	S51WC 	JN75PS 	201 	51252 	5.09% 	LZ1ZP 		KN22ID 	855 	1178 	25	W 	17	EL	F9FT

4 	S59GS 	JN75NP 	154 	38262 	3.51% 	SN7L 		JO91QF 	696 	940 	50 	17	EL
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5 	S59DCD 	JN76OL 	145 	35395 	6.70% 	SN7L 		JO91QF 	610 	1543	m 	3	W 	17	el.	yagi

6 	IQ5PT/5 	JN54HD 	138 	35287 	12.25% 	YU1BN 		KN04OO 	843 	1892 	45 	16-JXX

7 	S53O 	JN86AT 	137 	34220 	5.92% 	YU5C 		KN03WB 	621 	416 	20W 	2X15EL	DL6WU

8 	S51GF 	JN75AV 	108 	21621 	11.53% 	DK0R 		JO50AN 	598 	1200m 	3W 	11	el.

9 	S59DCV 	JN75MT 	95 	21247 	15.86% 	SN7L 		JO91QF 	682 	500 	35	W 	17	el	F9FT

10 	S53MM 	JN76GD 	99 	20048 	2.27% 	IC8TEM 		JN70CN 	622 	641 	50 	10el	yagi

11 	9A/S54O 	JN74EN 	78 	18570 	3.82% 	OK2PVF 		JN99JQ 	661 	30 	50 	9el

12 	S57NAW 	JN76PA 	90 	16843 	1.95% 	I1BPU/1 		JN44OQ 	498 	340	m 	25	W 	9	el

13 	S58M 	JN76ID 	59 	12019 	6.74% 	YU1BN 		KN04OO 	536 	400 	20 	2	X	16	el.	Tonna

14 	S51RM 	JN76JB 	68 	10605 	12.05% 	YT3N 		KN04LP 	507 	630m 	50W 	15	el	yagi

15 	S52B 	JN75OP 	40 	7895 	15.41% 	IZ8HUJ/8 		JN70UP 	558 	1268	m 	30	W 	10	el.	DL6WU

16 	S51ST 	JN66XE 	46 	7425 	5.41% 	I1BPU/1 		JN44OQ 	407 	1000 	10 	4	el.	yagi

17 	S56FQC 	JN75DN 	26 	5704 	0.00% 	IZ1DFG 		JN44FF 	483 	1098	m 	25	W 	9	el.	YU7EF

18 	S55M 	JN65VM 	8 	1079 	0.00% 	I4VOS/4 		JN54PF 	244    

Kategorija D – portabel postaje nad 1600m – moč max. 5W

 Call loc QSO Rezultat Napake  ODX QRB ASL P(W) ANT

1 	S59DGO 	JN75FO 	171 	37532 	2.48% 	IK1ZYW/1 		JN35MB 	583 	1796 	5 	15	el.	Yagi

2 	S53XX/P 	JN66XE 	23 	3019 	1.91% 	I2XAV/2 		JN44PQ 	401 	1630	m 	5W 	HB9CV

Ekipe:

9A/S53CC/P S53CC

S50C S57VW-S57LM-S50TA

S50L S55Z

S51A S57W	S55O	S57LSW	S56ZAB

S51FB S51ZO	S51FB

S51GF S51OE

S53APR S53MN

S53N S53EG-S58G-S57OCA-MIA

S56P S56P-S57M

S57O S57O-S52EZ

S59C S51OE

S59DCD S50X-S51BX-S52FT-S52LC

S59DCV S53FI-S57UZX

S59DGO S56OA-S56S-S51BO-S52OT

S59P S55WT-S56ZM-S53MD

S59R S53EL-S52LO-S56AFJ

________________________________________________

MS na 432 MHz

Že	 več	 kot	 štiri	 leta	 je	 od	 tega,	 kar	 sem	 napravil	 prvo	 S5	
MS	zvezo	na	432	MHz	v	Geminidih	2004.	Ker	je	maksimum	
letošnjih	Quadrantidov	padel	ravno	na	vikend,	sem	računal	na	
večjo	aktivnost.	Imel	sem	srečo	in	se	na	ON4KST	klepetalnici	
dogovoril	za	skede	ravno	okoli	maksimuma	ob	13h	

________________________________________________

GMT	v	 soboto	3.1.2009.	Napravil	 sem	kar	3	 zveze	FSK441	
in	to	z:

RW3WR	-	KO71im	-	1577	km
DJ8MS	-	JO63ct	-	881	km
ES3RF	-	KO29if	-	1607	km.

Konec	 decembra	 sem	 dobil	 tudi	 DUBUS	 4/2008	 in	 notri	
prebral	članek	o	70cm	MS	delu,	ki	ga	je	napisal	OK1TEH.	V	
njem	je	bilo	navedenih	nekaj	vprašanj	in	trditev,	s	katerimi	
pa	se	nisem	mogel	strinjati.	Sklenil	sem,	da	v	Quadrantidih	
2009	preverim	trditve	in	dobim	odgovore	na	vprašanja,	ki	jih	
avtor	postavlja	v	tem	članku.	

Izkušeni	 MS	 operatorji	 vedo,	 da	 se	 pogosto	 sliši	 doplerjev	
pojav	pri	 kratkih	ali	 pa	na	 začetku	dolgih	odbojev.	 Tudi	 na	
432	MHz	sem	imel	priliko	opaziti	ta	pojav,	ki	pa	ni	bil	mnogo	
izrazitejši	 kot	 na	 144	 MHz.	 Ta	 izraziti	 doplerjev	 pojav	 se	
sliši	pri	nastajanju	čela	ionizirane	sledi	ob	vstopu	meteorita	
v	 ionosfero	 s	 hitrostjo	 okoli	 50	 km/s.	 Na	 432	MHz	 v	 rojih	
obrnemo	 anteno	 v	 smeri	 korespondenta.	 Doplerjevega	
pojava	 točno	 v	 smeri	 korespondenta	 praktično	 ni,	 ker	 se	
mesto	odboja	ravno	toliko	približuje	enemu,	kot	se	oddaljuje	
od	 drugega.	 Pri	 tako	 velikih	 hitrostih	 nastajanja	 čela	 pa	
že	 majhno	 odstopanje	 od	 te	 smeri	 povzroči,	 da	 se	 dopler	
vseeno	 zazna.	 Antene	 za	 432	 MHz	 imajo	 v	 povprečju	 pol	
ožji	diagram	sevanja	in	ta	efekt	zaradi	tega	ni	trikrat	večji,	
kot	bi	pričakovali	zaradi	trikrat	višje	frekvence.	Ko	se	enkrat	
vzpostavi	ionizirana	sled,	pa	je	njeno	gibanje	odvisno	samo	
od	vetrov,	ki	pihajo	na	višini	okoli	100km	nad	tlemi.	Njihova	
maksimalna	hitrost	 je	nekje	do	360km/h,	 torej	maksimalni	
dopler,	če	slišimo	odboj	na	“backscatter”	 je	okoli	300Hz	na	
432	MHz.	 Ta	 vrednost	 se	 zelo	malo	 spreminja	med	 samim	
odbojem.	Iz	smeri	korespondenta,	pri	medsebojni	zvezi,	pa	
doplerjevega	pojava	pri	teh	hitrostih	praktično	ni.

Torej	vzrok,	da	ne	slišimo	prav	veliko	odbojev	na	432	MHz	
in	da	so	ti	precej	krajši	kot	na	144	MHz	je	in	ostaja	v	stopnji	
ioniziranosti	 sledi	 (tako	 kot	 MUF	 na	 KV),	 ki	 redko	 doseže	
takšno	gostoto,	da	odbija	tudi	radijske	valove	na	432	MHz.	
Najbolj	pomembni	pogoji	za	uspešno	MS	zvezo	so	tako:

 - točna	frekvenca	(+/-	100Hz	je	precej	stroga	zahteva	za	
povprečno	postajo	na	432	MHz),

 - dovolj	 velika	 moč	 in	 antena	 (najmanj	 100W	 in	 15dBd	
antena),

 - dogovorjeni	skedi	v	času	okoli	maksimuma	roja	(izplača	
se	 slediti	 informacijam	 na	 VIRGO	 	 internetni	 strani	 -	
http://dl1dbc.net/Meteorscatter/ )

 - vztrajnost	 operatorja	 (ena	 ura	 za	 dokončanje	 zveze	 je	
pogosto	premalo).
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Vse	 to	 sem	 najjasneje	 videl	 v	 zvezi	 z	 RW3WR.	 Takoj	 na	
začetku	te	zveze	sem	sprejel	3s	dolg	odboj,	vendar	je	bil	500	
Hz	pod	dogovorjeno	 frekvenco.	Hitro	 sem	se	nastavil	 tako,	
da	sem	še	ujel	zadnji	del	odboja	in	ga	tudi	dekodiral.	Če	tako	
dolgega	odboja	nebi	bilo,	bi	se	mučila	precej	dalj	časa	zaradi	
odstopanja	 najinih	 frekvenc.	 Istočasno	 je	 ata	 v	 isti	 sobi	 s	
60W,	random	MS,	na	144	MHz	priklical	RA3WDK.	Ta	je	točno	
v	isti	smeri	in	100km	dlje	kor	RW3WR.	Tako	sem	prvič	lahko	
v	 živo	opazoval,	 kakšna	 je	 razlika	med	odboji	 na	432	MHz	
in	144	MHz.	Medtem,	ko	 je	na	2m	RA3WDK	prihajal	po	15	
sekund	in	tudi	dlje,	se	je	na	70cm	slišal	samo	kratek	burst	
takrat,	ko	je	na	2m	jakost	presegla	15dB.	Kot	sem	pričakoval	
se	tudi	nikoli	ni	zgodilo,	da	bi	na	70cm	kaj	slišal	in	da	takrat	
na	2m	nebi	bilo	odboja.	Delal	sem	iz	Golišča	-	JN76JB	s	500W	
in	26	elementno	DJ9BV	anteno.

	 	 73	Sine	-	S53RM
________________________________________________

Ekipa S57C ponovno aktivna
Povzel: Dragan Selan S55Z – Foto: S51QA

Ena	 najbolj	 resnih	 UKV	 tekmovalnih	 ekip,	 ki	 niso	 klub	 ali	
kakšna	 drugačna	 društveno	 organizirana	 skupina	 je	 prav	
gotovo	 ekipa	 S57C,	 katere	 idejni	 vodja	 je	 Branko	 Zemljak	
S57C,	nekdanji	uspešen	UKV	manager	ZRS.	Ekipa	je	bila	zelo	
aktivna	kar	nekaj	sezon,	potem	pa	so	nekaj	časa	tekmovali	
vsak	po	svoje.	Z	letošnjim	marcem	pa	se	je	ekipa	ponovno	
zbrala	 in	uspešno	zaključila	 tekmovanje	s	Slavnika,	s	1002	
metri	 najvišje	 gore	 v	 slovenski	 Istri	 v	 lokatorju	 JN65XM.	
Pravkar	 je	 aktivna	 v	 majskem	 VHF	 &	 UP	 tekmovanju	 s	
katerega	so	tudi	slike	tule	in	na	naslovnici.

S57C	contest	team	-	z	leve:	Tone	S57Q,	Branko	S57C,	Jože	
S57NAW,	Bojan	S57TW,	Jani	S52CO,	Bojan	S51QA	in	Adi	

S55M

Ideja	je	padla	lani,	v	letu	2008,	ko	so	imeli	nekakšno	pavzo.	
Razen	 Adija,	 S55M,	 seveda.	 Le	 on	 ni	 imel	 “krize”	 in	 se	 je	
redno	zelo	uspešno	udeleževal	tekmovanj...
Tudi	ostali	fantje	so	se	malce	naveličali	te	pavze.	Saj	ne,	da	
ne	bi	bili	čisto	nič	aktivni.	Na	Lisci	je	postavljen	nov stolp,	ki	
ga	je	bilo	treba	prej	seveda	še narediti.	Navsezadnje	je	bil	
celo	Marconi 2008!	Na	Slavniku,	z	vsem	kar	sodi	k	dobremu	
contestu.
Po	drugi	strani	pa	je	vseeno	že	obstojala	nevarnost,	da	jim	
takšna	odsotnost	z	bandov	pride	v	kri!	 In	 je	predlagal	Adi,	
potem	ko	je	Marconi	tako	dobro	uspel,	da	bi	lahko	spet	malo	
poskusili	s	Slavnika.	Tako,	celo	sezono,	seveda...

V letu 2009 torej s Slavnika, JN65XM...
Ekipa	bo	v	standardni	postavi:	Adi/S55M,	Tone/S57Q,	Jani/
S52CO,	Jože/S57NAW,	Bojan/S51QA	in	seveda	Branko/S57C.	
Kolikor	se	bo	dalo	jim	bo	pomagal	tudi	Bojan/S57TW,	Dare/
S57UUD	pa	morda	še	kdo.	Pri	vsem	skupaj	seveda	ne	moremo	
izpustiti	Adijeve	Sonje,	kajti	njenega	kuhanja	in	slaščičarskih	

spretnosti	se	po	strogo	zaupnih	podatkih	ne	da	pozabiti,	HI!	
Fantje	so	vse	dobro	domislili	in	organizirali,	Bojan,	S51QA	pa	
je	obenem	zadolžen	za	odnose	z	javnostjo.	Zato	je	postavil	
posebno	 spletno	 stran	 za	 UKV	 sezono	 2009	 na	 spletnem	
naslovu	 www.hamradio.si/~s57c/2009/...	 Na	 teh	 straneh	
več	ali	manj	sproti	sporočajo	novice	in	dogodke	s	priprav	na	
tekmovanje,	s	priprav	radijske	in	strojne	opreme	in	o	ostalih	
dogajanjih.	V	kronologiji	objavljajo	v	telegrafskem	slogu	več	
ali	manj	vse,	k	vsakemu	contestu	pa	dodajajo	še	fotogalerije	
in	contest	reporte.
Fantje	bodo	veseli	vsakega	odziva,	ne	samo	v	 tekmovanjih	
pač	pa	tudi	s	spleta,	po	mailu	...

	 	 CU	in	CTEST!

Dragi naš prijatelj MARJAN PETELINŠEK, S52VP
 
V	 imenu	 vseh	 radioamaterjev	
Slovenije,	 posebej	 celjskih	
radioamaterjev,	 se	 ti	 zahvaljujem	
za	lepe	trenutke,	ki	smo	jih	preživeli	
skupaj	pri	delu	na	radioamaterskih	
postajah	ter	vzgoji	mladih	kadrov.
Marjan	je	član	naše	radioamaterske	
organizacije	 in	 radiokluba	Celje	od	
leta	1947.	Leta	1957	je	opravil	izpit	za	
operaterja	III.	razreda	v	radioklubu	
Celje.	1960	 leta	 je	opravil	 izpit	 II.	

Razred	in	dobil	osebni	klicni	znak	YU3VP.	1958	je	objavil	
konstrukcijo	tonskega	oscilatorja	za	učenje	telegrafije	v	
časopisu	Radioamater/SRJ,	Beograd.	1958/1959	je	vodil	
tečaje	za	telegrafijo	v	radioklubu	Celje.	Leta	1961	opravil	
najvišji	A	razred	radioamaterskega	izpita.	1964	je	bil	med	
prvimi	člani	DXKS	(DX	klub	Slovenije)	–	prvo	srečanje	je	
bilo	na	Celjski	koči,	 julija	1964.	 	1964	 je	na	seminarju	
za	UKV	postaje	144	MHz	AO-10	zgradil	oddajnik,	ki	je	bil	
del	prve	UKV	postaje	v	Celju	in	radioklubu	Celje.	1965	se	
je	Marjan	YU3VP	udeležil	tehničnega	seminarja	v	Izoli	–	
gradnja	KV	oddajnika	za	kar	je	dobil	nagrado	za	najboljše	
delo.		1969-1971	je	bil	predsednik	radiokluba	EMO,	Celje	
in	 član	 republiškega	 odbora	 ZRS.	 	 Marjan	 je	 dobitnik	
priznanj	Ljudske	 tehnike	 in	na	državnem	nivoju	ex.	YU	
(nagrada	Nikola	Tesla)	Bil	je	velik	ljubitelj	CW	in	DX	dela,	
konstruktor,	zbiralec	radioamaterskih	diplom,	veliko	časa	
pa	 je	 posvetil	 delu	 z	 mladimi.	 V	 zadnjih	 letih	 svojega	
življenja	se	je	udeleževal	klubskih	KV	tekmovanj,	dnevno	
vzpostavljal	radijske	zveze	s	celim	svetom,	predvsem	pa	
je	rad	spajkal	in	izboljševal	radijske	konstrukcije.
Marjan,	ob	tem	bolečem	trenutku,	ko	si	nas	zapustil,	se	ti	
zahvaljujemo	za	tvoje	humano	delo	na	radioamaterskem	
področju,	za	prijateljske	nasvete,	za	vsestransko	pomoč	
pri	 izvedbi	 naših	 skupnih	 akcij,	 ter	 tvoj	 prispevek	 k	
razvoju	radioamaterskega	gibanja	v	Sloveniji.
Družini,	svojcem	in	vsem	žalujočim	iskreno	sožalje.

Radioklub	Celje

Zahvala

Prsti	so	zastali	na	tipkalu,	spajkalnik	se	je	ohladil.	Poslovil	
se	je	od	svoje	velike	ljubezni	radioamaterskega	dela.
Vsem,	 ki	 ste	 v	 tako	 velikem	 številu	 pospremili	 našega	
Marjana,	S52VP	na	njegovi	zadnji	poti,	mu	darovali	sveče	
in	cvetje	ter	mu	izrazili	 iskrene	besede	sočutja	prisrčna	
hvala!
Posebna	zahvala	predsedniku	ZRS	Goranu	Krajcarju	S52P	
za	zadnje	besede	o	Marjanovem	delu	na	radioamaterskem	
področju.	

Stanka	S57JEG	in	sorodniki
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Sateliti
Ureja: Andrej Medved, S57NML, e-pošta: amedved@gmail.com

Sateliti

Letošnje	 leto	 je	 bogatejše	 za	 kar	 nekaj	 novih	 satelitov	 v	
zemeljski	orbiti,	tako	so	v	vesolje	izstrelili	naslednje	satelite:

Japonska	vesoljska	agencija	JAXA	je	izstrelila	satelit,	GOSAT	
(Greenhouse	gases	Observing	SATellite)	oziroma	po	japonsko	
IBUKI,	ki	pridobiva	podatke	o	toplogrednih	plinih	na	Zemlji.	
GOSAT	bo	zbiral	podatke	o	vsebnosti	ogljikovega	dioksida	in	
metana	na	Zemlji	ter	atmosferi	atmosferi.	

Poleg	primarnega	satelita	je	poletelo	več	manjših,	ki	delujejo	
tudi	 na	 radioamaterskem	 frekvenčnem	 obsegu,	 kjer	 tokrat	
ne	 gre	 za	 KockaSat-e,	 ampak	 gre	 za	malo	 večje	 satelite	 s	
primerno	 zahtevnejšo	 tehnologijo,	 kot	 je	 slikanje	 površja	
Zemlje	ipd..

Satelit Izhod Svetilnik Način
Klicni 
znak

Kagayaki 437.375 437.375
FSK9K6
/CW

 

STARS
437.485
/.465

437.305
/.275

FM/CW
JR5YBN	
JR5YBO

KKS-1 437.445 437.385
FM	AFSK
/CW

JQ1YYY

PRISM 437.425 437.250
AFSK/
GMSK/

CW
JQ1YCX

SOHLA-1 437.505 437.505 AFSK/CW  

PRISM	 (Pico-satellite	 for	 Remote-sensing	 and	 Innovative	

Space	Missions)	je	izboljšava	japonskega	KockaSat-a	XI,	ki	je	
bil	izstreljen	v	vesolje	že	leta	2003.	Od	predhodnika	se	razlikuje	
po	 tem	 da	 je	 dosti	 večji	 saj	meri	 kar	 	 19cm*19cm*30cm.	
Primarno	delovanje	bo
slikanje	Zemlje	s	CMOS	senzorji,	ki	bo	v	resoluciji	okrog	10m.

V	začetku	februarja	bo	izstreljen	tudi	nov	vremenski	satelit	v	
polarni	orbiti	NOAA-19,	ki
bo	 nekaj	 tednih	 v	 orbiti	 začel	 	 pošiljal	 meteorološke	 slike	
(APT	 slike	 na	 137.9125MHz	 ter	 HRPT	 slike	 na	 frekvenci	
1698.0MHz).	NOAA-19	je	znan	tudi	po	tem,	da	se	je	pred	leti	
med	testiranjem	prevrnil	 in	so	se	pri	tem	uničile	dragocene	
komponente	satelita.
________________________________________________

Spomladanski sejem radioamaterske opreme

Spomladanski	del	radioamaterskega	sejma	je	tradicionalno,	v	
soboto,	na	drugi	polni	vikend	v	mesecu	maju.
Radioklub	 Triglav	 ponovno	 organizira	 spomladanski	 sejem	
rabljene	radioamaterske	 in	elektrotehnične	opreme,	ki	bo	v	
soboto	 9.	maja	 2009	 od	 8.00	 ure	 do	 13.00	 ure	 v	 dvorani	
Zadružnega	doma,	Cesta	 II.	 grupe	 odredov	43	 v	 Ljubljani.	
Vabljeni	vsi,	tako	ponudniki	rabljene	radioamaterske	opreme	
kot	tudi	firbci,	kupci	ali	kar	tako.

Radiokluba	Triglav,	S53APR

Sočasno bo v dvorani zadružnega doma ob 11.00 
podelitev za naslednja ZRS UKV tekmovanja:
Junijsko	2008
Julijsko	2008
Novembrsko	CW	2008
ZRS	50	MHz	2008
A-A	VHF	in	UHF/SHF	2008	ter
Maraton	2008
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SOTA
Ureja: Rado Križanec, S58R, e-pošta: cqzrs@zrs.si

Aktivnosti SOTA Slovenija

15.	 junija,	 2008	 je	 bil	 dan,	 ko	 so	 se	 na	 radioamaterskih	
frekvencah	prvič	slišali	naši	SOTA	aktivatorji.	Naše	aktivacije	
so	 med	 ostalimi	 članicami	 SOTA	 združenja	 lepo	 sprejete.	
Ne	samo	zaradi	 tega,	ker	gre	za	novo	članico	 in	po	številu	
aktivatorjev	 postaja	 SOTA	 Slovenja	 med	 najaktivnejšimi,	
predvsem	nove	ideje	ki	jih	prinašajo	naši	fantje	in	dekle	so	
sprejete	z	simpatijami.	Tako	delo	vodilne	ekipe,	ki	je	postavila	
potrebne	temelje	za	uspešen	zagon,	kot	tudi	same	aktivacije	
aktivatorjev	so	prispevale	k	uspešni	promociji	SOTA	in	spodaj	
navedeni	podatki	so	dovolj	zgovorni.	

Območje Št.refe.vrhov Št.aktivi.	vrhov Št.	aktivacij

BI 62 27 47

BR 29 29 54

CP 36 36 270

GS 20 7 12

JA 54 17 29

KA 27 15 30

KS 58 25 68

PK 46 5 7

TK 35 34 125

RG 51 16 48

Skupaj 418 211 690

Preko	 210	 aktiviranih	 SOTA	 vrhov,	 690	 aktivacij,	 ki	 jih	 je	
izvedlo	preko	50	aktivatorjev	v	obdobju	8	mesecev.	Vse	 to	
so	statistični	podatki,	ki	potrjujejo,	da	se	je	SOTA	Slovenija	
»prijela«	in	vnesla	nov	elen	med	slovenske	radioamaterje.
Zimsko	 obdobje	 se	 počasi	 zaključuje	 in	 prihaja	 obdobje,	
ki	 je	 ugodnejše	 za	 aktivnosti,	 ne	 samo	 zaradi	 samega	
vremena,	 tudi	 pogoji	 dela	 na	 radioamaterskih	 frekvencah		
se	 izboljšujejo.	 Novi	 izzivi,	 ki	 bodo	 dodatna	 vzpodbuda	 za	
mnoge	radioamaterje,	da	se	pridružijo	SOTA	aktivnosti.

Na	naši	spletni	strani	www.sota.si	so	podane		informacije,	ki	
so	zanimiv	in	koristne	za	vse	ki	jih	to	vrstna	aktivnost	zanima
ali	pa	želijo	svoje	izkušnje	deliti	z	ostalimi.	
Še	posebej	poudarjamo,	da	ne	gre	samo	za	radioamatersko	
aktivnost.	SOTA	ponuja	mnoga	zadovoljstva	in	eno	med	njimi	
je	 tudi	 pohodništvo	 in	 fotografiranje.	 Tako	 je	 ena	 od	 naših	
akcij	»fotografija	meseca«	(	http://galerija.sota.si/	).

Fotografija	meseca	decembra:
Slavko	–	S53XX	na	S5/KA-018

Prikaz	zgornjega	dela	tabele	S5	SOTA	aktivatorjev:
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Dnevi zimskih aktivnosti SOTA Slovenija - S53X/p
S5/BI-022, S5/BI-023, S5/BI-024

Prvi	dnevi	aktivnosti	SOTA	Slovenija	so	bili	letnemu	času	primerni.	
V	notranjosti	zasneženi,	na	primorskem	pa	le	mokri.	Se	pravi,	
da	je	bila	tudi	tokrat	sreča	z	vremenom	na	strani	pogumnih.	 
Kljub	slabim	vremenskim	napovedim	so	bila	na	koncu	imena	
Trstelj,	Stari	tabor	in	Ter,	pomirjujoča	imena	hribov,	ki	nudijo	
človeku	veselje	 tudi	 v	 takem,	meni	 sicer	 lepem,	deževnem	
vremenu.
Prvi	 dan,	prvič	 organiziranih	dni	 aktivnosti	SOTA	Slovenija,	
je	 bil	 v	 petek	 in	 treba	 je	 bilo	 izkoristiti	 trenutno	 suho	
popoldansko	vreme.	Namesto	direktne	poti	iz	službe	domov	
je	 bil	 narejen	 manjši	 ovinek	 in	 sicer	 z	 gorskim	 ciljem	 na	
Trstelju,	 s	 katerega	 oddajamo	 SOTA	 številko	 S5/BR-023. 
Nikjer	ni	bilo	žive	duše,	nikjer	nobene	dežne	kapljice,	nikjer	
zavetja	pred	vetrom	z	juga.	Njegova	smer	je	napovedovala,	
da	bo	vremensko	dogajanje	ta	dan	še	pestro.	Napoved	se	je	
kmalu	tudi	uresničila.	Po	dveh	urah	se	je	začelo	nad	morjem	
temniti	 in	še	preden	sem	uspel	pogledat	kako	kaže	v	smeri	
proti	 Nanosu,	 že	 sem	 bil	 premočen.	 Tako	 hitro	 kot	 ta	 dan	
stvari	 še	 niso	 bile	 pospravljene.	 Pravilneje	 bi	 bilo	 rečeno,	
zmetane	v	nahrbtnik	in	na	suhem.	V	LOG	je	bilo	vpisanih	47	
KV	zvez.

Trstelj,	S5/BR-023

Naslednji	 dan	 je	 bil	 na	 vrsti	 drugi	 dan	 slovenske	 SOTE.	 V	
ranem	sobotnem	jutru	sem	na	Starem	tabru	nad	Lokvijo,	ki	
nosi	referenčno	številko	S5/BR-024,	že	postavil	anteno	in	s	
prvimi	kapljami	tudi	napel	platno,	ki	mi	je	naslednjih	nekaj	
ur	 nudilo	 suho	 zavetje.	 Delo	 na	 postaji	 je	 bilo	 dobesedno	
noro.	Pile-up	se	je	umiril	šele	po	natanko	uri	oglašanja.	Od	
navdušenja	 sem	 pozabil,	 da	 sem	 doma	 obljubil,	 da	 bom	
tokrat	doma	pred	poldnevom.	Občasno	so	luščenje	pozivnih	
znakov	iz	pile-upa	zmotile	dežne	kaplje,	ki	so	preglasile	zvok	
iz	zvočnika	radijske	postaje.	

Posebnost	 ali	 zveze,	 ki	 med	 SOTA	 udeleženci	 pomenijo	
nekaj	več	so	tiste,	ki	so	narejene	med	dvema	aktivatorjema.	
Pravimo	 jim	 S2S	 QSO	 (sota	 to	 sota).	 Ker	 dan	 prej	 ni	 bila	
v	 dnevniku	 vpisana	 nobena	 S2S	 zveza	 sem	 tokrat	 usmeril	
pozornost	 na	 Radota	 S58R/p,	 ki	 je	 aktiviral	 S5/BI-062	
Sveto	 Heleno,	 slovenski	 ZD7.	 Njegov	 signal	 je	 bil	 na	meji	
šuma,	 ravno	 tak	 kot,	 da	 bi	 prihajal	 iz	 Indijskega	 oceana,	
vendar	 dovolj	 močan,	 da	 sva	 uspešno	 izmenjala	 raporta. 
Hvala	 vsem	 aktivatorjem	 za	 vzpostavljene	 S2S	 zveze,	 še	
posebno	našim	S5	operaterjem.
Ta	dan	je	bilo	na	bandu	dobesedno	noro.	119	zvez,	od	tega	
5	na	2m,	20	QSO	na	30m	in	94	QSO	na	40m	območju.	Med	
njimi	zaseda	vidno	mesto	pet	S2S	zvez.

Stari	tabor,	S5/BR-024

Zadnji	S5	SOTA	Activity	dan	pa	je	bil	v	nedeljo,	ko	sem	že	
zgodaj	 zjutraj	 zapustil	 toplo	 posteljo,	 se	 na	 hitro	 okrepčal	
in	kmalu	bil	na	poti	na	Ter,	S5/BR-022.	To	 je	najvišji	vrh	v	
naši	»Švici«.	Med	vzponom	je	kapjalo	in	curljalo,	na	vrhu	za	
kratek	čas	prenehalo	in	dopustilo,	da	sem	postavil	anteno	in	
začasno	platneno	streho.	Nato	je	spet	začelo.	Tako	ulivanje	
dežja	kot	tudi	uživanje	v	radijskih	zvezah.	Sledili	sta	dve	uri	
radosti.	Nekajkrat	se	mi	je	zasmejalo,	ko	sem	pomislil,	kako	
nekateri	doma	gledajo	skozi	okno	in	se	smilijo	sami	sebi,	ker	
ne	morejo	zaradi	dežja	ven.	Kako,	da	ne!?	Kaj	je	lepšega	kot	
pohajanje	v	dežju?	Le	sprijaznit	se	je	treba,	da	če	si	moker	je	
to	zato,	ker	si	sam	tako	hotel	in	da	je	vse	drugo	ravno	zaradi	
tega	tako	posebno,	tako	drugačno,	tako	neponovljivo	in	tako	
…	SOTA.
 
Po	 številnih	 zvezah	 prejšnjega	 dne	 je	 tudi	 tokrat	 posijalo	
sonce.	Ne	sicer	na	nebu	ampak	iz	zvočnika	postaje.	Narejeno	
je	bilo	nekaj	čez	100	zvez,	od	tega	dve	tretjini	v	začetnem	
pile-up’u.	Spet	sem	bil	v	“karibih”.	Mati	moja	kakšna	gužva.	
In	zgodilo	se	je	tako	kot	je	nekoč	že	Jezus	napovedal:	“Kdor	
bo	zadnji,	bo	prvi.”	Preneseno	v	omenjeni	SOTA	dan	–	kdor	
je	 zadnji	 oddal	 pozivni	 znak,	 temu	 sem	uspel	 ujeti	 zadnjih	
nekaj	črk.
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Ter,	S5/BR-022
 
Poleg	 lokalnega	 QRM	 v	 obliki	 lomastenja	 dežja	 po	 platnu	
nad	 glavo,	 so	 se	 spet	 pojavili	 osebki,	 ki	 jih	 očitno	 nekaj	
moti.	 Zdaj	 ne	 vem	 ali	 jih	 moti	 to,	 da	 je	 bila	 telegrafija	
prehitra,	 ali	 so	morda	mislili,	 da	 delam	 z	 veliko	močjo(	 iz	
FT-817	ne	stisnem	kaj	več	kot	5W),	ali	pa	pridejo	na	band	
le	 sproščat	 svoje	 osebne	 frustracije.	 Sledilo	 je	 	 piskanje	
in	 uglaševanje	 na	 0	 bit,	 ki	me	 po	 resnici	 povedano	 niti	 ne	
moti,	prej	se	mi	zdi	smešno	in	večkrat	mi	lepo	popestri	dan.	 
Pod	platno	sem	spravil	106	QSO,	4	na	30m	in	102	QSO	na	
40m	bandu.	Zraven	sta	kapnili	še	dve	S2S	zvezi.	
 
Na	 vprašanje	 kaj	 je	 v	 tej	 SOTI	 lepega	 je	 odgovor	 sila	
enostaven.	 Ravno	 tako	 kot	 lahko	 vsakdo	 	 najde	 svoj	
košček	 lepega	 v	 radioamaterstvu,	 tako	 lahko	 najde	 tudi	 v	
SOTI	 stvari,	 ki	 ga	 veselijo.	 Lahko	 je	 to	 hoja	 na	 vrhove	 in	
sprostitveni	 zaključek	 na	 vrhu	 z	 delom	 na	 radijski	 postaji,	
lahko	 je	 preizkušanje	 svojih	 sposobnosti	 v	 prenašanju	
vedno	pretežkega	nahrbtnika,	 lahko	 je	 izziv	 v	 iskanju	vrha	
z	zemljevidom	ali	GPS	napravo	v	roki,	 lahko	 je	uresničenje	
mladostnih	želj	po	tem,	da	si	vsaj	enkrat	na	drugem	koncu	
pile-upa,	 lahko	 pa	 je	 le	 pobeg	 pred	 prehitrim	 in	 stresnim	
načinom	življenja,	ki	nam	je	danes	vsiljen.
 
Med	pisanjem	sem	se	zalotil,	da	že	spet	razmišljam	katera	bo	
moja	naslednja	aktivacija.

	 	 Miloš,	S53X

Blegoš, S5/CP-003, SOTA aktivacija 15.2.2009

Prelepa	sončna	nedelja	 je	kar	sama	vabila	v	gore	 in	vabilu	
se	 tudi	 tokrat,	 kot	 mnogokrat	 poprej,	 nismo	 mogli	 upreti.	
Tako	 smo	 navsezgodaj	 zjutraj,	 ko	 vsi	 pošteni	 ljudje	 še	
spijo,	 pripravili	 svojo	 planinsko	 in	 radioamatersko	 opremo	
ter	 zapustili	 toplino	 domačih	 ognjišč	 in	 se	 odpravili	 hladni	
dogodivščini	 naproti.	 SOTA	 aktivatorsko	 odpravo	 tokrat	
sestavljamo	samo	trije:	Sabina	–	S57BNX,	Zvone	–	S57OPZ	
in	Miloš	 –	 S57D.	 Sabina	 hudomušno	 pripomni,	 da	 odpravo	
sestavljajo	komandant,	komandir	in	intendant.	Ona	je	seveda	
tretji	član,	saj	zmeraj	poleg	aktivatorske	vloge	v	ekspediciji	
poskrbi	še	za	kup	malenkosti,	brez	katerih	bi	nam	bilo	na	gori	
dosti	manj	prijetno.	Pri	Sabini	se	zmeraj	dobi	požirek	čaja,	
košček	čokolade,	slasten	sendvič	ali	tolažba,	če	nam	gre	kaj	
narobe.

Naš	 tokratni	 cilj:	 zimska	 SOTA	 aktivacija	 1562m	 visokega	
Blegoša,	 S5/CP-003.	 Blegoš,	 najvišja	 gora	 Škofjeloškega	
pogorja	 je	 za	 okoliške	 prebivalce	 pravi	 romarski	 kraj	 (še	
posebno	za		Dejana	-	S56WDN	).	Priljubljena	planinska	točka	
je	dobro	obiskana	poleti	 in	pozimi,	 saj	 se	z	neporaščenega	
vrha	 Blegoša	 v	 lepem	 vremenu	 ponuja	 odličen	 razgled	 na	
bližnjo	 in	 daljno	 okolico	 ter	 na	 najvišje	 slovenske	 gore	 v	

skupinah	Julijskih	Alp,	Karavank	in	Kamniško-Savinjskih	Alp.	
Vrh	Blegoša	je	posejan	z	bunkerji	Rupnikove	obrambne	linije	
Kraljevine	Jugoslavije,	ki	je	stala	nasproti	italijanske,	ki	se	je	
imenovala	Alpski	zid	(Vallo	Alpino).	Obe	sta	nastali	kot	odziv	
na	 rapalsko	 pogodbo	 s	 katero	 je	 bila	 določena	 meja	 med	
Italijo	 in	 Kraljevino	 SHS	 (kasnejšo	 Kraljevino	 Jugoslavijo).	
Ti	 dve	 liniji	 sta	 imeli	 za	 vzor	 druge	 obrambne	 linije,	 ki	 so	
se	 v	 tridesetih	 letih	 prejšnjega	 stoletja	 gradile	 v	 Evropi.	
Najbolj	poznani	sta	Maginotova	linija	v	Franciji	in	Siegfridova	
linija	v	Nemčiji.	Vrh	Blegoša	je	bil	tudi	sicer	ena	od	najbolj	
pomembnih	 točk	 Rupnikove	 obrambne	 linije.	 Rupnikova	
obrambna	 linija	 ni	 nikoli	 služila	 svojemu	 namenu,	 saj	 na	
začetku	druge	svetovne	vojne	še	ni	bila	dokončana,	večina	
objektov	je	bila	v	času	napada	na	Kraljevino	Jugoslavijo	že	
zapuščena.

S5/CP-003	Blegoš

Dostop	do	izhodišča:	iz	Škofje	Loke	se	peljemo	proti	Gorenji	
vasi.	Malo	pred	Gorenjo	vasjo	za	avtobusno	postajo	zavijemo	
desno	v	Poljane.	Od	tam	naprej	pa	sledimo	cesti	za	oznakami	
Javorje.	Tu	zavijemo	levo	in	sledimo	oznakam	proti	Blegošu	
(dobro	označeno).	Ko	pridemo	na	križišče	več	cest	smo	na	
Črnem	 Kalu,	 kjer	 na	 parkirišču	 parkiramo.	 (opis	 dostopa	
povzet	po	http://www.hribi.net)

Na	ostankih	bunkerja,	ki	pripada	Rupnikovi	obrambni	liniji,	
zgrajeni	pred	drugo	svetovno	vojno,	se	lepo	vidi	višina	

snega
Zvone	–	S57BNX	in	Sabina	–	S57OPZ

Črni	Kal	je	trenutno	dostopen	samo	vozilom	s	4X4	pogonom,	
cesta	je	na	nekaterih	mestih	izredno	poledenela	in	kotanjasta.	
Kdor	nima	primerne	avtomobilske	opreme	in	izkušenj	z	vožnjo	
po	poledeneli	podlagi	naj	avto	raje	pusti	v	vasi	Zgornja	Žetina.	
Od	tam	je	po	cesti	še	približno	2km	do	Črnega	Kala.	V	dolini	
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je	že	prava	pomlad,	na	višini	nad	1000m	pa	vladajo	zahteve	
zimske	 razmere,	 zato	 marsikaterega	 pohodnika	 razmere	 v	
dolini	 zavedejo	 in	 se	v	gore	poda	prepozno	 in	 z	nepopolno	
zimsko	 opremo.	 Torej,	 primerna	 obleka,	 obutev,	 dereze	 in	
pohodne	palice	so	obvezna	oprema	vsakega	planinca,	ki	se	
zaveda	zahtevnosti	in	nevarnosti	zimskih	vzponov	v	gore.	Mi	
smo	 tokrat	 izbrali	 pot	 od	 Črnega	 Kala,	 preko	 grebena,	 na	
vrh	Blegoša.	Pot	 je	večinoma	dokaj	 strma.	Shojena	gaz	 se	
serpentinasto	 vzpenja	 po	 pobočju	 do	 grebena,	 po	 katerem	
nadaljujemo	 pot	 proti	 vrhu.	 Dereze	 na	 planinskih	 čevljih	
poskrbijo	za	varen	korak	na	strmem	in	na	nekaterih	mestih	
spolzkem	 pobočju.	 Tik	 pod	 vrhom	 Blegoša	 človek	 obstane	
in	 uživa	 v	 lepotah	 neokrnjene	 narave.	 Trud	 je	 poplačan	 z	
enkratnim	 prizorom:	 v	 kristalno	 čistem	 ozračju	 se	 v	 tišini	
sončnih	žarkov	bleščijo	snežni	kristali.

Razgled	z	vrha	Blegoša

Hura,	 na	 vrhu	 smo.	Odložimo	 težke	nahrbtnike.	Ker	 je	 vrh	
neporaščen,	razgleden	in	prostran	je	prav	gotovo	Blegoš	eden	
od	 boljših	 ciljev	 za	SOTA	aktivacijo.	 Prostora	 za	 postavitev	
anten	 je	 več	 kot	 dovolj.	 Pozimi	 na	 vrhu	 ni	 krav,	 poleti	 je	
situacija	 drugačna,	 saj	 je	 marsikatera	 SOTA	 antena	 padla	
zaradi	radovednosti	štirinožnih	mlekaric,	ki	se,	če	so	na	vrhu,	
ponavadi	zelo	zanimajo	za	tovrstno	radioamatersko	opremo.	
Za	uspešno	aktivacijo	je	poleg	radioamaterske	radijske	postaje	
najbolj	 pomemben	 del	 opreme	 primerna	 antena.	 In	 vsak,	
ki	 je	že	količkaj	delal	na	 radioamaterskih	 frekvencah	se	bo	
strinjal	s	trditvijo,	da	kompromisne	antene	dajo	kompromisne	
rezultate.	In	ker	na	aktivacijah	delamo	s	QRP	močmi	5	ali	10W,	
je	izbira	antene	še	toliko	bolj	pomembna.	Ni	vse	zlato,	kar	se	
sveti	je	znan	pregovor	in	to	velja	tudi	za	antene.	Marsikatera	
drago	kupljena	in	preplačana	antena	se	po	rezultatih	ne	more	
primerjati	 z	 doma	 narejenim	 žičnim	 dipolom	 ali	 vertikalno	
GP	anteno.	In	rezultati	oziroma	uspešnost	aktivacije	je	tisto	
kar	na	koncu	šteje.	Po	SOTA	pravilih	moramo	aktivatorji	vso	
opremo	sami	prinesti	na	vrh.	Temu	mora	biti	prilagojena	tudi	
vsa	oprema,	saj	se	mora	zložiti	v	ali	ob	nahrbtnik.	Aktivatorji	
na	KV	frekvencah	uporabljamo	žične	GP	antene	ali	dipole	v	
»inverted	V«	konfiguraciji.	Kot	podpora	pri	obeh	vrstah	anten	
nam	služi	zložljiva	ribiška	palica	»polagalka«,	dolžine	do	10m.	
Na	UKV	 frekvencah	 je	zelo	priljubljena	 lahka	 in	zložljiva	 tri	
elementna	HB9MTN	antena,	saj	vsak	aktivator	hitro	ugotovi,	
da	se	z	originalno	gumi	helix	antenico	težko	ali	pa	sploh	ne	
naredi	uspešne	SOTA	aktivacije.	In	ker	smo	vsi	trije	izkušeni	
aktivatorji,	 smo	 na	 vrhu	 Blegoša	 postavili	 doma	 narejene	
antene,	ki	jih	je	naredil	Zvone	–	S57OPZ.	Tako	so	vrh	kmalu	
po	prihodu	krasile:	žična	GP	antena	za	7MHz	postavljena	ob	
podporni	palici,	Moxon	antena	za	433MHz	in	HB9MTN	antena	
za	 144MHz	 pa	 sta	 narejeni	 tako,	 da	 ju	 lahko	 nataknemo	
na	 ročaj	 pohodne	 palice.	 Seveda	 smo	 palice	 okrasili	 tudi	 s	
slovenskimi	SOTA	zastavicami.	Zaradi	močnega	vetra,	ki	 je	
v	 sunkih	 dosegal	 zavidljive	 hitrosti	 žal	 nismo	 postavili	 GP	
antene	za	14MHz	in	HB9	antene	za	50MHz.	

S57OPZ	na	KV	(v	ozadju	Sabina	poskakuje	v	mrazu)

Temperatura	na	vrhu	 je	bila	 -8°C,	občutek	mraza	pa	 je	bil	
zaradi	neprestanega	vetra	veliko	hujši.	V	 takih	vremenskih	
razmerah	 je	 kljub	 soncu	 potrebna	 ustrezna	 in	 kvalitetna	
planinska	 oprema.	 Kljub	 temu,	 da	 smo	 bili	 oblečeni	 kot	
medvedi,	 smo	 čez	 čas	 začutili	mrzli	 piš	 vetra	 tudi	 pod	 več	
sloji	oblačil.

Miloš	–	S57D	v	pravih	zimskih	delovnih	pogojih	….

Sabina	S57BNX	in	Zvone	S57OPZ	v	akciji	na	144	in	433

Radijske	postaje	s	katerimi	smo	izvedli	aktivacijo	so	bile	ICOM	
IC-703	(10W)	za	7MHz,	Yaesu	FT-817	(5W)	za	433MHz	in	na	
radioamaterske	 frekvence	modificirana	 Iskra	 TR40M	 (15W)	
za	144MHz.	Sabina	in	Zvone	sta	prevzela	aktivacijo	na	144	in	
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433MHz,	jaz	pa	na	7MHz.	Štirideset	metrski	obseg	je	bil	zaradi	
tekmovanja	prenatrpan	s	signali.	Prosto	frekvenco	sem	našel	
šele	na	zgornjem	delu	obsega,	na	7.190MHz.	In	tu	pridemo	še	
do	drugega	dejavnika,	ki	poleg	uporabljene	tehnike	odločilno	
vpliva	na	število	zvez	in	uspešnost	aktivacije	–	nekdo	ti	mora	
dati	spot	na	SOTAwatch		ali	na	DXcluster.	Zvonetu	sporočim	
na	 kateri	 frekvenci	 bom	 delal,	 on	 pa	 potrebne	 podatke	 za	
spot	posreduje	naprej	radioamaterjem	s	katerimi	dela	zveze.	
In	ker	smo	vsi	dobri	prijatelji	in	si	med	seboj	pomagamo	je	
moj	spot	hitro	objavljen	na	internetu.	

Oprema	za	7MHz	:	IC-703,	10W	….

….	In	oprema	za	144	IN	433	MHz.

»CQ,	 CQ,	 SOTA,	 CQ	 summits	 on	 the	 air,	 this	 is	 S57D/P,	
Sierra	 Five	 Seven	 Delta	 Portable	 on	 S5/CP-003,	 S57D/P	
calling	and	standing	by,	over«.	 In	potem	se	začne	veselica	
v	 pravem	 pomenu	 besede,	 pileup	 o	 katerem	 bi	 doma,	 na	
toplem,	lahko	samo	sanjal.	V	množici	klicočih	najprej	izluščim	
najmočnejše	ali	pa	tiste,	ki	svoj	pozivni	znak	povedo	zadnji.	
»Hello	Miloš,	 nice	 to	 hear	 you	 again,	 you	 are	 five	 by	 nine	
today,	 very	 strong,	 say	 hello	 also	 to	 Sabina	 and	 Zvone«	
mnogokrat	zaslišim	v	slušalki,	saj	se	z	večino	radioamaterjev	
SOTA	 lovcev	 in	 aktivatorjev	 poznamo	 po	 imenih.	 Hvala,	
Lutz,	Graham,	Jeff,	Mike,	Carolyn,……,	Janez,	Boštjan,	Slavc,	
Jure,	Jurij,	Miloš,	Robert,	….	za	vse	zveze,	za	spote,	za	lepe	
trenutke,	ki	smo	jih	skupaj	preživeli	za	radijskimi	postajami.	
Brez	vas	naše	aktivacije	ne	bi	bile	tako	uspešne.	Skupaj	smo	
uspešno	naredili	marsikatero	zvezo	s	hriba	na	hrib	(»summit	
to	summit	–	S2S«),	ki	so	med	aktivatorji	še	posebno	cenjene	
in	dragocene.	Medtem	tudi	Sabina	in	Zvone	uspešno	delata	
zveze	 na	 2m	 in	 70cm	 obsegu.	 Od	 mraza	 otrdeli	 kabli	 in	
izpraznjene	baterije	nam	sporočajo,	da	je	čas,	da	pospravimo	
in	 se	 odpravimo	 v	 dolino.	 Hitro	 napolnimo	 nahrbtnike,	 za	
nami	ne	ostane	nič,	le	pozdrav	planincem	na	vrhu	in	že	smo	

na	poti.

In	na	koncu	še	pogled	na	dva	bližnja	hriba	:
Koprivnik	S5/CP-005	na	levi	in	Mladi	vrh	S5/CP-006	na	

desni

Z	aktivacijo	smo	kljub	 temu,	da	smo	se	zaradi	vremenskih	
razmer	odrekli	delu	na	14	in	50MHz	zelo	zadovoljni.	Aktivacija	
v	številkah:
-	skupno	število	zvez:	107
-	zveze	na	7MHz:	35	QSO
-	zveze	na	144MHz:	56	QSO
-	zveze	na	433MHz:	16	QSO
-	zveze	s	hriba	na	hrib	(S2S):	21	QSO
-	13	DXCC	(S5,	SP,	DL,	ON,	G,	IZ,	EA,	LX,	LY,	GM,	HA,	9A,	F)

Vsi	skupaj	smo	preživeli	čudovit,	sončen,	dogodivščin	poln	in	
nepozaben	dan.	In	najlepša	zahvala	za	naš	trud,	ki	jo	lahko	
aktivatorji	na	hribih	dobimo	je,	ko	iz	slušalk	slišimo:	»Thanks	
for	the	new	one,	good	luck,	see	you	on	the	next	summit!«.	
Napori	so	v	trenutku	pozabljeni,	mi	pa	že	delamo	načrte	za	
osvojitev	naslednjega	hriba.	

	 	 73,	Miloš	S57D
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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
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NaËini dela:
CW, SSB, PSK-31, ... Operaterji info: s52p@s5qrp.com

www.s5qrp.com/iota PODROČJA aktivnosti:

 3,5 MHz
    7 MHz
  14 MHz
  21 MHz
  28 MHz
  50 MHz
144 MHz
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