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Spoštovani,

pred vami je letošnja druga številka glasila zveze radioamaterjev Slovenije. Šele
druga, bi bilo bolj pravilno. Je že tako, da če nekoga preobremeniš, lahko nekaj časa še
vleče, potem pa povsem popusti in tako je seveda bilo tudi tokrat. Predsednik Goran, ki je
prevzel urejanje potem, ko je od urejanja odstopil prejšnji urednik Rado, S58R, poleg
ostalega dela za ZRS in reševanja eksistenčnih vprašanj, enostavno ni več zmogel bre-
mena. Ker se z urejanjem strokovnih revij ukvarjam že kar nekaj let, sva se tik pred skupš-
čino dogovorila, da prevzamem tudi uredništvo glasila CQ ZRS, kar je konferenca ZRS
tudi soglasno potrdila. 

Jasno. Moja zahteva je bila, da se mi pusti dokaj proste roke pri urejanju in obliki
ob tem, da se ne preseže dosedanjih stroškov. Ker želim za isto ceno izboljšati tako kako-
vost vsebine, kot oblike, je pred vami novi CQ, oblikovno malce predelan (no, ja, saj ob-
liko naslovnice ste videli že v prvi letošnji številki in bo takšna ostala vse leto, naslednje
leto pa bomo malce spremenili barve, da se bodo ločili letniki že na daleč), s polovico
barvnih strani v notranjosti in na boljšem papirju, upam pa, da vam je tudi vsebina všeč.
In verjemite, da je bilo s prvo številko ogromno dela, saj revijo tudi oblikujem in pripravim
za tisk (na ta račun so tudi barvne strani in kakovostnejši papir, hi)...

Naj se še malo dotaknem vsebine. Poleg rednih rubrik iz dela managerjev ZRS in
novic iz klubov, bo velik poudarek tudi na tehniki. Od nekdaj naš hobi temelji na elektro-
niki, telekomunikacijah, proučevanju propagacij in iskanju vedno novih načinov. To,
nekoč vodilno vlogo v telekomunikacijah je radioamatersko gibanje izgubilo, saj se ne
more meriti z ogromnimi razvojnimi vložki korporacij, še vedno pa imamo veliko vlogo na
področju usmerjanja mladine v tehnične poklice, za katere vlada vse manjše zanimanje.
Zato bo tudi tehnika v našem glasilu v ospredju. Lotevali se bomo enostavnih in zahtevnih
projektov, ki bodo tudi praktično izvedljivi, morda kdaj ponudili tudi kakšno pomoč v ob-
liki KIT kompletov, ploščic tiskanega vezja, se morda lotili skupne nabave kritičnih ele-
mentov in podobno. Trudili se bomo, da vam bodo tudi avtorji na voljo za morebitna
vprašanja in dodatna pojasnila.

Kar nekaj uveljavljenih avtorjev je podprlo moje prizadevanje, da CQ ZRS dobi po-
dobno težo, kot jo je imelo pred leti. Tako lahko že v tej številki najdete članek Aleksandra
Stareta, S54S, ki je znan po svojih QRP radijskih postajah, USB vmesniku in še čem, svoj
projekt je pripravil za objavo tudi Marjan Miletić, S56A, ki je že itak legenda, v veliko čast
pa mi je, da je svojo najnovejšo tekmovalno anteno Elly premierno objavil v CQ ZRS-u
tudi Andra, YU1QT. Ne smem pozabiti na legendarnega avtorja nekoč največje amater-
ske parabole na svetu - Dragana Dobričiča, YU1AW, ki je bil že pred leti gost UKV sre-
čanja v Ljubljani. Na voljo mi je dal vse svoje sedanje in bodoče projekte, ki bodo sledili v
naslednjih številkah. To je le za vzorec, verjamem pa, da imamo tudi dovolj domačih kon-
struktorjev, praktikov in teoretikov, ki bodo znali pripraviti marsikaj zanimivega. Prisrčno
vabljeni!

V tokratni številki objavljamo tudi zapisnik letošnje redne konference ZRS, ki se je
odvijala marca v Ljubljani. Prinaša eno pomembno zadevo... konferenca je potrdila pri-
pravo novega „zakona o radioamaterski dejavnosti“, ki sedaj zakonsko skorajda ni bila
omenjena. Novo zakonodajo nujno potrebujemo, pa ne samo za člane zveze, ampak za
vse S5 radioamaterje. Zakon naj bi obravnaval prav vse vidike radioamaterske dejavnosti,
monitoring naših frekvenc (tu ne gre le za razne “stiskače”, ampak za vdore raznih opera-
terjev v naš spekter), tudi radioamaterske gradnje (stolpi, pomožna poslopja, ...), ki so bile
do sedaj dokaj mačehovsko obravnavane, itd. Sedaj je priložnost, da si izborimo vse do
sedaj zamujene ali izgubljene priložnosti, zato predlagam, da se po klubih čim bolj vklju-
čite v javno razpravo in pomagate izoblikovati kar najboljše predloge!

Toliko za enkrat. Svoja opažanja, predloge, kritike in ostale “grdobije” lahko sporo-
čate na moj e-mail: s55z@hamradio.si. Vesel bom vsake konstruktivne kritike ali predloga!

Dragan, S55Z

CQ ZRS - GLASILO ZVEZE
RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Ureja: 
Uredniški odbor CQ ZRS
Naslovnica in grafični  prelom:
Dragan Selan, S55Z
Tisk:
LOTOS d.o.o., Postojna
Naklada:
1800 izvodov
Glasilo CQ ZRS izhaja 6 krat letno

UREDNIŠKI ODBOR
Glavni urednik: Dragan Selan, S55Z
Uredniki rubrik:
QSL BIRO: Miloš Klatzer, S54G
KV aktivnosti: Kristjan Kodermac, S50XX
UKV aktivnosti: Sine Mermal, S53RM
ARG: Franci Žankar, S57CT
Radijski svetilniki: Andrej Trojer, S50TA
Repetitorji: uredniški odbor
SATELITI: Andrej Medved, S57NML
DIPLOME: Miloš Oblak, S53EO
SOTA: Rado Križanec, S58R



v krošnje drevesa in celo propagacije so bile lepe, saj so bili bandi
polni signalov. Jasno. Lep dan so izkoristili tudi SOTA aktivatorji
in kar nekaj znanih klicnih znakov se je slišalo na bandih. Aleš,
S59MA in Duško, S51IB sta vrtela taster, da se je kar kadilo. In
glej čudo, prav  glasen zvok telegrafije iz zvočnika postaje je naj-

bolj pritegnil mimoidoče, tako, da smo mislili, da za nič drugega
sploh ne bo zanimanja. Prinesli smo tudi ARG opremo, pet lisičar-
jev in štiri lisice, saj  naj bi popoldne pripravili tudi ARG tekmo za
učence. Bolj ko se je ura približevala 17., predvidenemu času
tekmovanja, več dečkov in deklic se je gnetlo okoli klubskega
ARG managerja, Lada, S51OS in Andreja, S57LN, ki je demon-
striral in razlagal delovanje lisičarjev, način iskanja oddajnikov in
pravila tekme. 

Na koncu se je zbralo 20 tekmovalcev, v pretežni večini deklic, ki
so se pogumno zagnali v lov za lisicami. Tudi prva nagrada ni
bila kar tako. Podjetje USCOM, ki je z veseljem priskočilo na
pomoč, je za nagradni fond prispevalo par PMR postaj. Zmago-
valcu je bila nagrada podeljena na velikem odru. Štefka iz US -
COM-a je prinesla tudi 4 delujoče PMR postaje, ki so jih dečki in
deklice z velikim navdušenjem preizkušali. Naj se za res zgledno
so delovanje še enkrat zahvalim vsem iz USCOM-a, še posebno
pa Štefki, ki se je predstavitvi tudi osebno pridružila.

Preživeli smo zanimiv, koristen dan, saj smo tako vzpostavili prvi
stik z bodočimi tečajniki, bodočimi člani vesele radioamaterske
druščine.

Sočasno s srečanjem v Cirkulanah, so na Os nov -
ni šoli Vižmarje Brod člani RK Ljubljana, S53AJK
v okviru velike prireditve poimenovane Festival

na gaju, pripravili predstavitev radiokluba in neka-
terih radioamaterskih dejavnosti.

Šolski sklad Osnovne šole Vižmarje Brod se je odločil zbrati denar
za nakup nove peči za keramiko. Odločili so se, da to izvedejo z
lastnimi silami, zato so se lotili organizacije velike prireditve s
prodajnimi razstavami, raznimi delavnicami, gledališkimi igrami,
nastopi glabenikov, branjem poezije, športnimi igrami in raznimi
predstavitvami, zvečer pa so pripravili še veliki rock koncert s
pravim odrom in ozvočenjem. 

Povabili so otroke s starši iz vseh okoliških šol in odziv je bil ob
izredno lepem sončnem vremenu nad vsemi pričakovanji. Naj-
več se je dogajalo na prostem. Poleg delavnic in športnih iger so
se predstavili tudi gasilci s pravo brizgalno, gasilskimi vozili, pri-
peljali pa so celo štabno vozilo za zveze z dvema teleskopskima
stolpoma in kopico anten.

Atrakcija so bili prav gotovo tudi policaji s konji in kužki. No, ja,
zverina kar krepko drži razbojnika, če ga dobi med zobe. Reše-
valci so seveda predstavili reševalno vozilo, radioamaterji pa smo
imeli svojo delavnico v senčki baldahina.

Namestili smo KV postajo z računalnikom za digimode komuni-
kacije, Matjaž, S56ZVD je pripravil KV anteno, ki smo jo potegnili
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Avtor: Dragan Selan, S55Z
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REPETITORJI IN DIGITALNA OMREŽJA Dogodki - Srečanje vezistov in radioamaterjev

Srečanje vezistov slovenske
vojske in radioamaterjev

Slovenije
Avtor: Jernej Golc, S59KM, tajnik Radiokluba

Cirkulane, S59DDR - S59H

Vsoboto 23.05.2009 smo se zbrali na Pohorju pri
Cirkulanah in izvedli pr vo srečanje vezistov slo-
venske vojske in radioamaterjev Slovenije. 

Srečanje se je začelo pri cerkvici Sv. Elizabete v Pohorju v
Halozah. Tam so nas sprejeli pater Vito Muhič vojaški ka-
plan, pater Janko Štampar (Križniški red) – radioamater in
domači dekan Emil Drev. 

Kasneje smo nadaljevali srečanje na Hamfestu na lokaciji
našega kluba S59DDR v Pohorju v Halozah. Srečanje vezi-
stov slovenske vojske in radioamaterjev bi želeli ponoviti

tu di naslednje leto. Zahvaljujemo se vsem za pomoč pri
so organizaciji srečanja v letu 2009 in vas vabimo k sodelo-
vanju v še večjem obsegu pri izvedbi srečanja v letu 2010.

73 de Jernej, S59KM

S50EDX-L Echolink
ponovno QRV!

Avtor: Danilo Brelih, S50U, http://s50u.s50e.si

S50EDX-L se ponovno oglaša na običajni frekven -
ci 145.225 MHz kot simpleksni Echolink prehod
in pokriva mesto Cerkno ter okoliško hribovje.

Domet je zaradi same konfiguracije terena omejen,
zaenkrat tudi ni v planu selitev lokacije na kakšnega
od nam bližnjih vrhov.

Prehod v Cerknem deluje na
brezplačnem, odprtokodnem
operacijskem sistemu Linux di-
stibucija Ubuntu 9.04 Jaunty
Jackalope s programskim pake-
tom Svxlink pod njim je podpi-
san avtor Tobias, SM0SVX. Dro -
bovje računalnika sestavlja 1
GHz CPU, 256 MB RAM, 2 x 30
GB HDD, S51KQ echolink vmes-
nik ter z RF opremo FT-415 3W

TRX in omni 1/4 lambda GP 3 dBd anteno. Ker je med obi-
čajnimi prehodi in prehodi, ki delu-
jejo s Svxlink programsko opremo
(v Sloveniji sta trenutno to Echolink
prehoda v Cerknem in na Kaninu)
nekaj razlik, bi na le te veljalo ob tej
priliki opozoriti. Svxlink program je
zgrajen modularno, torej najprej z
DTMF ukazom aktiviramo modul,
katerega bi želeli uporabljati. Vsak
ukaz posebej zaključimo z DTMF
ukazom lojtra #, vedno je lahko aktiven samo en modul
torej moramo prvega najprej zapustiti, da lahko aktivi-
ramo drugega.

� informacija o stanju prehoda, DTMF ukaz: *#
� aktiviranje modula Pomoči (v Ang. jeziku), DTMF

ukaz: 0#
� aktiviranje modula Parrot (Papagaj), DTMF ukaz: 1#
� aktiviranje modula Echolink, DTMF ukaz: 2#
� aktiviranje modula Glasovne pošte, DTMF ukaz: 3#

(izključeno na S50EDX-L !)
� podiranje EchoLink zveze; izstop iz modula, DTMF

ukaz: #

Primer: Echolink repetitor Blenheim na Novi Zelandiji
ZL2KS-R (node id:428528) kličemo z DTMF kodo :

2# (aktiviramo S50EDX-L modul Echolink)
428528# (povežemo se na repetitor ZL2KS-R)
# (zapustimo repetitor ZL2KS-R)
# (deaktiviramo S50EDX-L modul Echolink)

Tako imenovane bližnjice na okenskih Echolink prehodih
na Svxlink programu nadomeščajo makroji in se izvedejo
po vnaprej izbrani kombinaciji DTMF znakov in jih aktivi-
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Delovanje omrežja - S50EDX-L Echolink REPETITORJI IN DIGITALNA OMREŽJA

ramo z DTMF D "številka makroja". Na S50EDX-L prehodu
so prednastavljeni makroji za trenutno aktivne slovenske
Echolink prehode : 
1= S55UCE-R (Sv. Jungert, Celje); 2= S55VXX-R (Maribor);
3= S55UTR-R (Sv. Planina, Trbovlje); 5= S55VCE-R (Mrz-
lica); 6= S55VZR-L (Ljubljana); 7= S56ZAB-R (Ljubljana); 
8= S55VTO-R (Kanin, Bovec); 9= S55USE-R (Laze, Sev-
nica);10= S58BJ-L (Žiri); 11= S55UBO-R (Boč); 12=
S55VIZ-R (Malija, Izola);100=SLOVENIA (konferenca)

Primer: Klicanje Echolink repetitorja Kanin, S55VTO-R z
pomočjo makroja izvedemo z DTMF znaki: D8#

Slika 2 - Delovanje S50EDX-L svxlink echolink strežnika kot
pri tajeni proces – daemon.

Za uporabnike Linux operacijskega sistema je zanimiva in
preprosta Echolink aplikacija Qtel istega avtorja. Ob prvem
zagonu odjemalca je v ponujenem meniju potrebno vpi-
sati osnovne nastavitve za Echolink delovanje. V »Loca-
tion« vpišemo kratko informacijo QRA postaje katera bo
prikazana na EchoLink strežniku v »Info message« pa za-
pišemo podatke, ki bodo vidni postaji katera z nami vzpo-
stavi povezavo. Če želimo kasneje nastavitve spreminjati
to naredimo v »Settings/Qtel settings« meniju. Glavno
okno vsebuje štiri polja. V zgornjem levem oknu izbiramo
med prikazanimi postajami kot so konference, linki, repe-
titorji in osebne postaje. V polje bookmark lahko doda-
jamo svoje priljubljene postaje z preprostim desnim
klikom na izbrani postaji. V levem oknu spodaj je zapisano
sporočilo Echolink strežnika, v desnem pa je lista dohod-
nih klicev. Za odobritev dohodnega klica pritisnemo na
tipko »Accept« - »Sprejmi«.

Z dvoklikom na postajo z katero se želimo povezati od-
premo pogovorno okno povežemo pa se z pritiskom na
tipko »Connect« - »Poveži«. Za oddajo pritisnemo tipko
PTT rdeči TX indikator sveti, ob sprejemu pa sveti zeleni
indikator RX. Če simultano pritisnemo CTRL tipko na tip-
kovnici  in tipko PTT oddajo zaklenemo. Za prekinitev
zveze pritisnemo tipko »Disconnect« - »Prekini«, s kljukico
pri »VOX Enable« pa vključimo VOX za avtomatsko aktivi-
ranje PTT.
Vse ostale informacije o Svxlink programu za Linux okolje
z priročnikom za uporabnike si lahko preberete na spletni
strani http://svxlink.sourceforge.net/ S50EDX lokacija  je
prikazana tudi na interaktivni APRS Google karti
http://sl.aprs.fi.

CUL Danilo, S50U

Sestanek sysop-ov
govornih repetitorjev
Informacije: Tilen Cestnik, S56CT, RPT manager ZRS

Hamsejem v Zadvoru so sysopi govornih repe-
titorjev izkoristili za sestanek, na katerem so
spregovorili o problematiki stanja, finaciranja

in realizacije v letu 2009, o problematiki D-STAR re-
petitorjev in nadaljnjih načrtih.

Več o problematiki in sprejetih sklepih si lahko preberete
v zapisniku:

Sevnica, 23. maj 2009

Zapisnik 2. sestanka sysopov govornih repetitorjev, 

ki je bil v soboto, 9. maja 2009, ob 10.15 v sejni dvorani
Zadružnega doma v Vevčah, Cesta II. Grupe odredov 43,
Ljubljana

Prisotni: Andrej Breceljnik (S56ZAB), Tom Puc (S56G),
Miran Šubelj (S56UBS), Aleksander Stare (S54S), Beno
Sever (S56KZ), Bajko Kulauzović (S57BBA), Milan Urba-
nija (S57BMU), Goran Krajcar (S52P), Ernest Gradišar
(S56JGE), Danijel Skrt (S51W),Tadej Arčon (S52X), Mar-
sell Marinšek (S52ID  in Tilen Cestnik (S56CT)

Sestanek, ki se je pričel ob 9.50 je vodil S5 RPT manager
Tilen Cestnik (S56CT). Prisotni so sprejeli naslednji dnevni
red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka sysopov go-

vornih repetitorjev
2. Pregled stanja govornih repetitorjev v S5 
3. Finančni načrt ZRS za repetitorje za leto 2009 in reali-

zacija 
4. D-STAR kako naprej?
5. Portal S5RPT 
6. Razno

Ad 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka sysop -
ov govornih repetitorjev

Slika 3 - Qtel grafični Echolink odjemalec za Linux okolje avtor
Tobias, SM0SVX
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REPETITORJI IN DIGITALNA OMREŽJA Zapisnik s sestanka sysopov govornih repetitorjev

Zapisnik 1. sestanka S5 RPT sysopov, ki je potekal 13. ok-
tobra 2007 v Ljubljani je bil soglasno sprejet. Zapisnik je
bil sestavljen in posredovan prisotnim na 1. sestanku že
21. oktobra 2007 prek elektronske pošte, dalj časa pa je
objavljen tudi na S5RPT portalu. 

Ad 2. Pregled stanja govornih repetitorjev v S5
Tilen Cestnik, S56CT (v nadaljevanju RPT manager) pove,
da se številčno stanje analognih govornih repetitorjev v
Sloveniji v zadnjem obdobju ni bistveno spremenilo. 
Novost v Sloveniji so štirje digitalni UHF repetitorji D-STAR
od katerih so trije že povezani v globalno omrežje prek
spleta. RPT manager pove tudi, da je bila v letu 2008 kon-
čana obnova repetitorja RV 52 na Trdinovem vrhu, ki sedaj
deluje odlično. Repetitor je bil dalj časa neuporaben zaradi
motnje, katere brez zamenjave naprave ni bilo možno od-
praviti. 
V letu 2008 in 2009 je bilo zabeleženih tudi nekaj izpadov
- okvar. Vse okvare so bile uspešno odpravljene, uporab-
niki pa so bili o izpadih in popravilih sproti obveščeni prek
S5 RPT portala. 
Zadnji daljši izpad repetitorja je bil zabeležen na Kaninu,
ko je na RV63 odpovedala končna stopnja oddajnika.
RPT manager še doda, da od sysopov večinoma ažurno
pridobi informacije o izpadih, katere redno objavi na S5
RPT portalu.

Ad 3. Finančni načrt ZRS za leto 2009 in realizacija
RPT manager poroča, da je bilo na 11. seji UO ZRS za leto
2009 sklenjeno, da se iz namenskega zneska Uprave RS
za zaščito in reševanje za vzdrževanje repetitorjev nameni
2400 EUR. 
RPT manager pove, da z managerjem za digitalne komu-
nikacije letos planirata nadaljevati z izgradnjo D-STAR
omrežja, zato imata namen združiti finančna sredstva za
nabavo novega D-STAR repetitorja.

Andrej, S56ZAB, opozori, da je potrebno del sredstev pla-
nirati tudi za morebitna popravila analognih repetitorjev.
RPT manager obrazloži, da bo od namenskih sredstev za
repetitorje še vedno ostalo dovolj financ za morebitna po-
pravila ter da je na zalogi še dovolj rezervne opreme, ki
lahko nadomesti morebitno uničeno. 

Ad 4. D-STAR kako naprej
RPT manager pove, da so bili v preteklem letu v sklopu
skupnega projekta managerja za digitalne komunikacije
in RPT managerja postavljeni štirje D-STAR repetitorji. V
projektu so sodelovali tudi nekateri radioklubi in posamez-
niki, brez katerih plana ne bi bilo možno realizirati. 
Štirje D-STAR repetitorji so bili postavljeni po na sledečih
lokacijah:

- Pohorje (ATV lokacija) – Maribor,
- Žagarski vrh – Ljubljana,
- Vogrsko – Nova Gorica (plan prestavitve na Trstelj),
- Mrzlica – Celje in Zasavje.

Prvi trije navedeni so tudi že povezani v D-STAR globalno
omrežje preko interneta. RPT manager še doda, da je pod-
jetje USCOM, ki je sponzoriralo več kot polovico D-STAR

repetitorja za Ljubljano, pred nakupom repetitorjev oblju-
bilo sponzoriranje 23 cm modulov za Digital Voice in Digi-
tal Data. Modula, ki naj bi bila dodana k obstoječemu
sistemu na Žagarskem vrhu v Evropi trenutno še nista do-
bavljiva. Razlog je v certifikatu CE.

Tom, S56G, predlaga , da se za Slovenijo pripravi poseben
konferenčni strežnik – »reflektor«, na katerega bi bili lahko
povezani vsi slovenski D-STAR repetitorji. Za postavitev
»reflektorja« je potreben osebni računalnik, s posebno,
brezplačno, programsko opremo, ki mora biti povezan na
internet. Za dodelitev licence za reflektor je potreben do-
govor z Američani.
Tom, S56G se tako ponudi, da bo pripravil računalnik s po-
trebno programsko opremo, Bajko Kulauzovič, S57BBA,
bo zagotovil prostor z internetnim priključkom, kjer bi
strežnik domoval, RPT manager pa se zadolži za pridobitev
licence iz ZDA. Kasneje bi lahko na konferenčnem strež-
niku preizkusili tudi poseben, nov program, ki združuje
različne VOIP programe in omogoča prehode iz enega sis-
tema v drug sistem npr. iz Echolinka v D-STAR.

Bajko Kulauzovič, S57BBA, predlaga, da bi morala ZRS iz-
peljati akcijo za nakup D-STAR postaj po posebej ugodni
ceni, s posebnim popustom na količino. 

Za D-STAR repetitor, ki bo kupljen v letu 2009 je po razgo-
voru predlagano več možnih lokacij za postavitev. Med
drugim so bile predlagane lokacije: Dolenjska (Trdinov
vrh), Posavje (Čretež ali Laze), Koroška (Uršlja gora), Pri-
morska - obala (Piran). 

Po premisleku je bilo odločeno, da se nov D-STAR repetitor
po dobavi instalira v bližini kraja, kjer bodo posamezniki
ali radioklub/i izkazali največji interes.
Sandi, S54S, še predlaga, da vkolikor za postavitev 70cm
D-STAR repetitorja interesa ne bo, se namesto tega nabavi
23cm DD (digital data) modul za obstoječi D-STAR repeti-
tor S59DMX na Pohorju.

Ad 5. Portal S5RPT
RPT manager poroča, da RPT portal, katerega je za ZRS
brezplačno postavil in uredil Marko, S56WZM, že nekaj
časa ponuja ažurne podatke o repetitorjih v Sloveniji.
Poleg podatkov so na strani redno zabeleženi tudi vsi iz-
padi in ostala obvestila, za kar redno poskrbi sam. 
Portal bo v prihodnjih dneh dobil še dodatne funkcije,
predvsem podstrani za vsak posamezen repetitor in gale-
rijo slik. Pod podatke o repetitorju bo možno vpisati tudi
koordinate, na podlagi katerih se bo lokacija repetitorja iz-
risala na Google maps.

Ad 6. Razno
Pod točko 6. Razno ni bilo razprave.

Sestanek je bil zaključen ob 10.45.

Zapisal:
Tilen Cestnik, S56CT
RPT manager
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Dan odprtih vrat SV
Avtor: Goran Krajcar, S52P, predsednik ZRS

Poveljstva in enote Slovenske vojske (SV) so ob letošnjem
praznovanju Dneva SV, po vojašnicah pripravile večje šte-
vilo prireditev, ki so bile namenjene promociji SV, tako za
pripadnike in družinske člane zaposlenih v SV, kot tudi za
širšo slovensko javnost. Ena takih prireditev je bil tudi Dan
poveljnika sil SV, organiziran v Vojašnici Ivana Cankarja na
Vrhniki. Temeljni namen obeležitve Dneva poveljnika sil
SV je ohranjati poslanstvo in vrednote, ki zaznamujejo de-
lovanje SV, kolegialni duh in druženje. Prireditev se je iz-
vedla v soboto 30. 5. 2009, v času od 09.00 do 16.00 ure.
V okviru programa prireditve so predstavili atraktivno de-

javnost SV, organizirali družabne igre in zabavni program
s spustom padalcev, preletom aziona in predstavitvijo
ostalih civilnih sodelujočih organizacij.
Zveza radioamaterjev Slovenije se je odzvala vabilu povelj-
nika sil SV in je predstavila pomen radioamaterjev v kriz-
nih situacijah ter radioamaterstvo kot hobi in raziskovalno
dejavnost.

Obisk na predstavitvenem prostoru je bil dober, največ za-
nimanja je bilo za ARG in operatorstvo, manj za konstruk-
torstvo. Nekaj interesentov je pobralo kontaktne številke
in se bodo oglasili v radioklubih. Dosti veliko povprapše-
vanje je bilo po našem glasilu, frekvenčnih načrtih in re-
petitorskem omrežju. V razgovoru z nekaj radioamaterji, ki
služijo v SV je prijeten sončen dan hitro minil.

Podpis pogodbe ZRS - SV
V okviru praznovanja SV, je bil prav na dan polnoletnosti
SV, v petek 15. 5. 2009 ob 10.00, svečano podpisan dogo-
vor o sodelovanju za leto 2009, organizacij in društev s ka-
terimi SV sodeluje. Podpisa pogodbe se je udeležil pred-

sednik ZRS, Goran Krajcar-S52P in v krajšem pogovoru s
poveljnikom sil SV izrazil zadovoljstvo nad dosedanjim so-
delovanjem, ter željo, da navkljub težji finančni situaciji,
načrtovano sodelovanje nadaljujemo tudi v letu 2009 in
naprej. 
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Ob rob konferenci ZRS
Dragan Selan, S55Z, podpredsednik ZRS

23. marca 2009 ob 14. uri se je v gostišču Pečarič v Ljubljani pričela 37. redna letna konferenca Zveze 
radioamaterjev Slovenije. Konferenca je potekala več ali manj običajno, prisotnih je bilo malo manj kot
polovica predstavnikov radioklubov od 109., kolikor jih je vključenih v zvezo. 

Počakali smo pol ure, izbrali organe konference, izpeljali
dnevni red, poslušali in zapisali predloge in pobude, po-
gledali, kako smo realizirali lanske sklepe in seveda sprejeli
proračun za naslednje leto in potrdili porabo prejšnjega
leta. Seveda so nas najprej pozdravili gostje, predstavniki
ministrstev s katerimi imamo lepo vpeljano sodelovanje,
pred samim začetkom konference pa je predstavnik pod-
jetja USCOM, g. Uroš Spruk še predstavil D-Star, ki smo ga
že v lanskem letu pričeli uvajati v Sloveniji. 

Pa kljub temu. Nekaj je viselo v zraku... Že pred, pa tudi po
konferenci so se slišali očitki, da ZRS sploh ni več predstav-
nik vseh slovenskih radioamaterjev, da jih torej ne more
uradno predstavljati, da se sredstva ne razporejajo pra-
vilno, da člani nimajo možnosti vplivati na delo in porabo
sredstev in nasploh je vse narobe. Več ali manj prihajajo
takšna sporočila od enih in istih posameznikov, ki pa pri
večini vzbudijo negativno energijo in odpor do organizira-
nega delovanja...

Pravzaprav zaenkrat obstaja le en radioklub, ki ni član ZRS
– to je tekmovalni radioklub Slovenije – SCC, katerega ve-
lika večina članov pa so tudi člani drugih radioklubov. Da
je nek osebni operater/radioamater član zveze, potrdi s
tem, da je član enega od klubov – članov ZRS in da plača
kotizacijo za skupne stroške delovanja zveze in zastopanja
posameznikovih interesov proti državi in mednarodnim
organizacijam. Vsak član lahko svoje interese preko pred-
stavnika radiokluba uresničuje tudi na zvezni ravni, se-
veda, če čuti takšno potrebo ali željo. Obenem ima po
statutu vsak radioklub, tudi najmanjši, povsem enak glas
pri odločanju na konferenci. Kar pomeni, da tudi ne drži tr-
ditev, da imajo veliki klubi prednost pri odločanju... Kveč-
jemu ravno nasprotno!

Večina radioklubov ima poleg članov/plačnikov kotizacije
še vsaj polovico članov, ki le te ne plačujejo in teh ZRS ne

vodi v svojih evidencah. Obstajajo tudi operaterji, ki niso
člani nobenega kluba, pa so kljub temu redno ali občasno
aktivni na radijskih frekvencah. Vsi ostali imetniki licenc,
ti pa so v veliki večini, za radioamatersko dejavnost prak-
tično ne obstajajo. Ali so nekoč uporabljali ročne postaje
namesto prenosnih telefonov, ali pa so izgubili interes.
Osebno poznam ogromno takšnih primerov. 

Kaj želim povedati? Trdim, da je večina članov, ki je kakor-
koli aktivna vsaj na nek način povezana z zvezo, direktno
kot plačniki kotizacije, ali pa posredno preko radioklubov
– članov ZRS. Vsi ostali praktično ne želijo ali ne potrebu-
jejo nikakršne organiziranosti in nikogar, ki bi jih moral za-
stopati, kaj šele, da bi karkoli prispevali v skupno dobro.

Ne morem se tudi otresti občutka, da v precejšnjem šte-
vilu radioklubov vlada nezainteresiranost za kakršno koli
delo v skupno dobro, celo za razmišljanje o tem, ali vod-
stvo ZRS deluje dobro ali ne. Pri tem se postavlja vpra-
šanje, ali ne obstajajo takšni radioklubi zgolj na papirju?
Mnenje večine je sicer vedno enotno – UO ne dela nič,
oziroma deluje v škodo radioamaterjem/članom in na -
sploh vsem hamom v S5. In začuda, ko je potrebno izbrati
novo vodstvo, ga ni junaka, ki bi se prijavil in pripravil svoj
program dela zveze. Seveda, lažje je razglabljati ob pijači,
kaj vse je narobe, kot pa konkretno ponuditi roko in kaj
narediti.

Pripravlja se radioamaterski zakon, ki bo v kratkem šel v
javno razpravo po klubih, sprejemali se bodo predlogi in
pobude, poskušalo se bo doseči čim več za dobro vseh S5
radioamaterjev in radioamaterske dejavnosti. Sedaj je čas,
da uresničimo tudi nekatere zamujene ali pozabljene pri-
ložnosti, povrnemo izgubljene in naredimo zakon po meri
radioamaterjev. 

Ne stojte ponovno ob strani!
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Zapisnik 37. konference 
Zveze radioamaterjev Slovenije

ki je bila v soboto, 28. marca 2009, ob 14.00 uri,
v gostišču Pečarič, Pod jezom 47, Ljubljana. 

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev
2. Izvolitev organov konference 
3. Pozdrav gostov in delegatov
4. Sprejem poslovnika konference
5. Poročilo upravnega odbora, finančno poročilo in poročilo

nadzornega odbora za leto 2008
6. Beseda gostov
7. Poročilo disciplinske komisije
8. Razprava o poročilih, poročilo verifikacijske komisije in

sklepanje
9. Informacija o predlogu zakona o radioamaterski dejav-

nosti
10. Delovni in finančni načrt ZRS za leto 2009
11. Pobude in predlogi
12. Pritožba na sklep disciplinske komisije
13. Sklepi in priporočila

Ad 1. in Ad 2.: Otvoritev in izvolitev organov konference 
Po pozdravnem govoru sekretarja ZRS Igorja Kafola, S51IK je
konferenco odprl Goran Krajcar, S52P, predsednik ZRS. Pozdravil
je delegate in goste ter po uvodnem govoru predlagal sestavo
delovnega predsedstva konference, v katerega so bili izvoljeni:

predsednik: Darko Bulat, S56ZDB
član: Ognjen Antonič, S56OA
član: Franci Padežnik, S51HF
član: Stojan Kuret, S51WI
član: Jože Onič, S51T

Darko Bulat, S56ZDB, predsednik delovnega predsedstva, se je
zahvalil za zaupanje in poudaril, da je konferenca na podlagi pre-
danih pooblastil delegatov oziroma ugotovljenega kvoruma pri-
čela z delom po 30. minutah čakanja, skladno s 17. členom
statuta ZRS. Dejansko prisotnost, oziroma sklepčnost konference
pa bo ugotovila komisija za verifikacijo.

Delovni predsednik je predlagal nekoliko spremenjen dnevni red
konference, kot je bil poslan z gradivom za konferenco in ga dal
v razpravo in potrditev. Z javnim glasovanjem je bil sprejet na-
slednji spremenjeni dnevni red konference:

1. Otvoritev
2. Izvolitev organov konference 
3. Pozdrav gostov in delegatov
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem poslovnika konference
6. Poročilo upravnega odbora, finančno poročilo in poročilo

nadzornega odbora za leto 2008
7. Poročilo disciplinske komisije
8. Razprava o poročilih in sklepanje
9. Nadomestne volitve članov organov ZRS

10. Informacija o predlogu zakona o radioamaterski dejav-
nosti

11. Delovni in finančni načrt ZRS za leto 2009
12. Pobude in predlogi
13. Pritožba na sklep disciplinske komisije
14.  Sklepi in priporočila

Na predlog delovnega predsednika so bili z javnim glasovanjem
izvoljeni ostali delovni organi po poslovniku konference:
Komisija za verifikacijo in volitve:

predsednik: Silvo Obrul, S50X
član: Bojan Wigele, S53W
član: Ljubomir Trojer, S51ST

V komisijo za sklepe so bili predlagani delovni predsednik in člani
delovnega predsedstva. Ker se konferenca snema na magneto-
fon, je za izdelavo zapisnika konference po tonskem zapisu za-
dolžen sekretar ZRS Igor Kafol, S51IK.
Overitelji zapisnika:
Igor Gomze, S51O
Stanko Habjanič, S55HS
Dragan Selan, S55Z
Ker dodatnih predlogov ni bilo, je delovni predsednik dal predlog
na glasovanje. Predlogi so bili potrjeni in delovni predsednik je
ugotovil, da je konferenca konstituirana.

Ad 3.: Pozdrav gostov in delegatov

Predstavnik 11. bataljona SV, Luka Seničar, S57HLV,  član radiok-
luba Vrhnika, je pozdravil prisotne v imenu poveljnika in zaželel
konferenci uspešno delo.

Miloš Kovač je nagovoril prisotne v imenu URSRZ. Pozdravil je
prisotne v imenu poveljnika civilne zaščite Mirana Bogataja in
direktorja URSRZ Bojana Žmavca ter zaželel uspešno delo. Sam
ni radioamater, vendar pri svojem delu ve, koliko pomenijo
dobre zveze, prav tako pa ima veliko sodelavcev, ki so radioama-
terji in je skrbnik pogodbe URSRZ – ZRS. Obvestil nas je, da so v
rebalansu odobrena nekoliko povečana sredstva za našo dejav-
nost. Delovni predsednik je povabil g. Kovača v vrste radioama-
terjev.

V času štetja glasov verifikacijske komisije je narejen skupinski
posnetek udeležencev konference.

Ad 4.: Poročilo verifikacijske komisije

Predsednik verifikacijske komisije Silvo Obrul, S50X je podal po-
ročilo: ob napovedanem času konference le ta ni bila sklepčna in
je bilo potrebno počakati z začetkom 30 minut skladno s 17. čle-
nom statuta ZRS. Ob 14:30 je komisija ugotovila, da je od evi-
dentiranih 109 klubov prisotnih 41 delegatov, torej je prisotna
vsaj 1/3 članstva ZRS, zato ugotavlja, da je 37. konferenca ZRS
sklepčna in lahko nadaljuje z delom.

Ad 5.: Sprejem poslovnika konference

Delovni predsednik je poudaril, da se poslovnik smiselno upo-
rablja v skladu z veljavnim statutom. 
Poslovnik je v takšni obliki sprejet.

Ad 6.: Poročilo upravnega odbora, finančno poročilo in poročilo
nadzornega odbora za leto 2008

a) Poročilo upravnega odbora ZRS je predstavil Goran Krajcar,
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S52P, predsednik ZRS in hkrati tudi predsednik upravnega od-
bora ZRS. UO ZRS se je v letu 2008 sestal na šestih sejah. V letu
2008 so bile porabljene vse rezerve finančnih sredstev iz pred-
hodnih let, vendar so bili stroški večji od prihodkov. Ni nam
uspelo pridobiti dovolj sredstev za svetovno prvenstvo v ARG. 

Prijavili smo se na različne razpise, vendar nismo na nobenem
uspeli dobili sredstev, kar se je tudi poznalo v končnem finanč-
nem rezultatu poslovanja ZRS.

Že od začetka lanskega leta je velik problem nezasedeno mesto
glavnega urednika glasila CQ ZRS. Kljub trudu problema nismo
uspeli rešiti, zato je predsednik ZRS  sam opravljal to nalogo, bolj
ali manj uspešno. Z novim glavnim urednikom Draganom Sela-
nom,S55Z smo, upajmo, ta problem rešili.

Uspeli smo izdati vse planirane številke in prilogo o SOTA dejav-
nosti. S to dejavnostjo se ukvarja vedno več radioamaterjev, zato
smo to dejavnost po sklepu UO podprli z izdajo priloge.

Realizacija načrta z URSRZ je bila po planu in iz teh sredstev se je
nabavila večina opreme za hrbtenico omrežja D-STAR, ki naj bi
služil tudi kot rezervni sistem URSRZ po dolgoročnem spora-
zumu. Z MORS smo sodelovali na področju materialnih sredstev
in prevozov, v letu 2009 pa naj bi pridobili tudi sredstva za na-
bavo za ARG opreme.

Predstavili smo se na več sejmih; Sejem elektronike v Ljubljani,
Radio Hi-Fi Pordenone, Hamradio Friedrichshafen, Zagreb Fest,
Dnevi inovativnosti in drugih. Več o tem je objavljeno v glasilu.

Preko ZRS nismo uspeli organizirati konstruktorskih tečajev, ker
nismo uspeli pridobiti finančnih sredstev preko razpisov, na kar
so bili le ti vezani. Svetla izjema je usposabljanje na Menini. Če-
prav ni bilo izpitov, so se udeleženci ''zastrupili '' s konstruktor-
stvom in ARG jem, pri izvedbi pa smo sodelovali z ZOTKS. Enako
akcijo planiramo tudi letos.

Zahvaljujemo se dr. Janezu Beštru za prostore in pomoč pri or-
ganizaciji in sofinanciranju RIS 2008.

IARU liason Miha Habič, S51FB se žal ni mogel udeležiti IARU
konference v Cavtatu, kjer smo podali nekaj predlogov z naše
strani. Žal smo bili včasih preglasovani, a Simon Mermal,S53RM
je prevzel mesto koordinatorja v C5 komiteju.

V oktobru je prišlo do odstopa dveh podpredsednikov  UO ZRS.
Miran Vončina je že ob prevzemu povedal, da ne bo zmogel ce-
lega mandata. Uspešno je zaključil sodelovanje pri oblikovanju
sprememb Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in eno-
stavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči, prav tako pa je oblikoval Pravilnik o priz-
nanjih ZRS. Rado Križanec, S58R je uspešno vodil in urejal CQ
ZRS , vendar mu je nato zmanjkalo moči in je odstopil. Zato so
med materiali konference pripravljeni predlogi za nova podpred-
sednika. Nova podpredsednika bosta prevzela vodenje posamez-
nih specifičnih področij. Prišlo je do pobude za izdajo zakona o
radioamaterski dejavnosti.

b) Finančno poročilo je predstavil sekretar ZRS, predhodno pa je
bilo poročilo dostavljeno v radioklube. Celotno podrobno poro-
čilo je podano kot priloga zapisniku.

c) Predsednik NO ZRS, Bojan Debelak, S56UTM je poročal o preg-
ledu finančno-materialnega poslovanja in drugih aktualnih zade-

vah ZRS v letu 2008. Na podlagi naključnega izbiranja predlože-
nih knjigovodskih listin so člani NO ZRS pregledali zaključni
račun  ZRS za leto 2008 – bilanco uspeha in bilanco stanja.
Opravljena je bila naključna primerjava knjigovodskih listin s fi-
nančnim poročilom ZRS za leto 2008. Iz finančnega poročila so
razvidna nekatera odstopanja med načrtovanimi in porabljenimi
sredstvi. Na zahtevo NO ZRS je UO ZRS vsa odstopanja od let-
nega plana 2008 izvršil na podlagi sklepov in podal razloge o
odstopanjih.

Strokovna služba ZRS je v rokih izpolnjevala finančne obveznosti
do dobaviteljev in do državnih institucij. Na predlog NO ZRS so
bila sredstva - davčne dajatve od reklamnih storitev upoštevane
pri zaključnem računu.  V mesecu decembru 2008 je bil izvršen
popis blagajne in poslovnega računa.

Listine so vodene  v skladu s finančnim poslovanjem, kronološko
odložene in likvidirane  s podpisi, kot to zahteva zakonodaja in
sklepi UO ZRS. V posameznih primerih pa  knjigovodske  listine
niso bile vodene v skladu s finančnim poslovanjem in zakono-
dajo. Napake so odkrite pri posameznih izplačilih, ki niso bila
predhodno potrjena s sklepi UO ZRS oz. drugimi ustreznimi
sklepi, oziroma je to bilo storjeno za nazaj. V bodoče mora UO
ZRS racionalnejše odločati o potnih nalogih in potnih stroških.
Ponavljajoče potne stroške v letu 2009 je potrebno zmanjšati ali
primerno temu spremeniti način dela, ki povezujejo nastale stro-
ške. 
Na predlog NO ZRS je  UO ZRS sprejel sklep do v letu 2009 izvede
popis  sredstev na repetitorskih lokacijah.  Na podlagi takšne evi-
dence bo lahko UO ZRS izvrševal letne obnove in vzdrževanja v
skladu z letnim planom ZRS.

Stanje na TRR  dne 31.12.2008  je 558,22  EUR. 
Bilanca  prihodkov in odhodkov izkazuje na dan  31.12.2008 sle-
deče:
Skupni prihodki znašajo 90.217,62   EUR
Skupni odhodki znašajo 91.262,06   EUR
Presežek prihodkov nad odhodki -1.044,43   EUR  

Računovodski servis je popravil vse napake na katere je NO ZRS
pri pregledu opozoril. NO ZRS predlaga  konferenci ZRS, da po-
pravljeno – predloženo finančno poročilo potrdi. Zaključni račun
ZRS za leto 2008 s predpisanimi listinami bo predložen v zako-
nitem roku pristojnim institucijam.

Na podlagi pregledanega NO ZRS ne ugotavlja osebnega okoriš-
čanja. NO ZRS tudi ugotavlja, da do nenamernih napak pri pred-
ložitvi obračunskih dokumentov ne bi prihajalo, če bi UO ZRS vse
transakcije pred izplačili pravočasno potrdil s sklepi. NO ZRS za-
hteva od UO ZRS, da v bodoče  vsa izplačila in transakcije pred-
hodno potrdi s sklepi UO ZRS predvsem pa nikoli ne izvede
izplačila,  dokler ni sklepov UO ZRS ali podpisanih kakršnihkoli
pogodb ne glede na izvrševanje del za ZRS. NO ZRS opozarja na
nesprejemljivost takšnih napak.

Od pooblaščenega knjigovodskega servisa NO ZRS zahteva ob-
delavo podatkov in dokumentov v skladu z veljavno zakonodajo
in tekoče obveščanje  predsednika ZRS in UO ZRS za vsako knji-
ženje, ki ni v skladu z zakonodajo, oziroma da UO ZRS  izvršuje
finančno poslovanje z predhodnim posvetovanjem pooblašče-
nega knjigovodskega servisa. 

NO ZRS je med 36. in 37. konferenco ZRS  prejel en dopis člana
ZRS. Med 36. in 37. konferenco ZRS je NO ZRS, na podlagi izjave
zakonitega zastopnika  predsednika Gorana Krajcarja, S52P ugo-
tovil, da ZRS ni bila v nobenem sodnem postopku. 
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Ad 7.: Poročilo disciplinske komisije

Predsednik disciplinske komisije Franci Mermal, S51RM je podal
poročilo. Disciplinska komisija je prejela dve prijavi. Komisija se
je sestala enkrat. Eno prijavo je podal predsednik radiokluba »Ja-
dran« Koper, drugo pa UO ZRS. Obe prijavi sta obravnavali  isto
problematiko, vendar so bila stališča različna, kar je privedlo do
konflikta interesov med organom upravljanja v radioklubu in or-
ganom upravljanja na nivoju ZRS. Takšen spor je v pristojnosti
disciplinske komisije. Prva prijava se je nanašala na zaščito upo-
rabe osebnih podatkov pri upravljanju in poslovanju ZRS. Pred-
sednik Radiokluba »Jadran« Koper je z izgovorom, da ščiti
osebne podatke članov kluba, kljub opozorilom strokovne službe
in predsednika ZRS, zavrnil posredovanje spiska operatorjev čla-
nov njegovega radiokluba. Ta evidenca je nujna pri poslovanju in
odločanju o obveznosti radiokluba člana ZRS in je opredeljena v
sklepih konference in je v skladu s statutom ZRS. Odgovor v zvezi
z zaščito osebnih podatkov je na prošnjo ZRS podal urad infor-
macijske pooblaščenke RS. Osebni podatki, ki jih uporablja ZRS
pri svojem poslovanju z radioklubi so javni in niso predmet zlo-
rabe osebnih podatkov. 
Druga prijava se je nanašala na plačilo oziroma neplačevanje
članarine  s strani radiokluba »Jadran«  Koper. Osnova za izračun
članarine radiokluba, združenega v ZRS, je število operaterjev
članov radiokluba in kotizacija, katere višino sprejme konferenca
ZRS na predlog upravnega odbora ZRS, je radioklub dolžan  po
statutu ZRS poravnavati v dogovorjenem času in na dogovorjen
način. Radioklub vodi evidenco svojih članov in  le to posreduje
ZRS, ki tako pravično izračuna obveznost radiokluba do ZRS za
tekoče leto. V primeru radiokluba »Jadran« Koper to ni potekalo
skladno s sklepi konference. Predsednik ZRS je obiskal ta radiok-
lub in poskušal nastali problem dogovorno rešiti, vendar mu to
ni uspelo. Problematika plačevanja obveznosti radiokluba »Ja-
dran« Koper se je nadaljevala in zaostrila  do zahteve po ukre-
panju disciplinske komisije s strani upravnega odbora ZRS.
Komisija se je sestala in obravnavala obe prijavi in sprejela sklepe
v skladu statutom ZRS in sklepi konference.

Ad 8.: Razprava o poročilih in sklepanje

Na nekaj vprašanj o poročilih, zastavljenih s strani delegatov, so
podajalci poročil dali dodatna pojasnila, nakar je delovni pred-
sednik dal poročila na glasovanje. Poročilo UO ZRS je bilo spre-
jeto z enim glasom proti in enim vzdržanim, finančno poročilo je
bilo sprejeto z enim glasom proti in tremi vzdržanimi, poročilo
nadzornega odbora pa je bilo soglasno sprejeto.

Ad 9.: Nadomestne volitve članov organov ZRS

Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P je podal predlog za popolni-
tev članov UO ZRS z dvema novima podpredsednikoma do konca
mandatnega obdobja. Poleg pisne obrazložitve, ki so jo delegati
prejeli, je podal še dodatne informacije, da bosta podpredsed-
nika pokrivala predvsem vsak svoje področje.

Darko Bulat, S56ZDB področje zakonodaje in monitoringa ter
Dragan Selan, S55Z področje informiranja in glasila. Na vpra-
šanje delegata je bilo pojasnjeno, da bosta sodelovala tudi pri
ostalem delu UO ZRS.

Delovni predsednik je na osnovi statuta dal na glasovanje odlo-
čitev, ali naj bodo volitve javne ali tajne. Delegati so se soglasno
odločili za javne volitve. Nato je dal na glasovanje potrditev vsa-
kega kandidata posebej. 
Delegati so soglasno potrdili predlagana kandidata za podpred-
sednika ZRS.

Ad 10.: Informacija o predlogu zakona o radioamaterski dejav-
nosti

Informacijo je podal predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P. UO ZRS
se od vsega začetka trudi urediti nastalo dvojnost radioamaterjev
v Sloveniji in poiskati rešitve za učinkovito izvajanje monitoringa
na radioamaterskih frekvencah preko APEK-a. Rešitev problema-
tike je v interesu radioamaterjev in nikogar drugega, zato se mo-
ramo za njih boriti sami, kar je ena od osnovnih nalog Zveze
radioamaterjev Slovenije.

Po več sestankih z APEK-om smo ugotovili, da rešitve v podza-
konskih aktih niso primerne in da smo, radioamaterji v ZEKOM-
u omenjeni samo na dveh mestih, kar ne daje zakonske osnove
za dopolnitev podzakonskih aktov.
Glede na sklep UO ZRS štev. 124  se je delegacija ZRS, v sestavi
Goran Krajcar, S52P, Franci Mermal, S51RM, Simon Mermal,
S53RM in Darko Bulat, S56ZDB,  3.3.2009 udeležila sestanka na
Ministrstvu za gospodarstvo, Direktoratu za elektronske komuni-
kacije v Ljubljani. S strani Direktorata je izraženo polno soglasje
o potrebi razrešitve problematike radioamaterske dejavnosti v
Sloveniji.

Zaradi ugotovljenega, da bi bilo za rešitev potrebno narediti
spremembo več členov v ZEKOM, smo se dogovorili za ustrez-
nejšo rešitev, da se vloži predlog za nov zakon o radioamaterski
dejavnosti, v katerem se dorečejo potrebne spremembe proble-
matike radioamaterske dejavnosti v Sloveniji in se v ZEKOM-B,
ki je v fazi medresorskega usklajevanja, ne vlaga sprememb. Na
ta način smo v UO in delovni skupini ponovno dokazali, da nihče
nima namena rušiti pridobljenega, torej recimo tudi to, da je ra-
dioamaterska storitev  po ZEKOM oproščena plačila frekvenč-
nine. 

Direktorat za elektronske komunikacije, bo v svoj Normativni
program za leto 2010, uvrstil Zakon o radioamaterski dejavnosti.
Dogovorili smo se, da predlog zakona pripravi ZRS in ga poda
Ministrstvu v pregled in javno razpravo. Tako smo prišli do točke,
kjer je potrebno dati radioklubom - radioamaterskim društvom
v javno razpravo pripravljen predlog Zakona o radioamaterski
dejavnosti. UO bo na prvi seji po konferenci imenoval delovno
skupino za pripravo predloga Zakona o radioamaterski dejav-
nosti (v nadaljevanju, ZRD), ki ga bomo v klube posredovali pred-
vidoma, do konca junija 2009.

Radioklube je pozval, da se resno in z vso odgovornostjo do ra-
dioamaterskega gibanja v Sloveniji, lotijo razprave o predlogu,
prav tako pa, da predlagajo svoje člane za delo v delovni skupini.
Predlagan rok za javno obravnavo predlogov v radioklubih - ra-
dioamaterskih društvih, je 3 mesece, torej od julija do septembra
2009. Po tem roku, delovna skupina pripravi čistopis zakona o ra-
dioamaterski dejavnosti, ki ga dostavi na Direktorat za elektron-
ske komunikacije do zadnjega septembra 2009. Direktorat ga po
medresorski uskladitvi da v javno razpravo in v sprejem parla-
mentu, kar pričakujemo v prvi polovici leta 2010.

K razpravi se je prijavil Kristjan Kodermac, S50XX. Ne ve, kaj naj
bi to vsebovalo in kaj naj bo nam to prineslo. Glede na sedanje
komuniciranje UO ZRS  s klubi  dvomi, da bo sedaj kar naenkrat
zadeva stekla. Kaj bo zakon urejal, ali bomo preganjali tiste, ki
žvižgajo po frekvenci, ali bo rešil financiranje ZRS. Ali se je za-
mudil rok za pripombe za spremembe ZEKOM, pa zato ni spre-
memb. Kaj bomo počeli s tem zakonom, ne vidi smisla ne
potrebe, da se take stvari urejajo na ravni zakonodaje. Člane mo-
ramo navaditi, da pravilno delajo, to moramo urediti sami in jih
izobraziti. Ali bomo iskali notranjega sovražnika in ali se bomo
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Udeleženci konference - predstavniki radioklubov in gosti

Predstavitev D-Star Predsednik konference, Darko Bulat, S56ZDB, tudi podpredednik ZRS

Predstavnik 11. bataljona Luka Seničar-S57HLV

Podelitev priznanj in nagrad za KVP ZRS - Rajko S54X in Ljubo S51STKramljanje med odmorom

Miloš Kovač, skrbnik pogodbe ZRS - URSRZ
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gnali za čim večjim številom članstva, saj imamo že sedaj dovolj
problemov, komunikacija pa škripa. Celo leto se je nekaj doga-
jalo, pa ni bilo nobene informacije.

Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P mu je odgovoril, da to, da ni
bilo informacij, ni res. Če bi bil vpleten v mariborski primer, bi
videl, da je bilo precej stvari, ki so se urejale, da so bili sestanki
z različnimi organi. Bile so podane pobude za urejanje zadev. UO
ZRS je formiral delovno skupino, ki je pripravila možne rešitve, ki
se niso dale rešiti preko splošnega akta APEK-a, temveč so rešl-
jive le preko zakona, za kar bi bilo potrebno spremeniti več čle-
nov ZEKOM-a. Ni problem v pridobivanju denarja, ampak v
dvojnosti radioamaterjev. Zakaj ne bi izkoristili možnost izbolj-
šanja pogojev delovanja vseh radioamaterjev v Sloveniji, če je
to mogoče doseči.

Delovni predsednik je dodal, da smo bojda v demokraciji, kjer je
dovoljeno vse razen tistega, kar je prepovedano. Leta nazaj je
bilo drugače. ZRS je imela preveč pooblastil, ki niso imele neke
pravne podlage, sedaj pa se v zakonu radioamaterji omenjamo
le na treh mestih in v zakonu ni nikjer povezave na podzakonske
akte, recimo na splošni akt o uporabi frekvenc. Pravzaprav ne
obstajamo. Ko gremo na razgovore z APEK-om dobimo odgovor,
da so oni birokrati, mi pa le skupina uporabnikov. Vseeno upo-
rabljamo naravni vir, to je radio frekvenčni spekter, ki ga upo-
rabljamo zastonj,  pri tem pa smo podobni ribičem, ki izkoriščajo
naravne vodotoke, ali lovcem, ki hodijo po gozdu in streljajo ži-
vali. Ko smo doma, smo v povezavi s celim svetom. Zlorabe niso
samo s strani članov, ki so licencirani, temveč tudi s strani dru-
gih, ki posegajo po našem radio frekvenčnem spektru, od kabel-
skih operaterjev, urejevalcev smučišč in ostalik kupcev postaj, ki
oddajajo brez licence. Problemov, ki jih zakon lahko reši, je več.
Zakon pa je lahko zelo kratek in v njem bo tisto, kar si bomo sami
uredili in omislili. 

V razgovorih na ministrstvu za gospodarstvo nam je g. Janša
sam predlagal, naj bi to uredili  v posebnem zakonu. Torej se je
zgodil premik, saj je to drugače kot če bi  mi moledovali zanj.
Torej je bilo dobro, da nismo poskušali vsiliti spremembe v
ZEKOM-B. Res je, da o naših spremembah ne bi potekala javna
razprava, vendar kdo bi nasprotoval urejanju radioamaterskih
zadev kot radioamaterji sami, saj druge te zadeve prav malo za-
nimajo. Kristjana in njegove prijatelje je povabil, da se pridružijo
skupini, ki bo pripravila zakon.

Stanko Habjanič, S55HS je poudaril da je bilo precej stvari, ki jih
je želel diskutirati že razloženo. Moti pa ga dvojnost radioama-
terjev; tisti ki delamo v klubih prispevamo za vzdrževanje repe-
titorjev in drugih sredstev, nas je le tretjina, drugi pa jih samo
koristijo, zato verjame da je skrajni čas, da se nekaj uredi. Moti
ga nesodelovanje APEK-a in ZRS, ker ko klub ali posameznik pri-
dobi licenco, mine nekaj mesecev, preden se znak uvrsti v call-
book. Predlaga, naj bi od APEK-a zahtevali tedensko osveževanje
podatkov.

Predstavnik radiokluba Maribor Bojan Majhenič, S52ME je pod-
prl izdajo zakona, predvsem zaradi problemov, ki so jih imeli tudi
sami z operaterjem z licenco. APEK je ugotovil, da operater ima
licenco in da nimajo pravne osnove, da proti njemu ukrepajo,
ker dela na amaterskih frekvencah. Ko bomo ime zakon, ki ga
nujno rabimo, do tega ne bo več prihajalo zato ne razume raz-
prave Kristjana, ki dvomi o potrebi tega zakona.

Delovni predsednik je dal na glasovanje, ali konferenca podpira
ustanovitev skupine za izdajo zakona.
Predlog je bil sprejet z enim glasom proti.

Ad 11.: Delovni in finančni načrt ZRS za leto 2009

Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P je podal nekaj dodatnih
predlogov k predloženemu delovnemu načrtu za leto 2009, ki
so ga v radioklubih že prejeli in obravnavali. Predlagal je dve
spremembi, da se sredstva za sejem elektronike točka 4fd v
znesku 400,00 €, ki so ostala nerazporejena, ker sejma ni bilo,
prenesejo v postavko avtorski honorarji za glasilo CQ ZRS. Tudi
nov urednik je dodal, da imamo dokaj zgrešeno politiko in ne
nagrajujemo tistih, ki veliko delajo za CQ ZRS.

Druga sprememba, ki jo je predlagal, je pri predlogu sredstev za
potne stroške za operativne naloge ZRS 2.000,00 €, kjer pred-
laga, da se prenese na postavko potni stroški ostalih članov UO
ZRS 500,00€, za operativne naloge, pa ostane 1.500,00 €.

Vprašanje je, ali je finančni plan realen ali ne. Realen je, v kolikor
bodo prišla planirana finančna sredstva, če ne bomo morali čr-
tati posamezne točke ali porabo prilagoditi. Ne moremo si zopet
privoščiti minusa, kajti najprej  moramo pokriti lanskoletni minus
1044,43 €. Predvsem moramo poskušati zagotoviti sredstva, ki
so planirana po raznih postavkah in so še nedefiniranega izvora.
Z NO ZRS je dogovorjeno, da bomo v letu 2009 posvetili še več
pozornosti, glede na zaostreno gospodarsko situacijo, na porabo
sredstev.

Na vsaki seji UO se bo obravnavala poraba in prihodki in trikrat
ali štirikrat letno bomo prerazporejali sredstva, če ugotovimo,
da določenega pokritja ni. Ne moremo obljubiti, da bo realizacija
začrtanega plana uspela. 

Matjaž Bučinel, S53AU iz RK Piran pozdravlja prenos sredstev na
avtorske honorarje, ker v lanskem letu avtorji niso prejeli nič in
to sedaj pomeni 10 % lanskoletnih predvidenih sredstev. Meni,
da je premalo sredstev namenjenih izobraževanju in promociji.
Moteče je, da so stroški predvideni za ARG zelo visoki. Lani je
bilo razumljivo, da so veliki zaradi oddaljenosti svetovnega pr-
venstva, vendar ARG predstavlja tretjo največjo postavko v fi-
nančnem načrtu. Prva je plača s prispevki, druga je CQ ZRS in
tretja ARG, ki predstavlja 20% prihodkov od članarin, kar se mu
zdi v neravnovesju s strukturo ostalih stroškov.

Predsednik Goran Krajcar, S52P mu je odgovoril, da je ARG kot
porabnik samo grobo gledano 20 % porabnik sredstev članarine
in da je potrebno pri takšni oceni gledati tudi izredne prihodke
ARG, kjer je v letu 2009 planirano 9.200,00 € sredstev, kar po-
meni, da se bo večji del odhodkov za ARG kril iz teh izrednih pri-
hodkov in ne iz članarine, kar pomeni popolnoma drug procent.
Pri planiranju poskušamo enakomerno razporejati sredstva na
vse dejavnosti, ne da bi dajali eni dejavnosti prednost pred
drugo. Tudi KV dejavnost potrebuje sredstva za promocijo in na-
grade za tekmovanja, letne nagrade za mednarodne dosežke in
nagrade za večletno delo. Poskušamo enakomerno razporejati
sredstva, edino ARG v resnici malo izstopa, a ne za omenjen pro-
cent, ostale postavke po dejavnostih pa so približno enake.

Matjaž Bučinel, S53AU se je zahvalil za pojasnilo in dodal, da
želi da se QSL biroju nameni več sredstev, zaradi zelo dobrega
dela. Predlaga, da se Milošu, S54G omogoči dodatno vzpodbudo
z nagrado za njegovo delo. 

Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P je dodal, da so z Milošem
dogovorjeni in usklajeni stroški dela in ostali stroški QSL biroja.
V kolikor bi se pridobilo neplanirana sredstva, bi se lahko del pre-
razporedil na postavko QSL biroja. UO ZRS bo predlog obravna-
val kot pobudo.
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Boško Karabaš, S51BK RK Krško je omenil, da je najboljša pro-
mocija uspeh naših tekmovalk in tekmovalcev v tekmovanjih
ARG. Ko so s klubom dosegali uspehe na KV in UKV tekmovanjih,
se za to skoraj ni vedelo. Sedaj pa se vsi uspehi ARG  tekmovalk
in tekmovalcev objavljajo takoj naslednji dan na lokalnem radiu
in lokalni TV in ARG najbolje promovira našo dejavnost in na ta
način dobijo večino finančnih sredstev.

Delovni predsednik je dal dopolnjen finančni načrt s podano po-
budo za povečanje sredstev za QSL biro na glasovanje. Finančni
in delovni načrt sta bila sprejeta z enim vzdržanim glasom in
enim glasom proti. 

Ad 12.: Pobude in predlogi

Kristjan Kodermac, S50XX je izrazil skrb, ali bo pri pripravi za-
kona res upoštevano mišljenje klubov, opozoril je na nujen sesta-
nek predsednikov klubov med letom. Podal je pobudo za
pošiljanje pošte v klube po elektronski pošti, če ne vsem vsaj tis-
tim, kjer lahko, ter izrazil željo, da se naredi arhiv CQ ZRS v pdf
obliki.

Izpostavljen je problem vodenja podatkov v Callbook-u ZRS, za
katerega smo ugotovili, da sta dve možni rešitvi, vodenje podat-
kov po zakonu ali da vsak podpiše dovoljenje za vodenje.

Roman Jazbec, S52RR je podal izkušnje o akciji 1000 šol. Vsako
leto povabijo 7 oziroma 8 razred osnovne šole. Učitelji tehnič-
nega pouka pripeljejo učence. Vsako leto tako pridobijo nekaj
članov, letos so jih 6.

Stojan Kuret, S51WI je podal pobudo, da se CQ ZRS izda tudi v
PDF formatu, primernem za elektronski prenos in pobudo za več-
letno članstvo ZRS. Če eno leto vmes operater ni plačal člana-
rine, se ne šteje, lahko pa poravna manjkajočo članarino
naknadno in pridobi vse pravice iz tega naslova.

Ljubo Trojer, S51ST iz radiokluba Soča Tolmin ugotavlja, da je
vsaka skupščina bolj napeta in živčna. Sami starci smo, mladine
pa ni, kar je žalostno. Hodi povsod in po vseh skupščinah. Pred-
laga, da si vsak starejši za 30 ali 40 let članstva zasluži priznanje
ZRS,  plaketo, da pokaže družinskim članom. Potrebno je pripra-
viti kakšen propagandni material, literaturo, kajti nekaj moraš
prinesti seboj , da lahko pokažeš, ko greš na šole za vzgojo mla-
dih. Zakon je potreben, da bo red, da se bomo držali hamspirita,
kajti na frekvencah se pojavljajo zadeve, ki tja ne sodijo. Stisnimo
si roke in bodimo prijatelji.

Andrej Žnidaršič, S56LLB predlaga, da se poleg položnice za
članarino pošlje tudi izjava, da se član strinja za objavo svojih
podatkov v callbooku in s tem bi bil problem začasno rešen in se
pridružuje mnenju predhodnika o reklamnih materialih.

Jože Onič, S51T iz radiokluba Slovenske Konjice je rekel, dasmo
včasih z veseljem hodili na skupščine, saj  je po uradnem delu
sledil hamfest in množično veselo  druženje praviloma do jut-
ranjih ur. Zadnjih nekaj let so konference bolj prerekanje povp-
rek, kot pa tisto, zaradi česa smo se zbrali. Poskusimo umiriti
konje, delati bolj konstruktivno, pa bo v naših vrstah zopet lepo
in prijetno in na hamfestih se bo zopet »feštalo« do jutranjih ur.
Všeč mu je, da se naše vodstvo dobro odziva na ARG dejavnost,
morda pa je tudi zaradi tega v slovenske vitrine po dolgih sušnih
letih prišlo nekaj medalj z evropskih in svetovnih prvenstev. Žal
se le v peščici klubov goji ta dejavnost. Apelira na cenjeni zbor,
da se poskuša še kje oživiti ARG dejavnost. Iz tega se velikokrat
pridobiva mlade operaterje in v radioklubu Krško je ta praksa,

da potem skoraj vsi opravijo radioamaterski izpit in imajo svoj
klicni znak. Naša ekipa je na evropskih in svetovnih prvenstvih
ena redkih, v kateri imajo vsi tekmovalci svoj klicni znak.  
Zatorej dragi prijatelji potegnimo skupaj ta voz vsi v eno smer
napredka in ne v vsak v svojo smer, saj nam bo to prineslo
uspehe, zadovoljstvo in utrdilo prijateljstvo med nami. Dragi ra-
dioamaterji, če to še smo, imejmo se radi in stresno življenje, ki
ga pravkar živimo, nam bo mnogo lepše.

Bojan Debelak, S56UTM iz radiokluba Ravne na Koroškem je
podprl urejanje stvari preko pravnih aktov, podal pa je tudi nekaj
konkretnih predlogov za vnaprej, nakazal na dejstvo, da je po-
trebno v klubih o problemih razpravljati in opozoril, da je za to
potreben čas. Več pozornosti je potrebno posvetiti evidencam
oldtimerjev in nekako dati poudarek prejšnjim predsednikom
ZRS. Predlaga, da UO ZRS opozori klube na datume za oddajo
vlog za priznanja.

Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P je poudaril, da če urejamo
callbook ZRS na podlagi izjav, bomo imeli v njem cca 1500 čla-
nov, če pa na podlagi zakona, bodo objavljeni vsi izdani znaki,
kar je s strani uporabnosti za radioamaterje vsekakor bolj spre-
jemljivo.

Marsell Marinšek, S52ID, iz radiokluba Piran je pojasnil, da je
potrebno pri promociji za tečaje upoštevati nove tehnologije in
objaviti zadeve na internetnih portalih po občinah, saj je odziv
10 klicev v enem dnevu in z nekaj reklame po šolah se nabere
dvajset tečajnikov. Če klubi začnemo tako razmišljati, bo določen
uspeh. Pogoj pa je, da se na prijeten način prikaže našo dejav-
nost.

Silvo Obrul, S50X iz radiokluba Slovenj Gradec predlaga , da
konferenca ZRS razpravlja in sprejme uvedbo članarine radioklu-
bov do ZRS kot stanovske organizacije zaradi nemotenega delo-
vanja v interesu radioklubov in mednarodnih organizacij in delo
v sodelovanju z zakonodajnimi oblastmi. Kazalci finančnega
plana ZRS predvidevajo, da bi lahko višina članarine radioklubov
do ZRS  znašala  80,00 € do 120,00 € po radioklubu, kotizacija
posameznega radioamaterja ZRS za vse aktivnosti ,QSL biro, ter
drugo, pa bi ostala naprej. Višina te kotizacije ki smo jo do sedaj
plačevali, pa naj se določi po dinamiki plana ZRS-ja.

Kot drugi amandma predlaga spremembo višine pristojbine do
ZRS za opravljanje izpitov. Ta je sedaj 12,50 € za člana. Član ali
nečlan  pa je kar malo smešno definirano. Pristojbina naj se
dvigne na višino redne letne članarina v tem letu. Pri tem bi želel
opozoriti predvsem nato, da se v klubih trudijo, da poberejo v
imenu ZRS teh 12.50 € in jih nakažejo ZRS, da uredi kup papirjev,
pol, pošilja papirje po pošti, plača izpitno komisijo, čeprav je sicer
iz finančnega poročila videti, da so člani izpitne komisije to delo
opravljali zastonj, kar je hvale vredno in ko član naredi izpit za
12,50 € dobi certifikat  enakovreden nam vsem. Popolnoma se
strinja, da sicer ni za uravnilovko ampak je do spoštovanja dosto-
janstva in opravljenega izpita. Ampak na osnovi tega, ko član
opravi izpit dobi še v dar priročnik, ki ga drugače prodajamo po
ceni 20 ,00 €, pa izračunajte, kakšna razlika nastane sedaj pri
tem. 
Če želimo, da bomo imeli to zvezo, da bi tako delala, da bomo
skupaj držali, kot je pred njim poudarilo nekaj članov, potem
mora priti do nekih sprememb in podpira to stvar, da bo zveza
imela sredstva za normalno delovanje. 

Delovni predsednik je povedal, da statut ZRS ne predvideva  čla-
narine posameznih klubov, predvideva samo članarino posamez-
nih radioamaterjev in prispevke klubov. 
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Predsednik ZRS Goran Krajcar, S52P želi, da zveza še boljše
dela, torej lahko na tem zboru sprejmemo pobudo, ki je bila dob-
rohotno dana, za drugo leto pa se v statutu predvidi sprememba,
če se tako odločimo, da bomo tako nadaljevali. V odgovor dru-
gem amandmaju je povedal, da je do zatečenega stanja prišlo
zaradi  pritiska iz radioklubov, da naj bo cena za najmlajše čim
nižja in da jim še nekaj damo, v resnici pa delamo v minus. Če se
strinjamo, da se poveča pristojbina, je ta odločitev na radioklu-
bih.

Ognjen Antonič, S56OA: Glede izpitne takse je to treba gledati
kot investicijo; morda smo v minusu na začetku, na dolgi rok
smo pa v plusu, ker pridobimo nove člane. 

Drago Bučar Karli, S52AW je predlagal, da če se bomo že lotili
tega statuta, da to našo napako v tranziciji ZRS popravimo. Pred-
lagada se lotimo celovitega obravnavanja statuta. Zakon o radi-
oamaterstvu , tukaj moramo biti previdni kaj bomo dali noter. V
zvezi z samo članarino bodimo zelo previdni ker  če bomo uvrstili
v zakon,  je to hitro javna dajatev, v društvih se pa srečujemo
zadnji dve leti z tako imenovano pridobitno in nepridobitno de-
javnostjo. Že tako so te dotacije hitro obdavčljive, zato moramo
biti previdni, kako bomo te zadeve urejali. Še en predlog ; glede
na to, da je Slovenija prešla iz slovenskih na mednarodne raču-
novodske standarde bi bilo smiselno, ker vodstva klubov, ki se
razmeroma hitro menjujejo, nimajo teh posebnih znanj v zvezi
z vodenjem finančnega  poslovanja, naj zveza radioklubom po-
nudi strokovno pomoč.

Delovni predsednik je pojasnil, da se pripravlja predlog o zni-
žanju birokracije v manjših podjetjih in tudi verjetno v društvih.
Upamo, da se bo zadeva rešila kmalu. 

Stanko Habjanič, S55HS: V radioklubih o tem nismo sklepali in
nimam pooblastila. Izpitno takso pa obravnavamo kot investicijo
in nismo za to, da se povečuje. 

Ivan Batagelj, S54A: Vezano na pobudo Silva, S50X in določila
statuta, lahko konferenca predlaga, glede na to, da ja sprejela
negativen finančni rezultat, da klubi prispevajo za kritje tega pri-
manjkljaja določen znesek.

Ognjen Antonič, S56OA: Predlog Silva je OK, a ne moremo skle-
pati o takšnem ukrepu, naj gre v razpravo v radioklube.

Niko Ovniček, S57E iz radiokluba Metlika: Nimam mandata, da
bi karkoli obljubljal, da bi RK plačeval nekaj dodatno ZRS. Pač
tega ni bilo prej nikjer v dnevnem redu, zato sem proti temu za
enkrat;  če se dogovorimo za naslednje leto,  ne bi imel nič proti.

Silvo Obrul, S50X: Poslovnik lepo pravi, da pooblaščeni delegat
lahko vloži pobude v amandmajski obliki in konferenca o tem
odloča. Nisem pravil, da je potrebno pobudo zdaj sprejeti, opre-
delimo neko stališče do nje. 

Marsel Marinšek, S52ID: RK Piran se ni podrobno seznanil z do-
ločenimi finančnimi konstrukcijami ZRS. Moti ga to, da bi se do-
ločilo nek določen znesek, ki naj bi ga radioklubi prispevali.
Absolutno je proti, da bi nek majhen klub z nekaj člani prispeval
enako kot drug velik radioklub, ki ima mnogo večje število čla-
nov. 

Boško Karabaš, S51BK je poudaril da klub dobiva CQ ZRS in
usluge QSL biroja zastonj in da oni iz kluba pošiljajo s klubskim
znakom velike količine QSL-k. Predlaga, da klubi plačajo enako
kot osebni operatorji za vsak znak, ki ga imajo.

Glede na razpravo je delegat RK Slovenj Gradec umaknil svoj
predlog, tako da se predlog obravnava naprej v delovni skupini
za pripravo zakona.

Ad 13.: Pritožba na sklep disciplinske komisije

Pritožba Rudija Pavliča, S58RU. Delovni predsednik je večkrat po-
zval Rudija Pavliča, S58RU naj obrazloži svojo pritožbo zoper
sklep disciplinske komisije in ga opozoril, da v kolikor pritožbe
ne razloži, bo konferenca ugotovila, da jo je umaknil in bo odlo-
čitev disciplinske komisije obveljala za dokončno. Rudi Pavlič, če-
prav je bil prisoten v dvorani, ni prišel za govorniški oder in ni
obrazložil svojo pritožbo na sklep disciplinske komisije. Delovni
predsednik je ugotovil, da je pritožbo umaknil.

Ad 14.: Sklepi in priporočila

Sklep štev. 1
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila poročilo UO za leto
2008.

Sklep štev. 2
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila finančno poročilo za
poslovno leto 2008.

Sklep štev. 3
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila poročilo nadzornega
odbora ZRS za leto 2008.

Sklep štev. 4
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila poročilo disciplinske
komisije ZRS za leto 2008.

Sklep štev. 5
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila Darka Bulata, S56ZDB
in Dragana Selana, S55Z za podpredsednika ZRS do izteka man-
datnega obdobja.

Sklep štev. 6
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila ustanovitev skupine
za izdajo zakona o radioamaterski dejavnosti.

Sklep štev. 7
Konferenca ZRS je z glasovanjem potrdila dopolnjen finančni in
delovni načrt za leto 2009.

Sklep štev. 8
UO pri svojem rednem delu preuči možnost realizacije še ostalih
predlogov in pobud podanih v razpravi konference.

Delovni predsednik je ugotovil , da je dnevni red izčrpan, se za-
hvalil sodelujočim in konferenco zaključil ob 19.00 uri. 

Zapisal:

Igor Kafol, S51IK
Sekretar ZRS

Overitelji zapisnika:

Igor Gomze, S51O
Stanko Habjanič, S55HS
Dragan Selan, S55Z



USA QSL BIRO
Avtor: Miloš Klatzer, S54G

Ž
e lani sem pisal o QSL managerjih, ki ne sprejemajo
kartic preko biroja. Eden od njih je W3HC. Če pogle-
date na njegovo spletno stran, boste našli napisane

njegove razloge, zakaj ne sprejema in seveda tudi ne po-
šilja kartic preko biroja. Na žalost je takih managerjev
vedno več. Ne pričakujte kartice preko biroja tudi od
W3HNK. Problematičen je EA7FTR, čeprav na njegovi
spletni strani piše, da odgovarja tudi preko biroja. Vedno
več pa je tudi postaj, ki so jim kartice samo nadloga, pa
odgovarjajo samo na direktno prejete QSL-ke, ali pa niti
tega ne.

Miloš Kltzer, S54G, QSL manager ZRS

Kako deluje ameriški biro? V USA imajo ARRL-jev OUTGOING biro (biro
za pošiljanje kartic v tujino). Člani ARRL-ja torej iz vse Amerike in seveda
tudi Aljaske, Portorika, Havajev, US Virgin isl, Guama, pa še vrste paci-
fiških otokov, katere ima Amerika v svoji upravi, pošiljajo svoje QSL-ke
na ta biro. Biro je za naše pojme astronomsko drag (mogoče pravičnejši,
saj plača vsak le toliko kot pošlje). Kot razlaga W3HC, za 16 kartic dolar. 
Tako je WF5E ustanovil svoj biro. Enkrat  letno prejmemo od njega okoli
4 kg kartic. ARRL-jev biro pa kartice pošilja mesečno v paketih po 1,5
kg. Kakšna je cena pri WF5E, ne vem. Se pa precej Amerikancev odloča,
da svoje kartice pošilja kar direktno na biroje v tuje države. Večkrat pa
dobimo kar direktno TNX QSL od Amerikancev, ki so našo kartico prejeli
preko biroja.

Za sprejemanje kartic imajo v USA 11 birojev. Poleg tega pa imajo svoj
INCOMING biro (sprejemni biro) seveda še: Aljaska, Portoriko, Havaji,
US Virgin isl, Guam. Tako sortiramo kartice za USA po številki v prefiksu:
W1, W2, W3 itd. Z izjemo štirice, ki pa ima dva sprejemna biroja. Pose-
bej gredo kartice z enočrkovnim prefiksom (W4, K4, N4) in posebej z
dvočrkovnim prefiksom – torej vse preostale štirice (WA4, WB4 ….KA4,
KB4…. NA4, NB4… AA4, AB4 ..). Te sprejemne biroje so organizirali v
glavnem močnejši klubi po Ameriki. V teh birojih delajo amaterji volon-
tersko – torej niso plačani. 

Za primer delovanja takega biroja bom navedel W7 biro, ki ga vodi klub
iz Portlanda (zvezna država Oregon). Bil sem namreč na obisku pri
Nelsu-W7EYE, ki stanuje kakih 10 km od Portlanda. Torej naša vreča

kartic za W7 je iz ZRS-ja prispela v Portland. V klubu imajo omaro s
26.predalčki. Vsak predalček ima oznako ene črke (torej predalček A,
predalček B, predalček C …). Člani kluba razvrstijo te naše kartice po
prvi črki sufiksa. Torej kartica za W7EYE gre v predalček z oznako E. Kar-
tica za WN7K gre v predalček z oznako K. Kartica za WB7ELL gre zopet
v predalček z oznako E. Vsak od teh predalčkov ima svojega QSL mena-
žerja. V našem primeru je menažer za predalček E moj gostitelj Nels-
W7EYE. Nels pobere kartice iz predalčka E in jih odnese domov. Stanuje
na nižjem griču kakšnih 10 km izven Portlanda. Poleg njegovih treh tri-
desetmetrskih stolpov me  seveda najbolj zanima, kaj se skriva na pod-
strešju njegove hišice. Tam ima biro. 

Najprej zagledam omaro s 27 predalčki (torej eden več kakor v klubu)
in nekaj večjih predalov s pisemskimi ovojnicami. Predalčki imajo
oznake E, EA, EB, EC …EZ).  Na delo veselo, reče in mi porine v roko
kupček pravkar prinešenih japonskih QSL-kartic. Ker sem vedel približno
kako stvar gre, se lotim dela. Nels me pa samo gleda. Prvo kartico, ki je
za KB7ELC, vržem v predalček z oznako EL, Druga za N7EDB gre v pre-
dalček ED. Tretja za W7ELY gre zopet v predalček EL. Torej sortiram po
drugi črki sufiksa. Če pa je enočrkovni sufiks (KS7E, WN7E, NA7E …) pa
v prvi predalček  z oznako E. Prvi del dela je s tem končan. Če ima
nekdo, ki stanuje v zvezni državi Utah klicni znak N7EAK in želi dobiti
QSL kartice, mora poslati mojemu gostitelju Nelsu pisemske ovojnice s
svojim naslovom in nalepljenimi znamkami. Ker je predalček z oznako
E prazen, vzame Nels kartice iz predalčka EA in pristopi k predalu s pi-
semskimi ovojnicami. Pisemske ovojnice so v predalu razvrščene po
abecedi. Prva kartica je za KB7EAG. Ovojnice ni in kartica roma v koš za
smeti. Druga je za K7EA, tudi od tega ni prejel kuverte in kartica je v
košu. Presenečeno ugotovim, da je na japonski kartici oznaka TNX QSL,
pa protestiram. K7EA je poslal kartice in Japonec mu je odgovoril. Ne
moreva vreči te kartice stran. Nels mi hitro pojasni, da v zadnjo kuverto
priloži listič z opozorilom, da je to zadnja kuverta in da pričakuje (v tem
primeru od K7EA) pošiljko kuvert, če (K7EA) še naprej želi dobivati kar-
tice. S tretjo kartico imava srečo. W7EAM ima v predalu kar 5 kuvert. V
prvi so že tri kartice in priloživa še to japonsko. Nels ima tehtnico. Ko mu
ta pokaže 50 gr, za kolikor je ovojnica frankirana, jo Nels zalima in ob
priliki odnese na pošto. Ob koncu ugotovim, da je kar 2 tretjine prispelih
japonskih kartic romalo v smeti. Tudi nekaj tistih, ki so imele oznako
TNX QSL. Verjetno je možakar pozabil poslati Nelsu nove kuverte.
»Mi imamo v Sloveniji dosti boljši sistem biroja, kot pa vi Amerikanci«,
se brž pohvalim Nelsu. »Pri nas prinese član kluba kartice v klub in tam
tudi svoje pobere. Nobenega pošiljanja in skrbi, kje so kuverte.«. »Kaj pa
tisti, ki je 100 km od kluba, pri nas dobijo kartice na dom.« me  hitro za-
vrne.
No sedaj smo tudi pri nas to uredili. Torej kdor hoče kartice domov, naj
me kontaktira na moj e-naslov: s54g.mil@gmail.com ali na GSM: 040
304 211.
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QSL BOX QSL Biroji po svetu

RADO MUŽENIČ - S54V

V spomin

Utihnila je radioamaterska postaja S54V
s katero se je zadnja leta oglašal naš član
Rado Muženič, eden tistih, ki so se nam pridružili
pred dobrim desetletjem. Bil je vzoren član, ki je
vedno iskal nove poti v življenju in v stvareh, 
ki so ga veselile.

Radioklub Izola. 
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Japonska - Zgodba o prijateljstvu MIRKOVE ZGODBE

JAPONSKA  
Zgodba o prijateljstvu, II

Avtor: Miroslav Šibilja, S57AD

Življenje v Beogradu mi je kmalu steklo po utečenih tirih –
dopoldne delo v službi, ki me skoraj ni obremenjevalo in
mi je puščalo dovolj časa, prebirati učbenike ter se celo

kdaj izmuzniti na fakulteto, popoldne predavanja, ki mi tudi niso
predstavljala večjih težav – konec koncev sem pred kolegicami
imel kar nekaj let prednosti samostojnega učenja in dopisovanja
v japonskem jeziku, četrtkovi večeri v knjižnici na Senjaku, kjer
smo študentje vzhodnoazijskih študij prirejali predavanja in li-
terarne večere, jazz koncerti ob sobotnih večerih v Domu mla-
dine… Z izjemo skedov z JK3TGY ob vikendih, me radioklub ni
videl mesece dolgo.

V Evropi, v vzhodni Evropi je tedaj vrelo: padec berlinskega zidu, »žamet-
na revolucija« v Čehoslovaški, pa rojstvo nove, demokratične Madžarske repu-
blike, krvavi dogodki v Romuniji... Prebujala se je pomlad, stari, zbirokra-
tizirani sistemi so padali eden za drugim, le v Srbiji je nacionalizem s pomočjo
raznih »mitingov resnice« postajal vedno bolj strupen. Ne nacionalizem na-
vadnih ljudi, ti so imeli dovolj skrbi, kako se v katastrofalni ekonomski situaciji
pretolči skozi mesec, temveč nacionalizem, podpihovan s strani oblasti. Ker v
sobi samskega doma našega podjetja, ki sem si jo delil še s tremi »cimri«, nisem
imel potrebnega miru za študij, sem večere navadno presedel v kavarni »Za-
greb« nekje na začetku Knez Mihailove ulice, znanega beograjskega spreha-
jališča. Le dve mizi vstran, tik poleg vhoda v kavarno, je večer za večerom
»kraljeval« samooklicani četniški »vojvoda« V. Šešelj in posameznim trojkam
mladeničev v šajkačah s kokardami izdajal kratke ukaze. Prijatelji iz Japonske
so me spraševali, če pri nas ni možna kakšna oblika »perestrojke« po vzgledu
na ZSSR in kar nekaj težav sem imel, razložiti jim razliko med sovjetskim dr-
žavno-planskim in jugoslovanskim samoupravnim socializmom. Da se bo maš-
karada z mitingi resnice in kokardami že v nekaj letih razbobnela v krvav
»andante furioso« si pa tedaj nisem predstavljal, čeprav mi tudi Markovićevi na-
ivni poskusi gospodarskih reform niso vlivali zaupanja. Sredobežne sile so bile
premočne.

Kumikino povabilo na poroko marca 1989 sem moral težkega srca za-
vrniti.  DEM 200 mesečne plače je komajda zadostovalo za golo preživetje in
še za skromno poročno darilce sem komaj nastrgal nekaj drobiža. Za poto-
vanje na Japonsko bi se moral zgoditi čudež, v čudeže pa nekako nisem upal
verjeti. Pa se je čudež le zgodil! V aprilu 1990 mi je lektorica,  Arakawa Midori
(njenega imena tu pač ne smem zamolčati), omenila, da Nihon Kőryűkikin
(Japonska fundacija) vsako leto organizira izpite iz japonskega jezika ter naj-
uspešnejše študente povabi na Japonsko. Edina omejitev je bila ta, da si na
dan opravljanja izpita moral biti  mlajši od 40 let. Izpita sem se seveda udeležil
ter celo pobasal prvo nagrado. Veselo novico sem seveda takoj sporočil Ku-
miko ter ostalim japonskim prijateljem in povabila v goste so se pričela kar ko-
pičiti, Vlado Devidé iz Zagreba, največji jugoslovanski poznavalec haiku
poezije, pa mi je v žep potisnil $200 (»za morebitne nepredvidene stroške«). 

Ko sem, torej 14. septembra 1990, v  kopalnici majhne a nadvse udobne
sobe Instituta za japonski jezik natakal vodo v kad, da se nekoliko spočijem po
dobrih 12 ur dolgem poletu od Londona do Tokia ter se pripravim za večerno
»welcome party«, je že zvonil telefon.  Bila je seveda Kumiko, ki mi je sporočila
veselo novico – dobra dva tedna prej je povila hčerkico Akie. »Le za en dan
sem zgrešila tvoj rojstni dan.« je hudomušno pripomnila. Dogovorila sva se za
srečanje v Kyotu teden dni kasneje, ko smo v potovalnem načrtu obiska stare
japonske prestolnice imeli predvideno prosto popoldne. Nisem še dobro od-
ložil slušalke, ko je zopet zazvonil telefon. Klicala je gospa Suzuki, JH7GPT,
da se dogovorimo glede obiska v Haramachiju, za njenim se je pa zvrstilo še
kar nekaj telefonskih klicev.  Nazadnje sem poklical še JN1CAK,  s katerim sva
imela zvezo le par dni pred potovanjem. »Izvrstno, Mirko. Jutri zvečer imam
manjšo žurko, veselo bi me, če bi se je udeležil.« Dogovorila sva se, da me ob
18. uri pobere na postaji Ueno v Tokiju, v zadregi, kaj naj odnesem kot darilo
sem pa pograbil steklenico domačega (sestrin »pridelek«) sadjevca.  JN1CAK
je tiste čase bil aktiven predvsem na 28 MHz, s skromnim FT-200 in yagi ante-

BEN VEACH – W0HBN

V Freemanu, ZDA - zvezna
država Missouri, je umrl
naš veliki prijatelj Ben Ve -
a ch. Kot mlad vojak v slu -
žbi vojske ZDA je med
dru go svetovno vojno
spo  znal svojo bodočo
ženo Vido Černuta, ki je
več časa živela na Vojs -
kem. Po poroki na gradu
Miramare sta se preselila
v Freeman. Ben je večkrat
obiskal Slovenijo in bil
nad njo navdušen, poleg
tega pa smo se z njim sre-
čevali na radijskih valovih,
kjer je še posebno rad
delal QSO-je s S5 posta-
jami. Na vsakem obisku je rad uporabljal klicni znak
S5/W0HBN in bil nanj ponosen. Dolgo časa je bil tudi član
Radio kluba Cerkno.
Izgubili smo dobrega prijatelja, ki bo vedno živel v našem
spominu. 

Člani S50E

Ben Veach - W0HBN
22.07. 1928  -  25.03.2009

no, sedaj pa se je posvetil 6m obsegu in o delu na 50 MHz ureja tudi zelo le-
po stran. Kot se za profesorja filozofije spodobi, je gospod Ono po prepričanju
levičar, skoraj bi upal reči, da anarhist ali vsaj antiglobalist, večina gostov na
žurki pa so bili njegovi študentje. Skoraj sesedel sem se pa, ko sem med gosti
opazil znan obraz, namreč Zorano Kostić, ki sem jo poznal še iz Beograda s
tečajev japonščine pri pokojnem dr. Raziću. Ko sem iz vrečke potegnil tisti
sadjevec, so se prisotnim zasvetile oči. »Kar natočite si!« je Ono iz kuhinje pri-
nesel pladenj kozarčkov. A preden je steklenica prišla do njega, je že bila pra-
zna… Bilo je že pozno, ko sem se vračal v institut, in ko sem na železniški po-
staji s kotičkom očesa zagledal napis »Urawa« ter nasproti postaje stolp japon-
skega Telekoma, sem se prestrašeno pognal z vlaka, da se ne bi odpeljal pre-
daleč.  S postaje sem zavil desno, mimo parkinga ob progi in po tristo metrih
sprehoda, tam, kjer bi morala stati zgradba Instituta, zagledam veliko blagov-
nico. »Kaj je pa sedaj to?« sem zmedeno pomislil ter se vrnil proti železniški po-
staji. Nasproti postaje zagledam »kőban« (policijski kiosk) ter uslužbenca
vprašam za pot proti institutu, v istem trenutku pa opazim, da v imenu želez-
niške postaje manjka pripona »Kita« (»Severna« Urawa).  »Postajo prehitro ste
izstopili,« se policist nasmehne. »Naslednji vlak imate čez 15 minut.«  Osramo-
čen se zahvalim in obrnem, da prečkam cesto, policist me pa ustavi »Poča-
kajte, vas bom jaz potegnil do tja,« ter odprl vrata avtomobila. Pripravljenost

Kumiko s hčekico Akie in Mirko
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Japoncev, pomagati neznancu, tujcu me je znova in znova presenečala.  
Nekaj dni kasneje sem se vračal s kratkega izleta – z JA1GFI sva vAkiha-

bari obiskala  veliko, petnadstropno prodajalno radioamaterske opreme.  V
prodajalni je bil opremljen celo shack (JH1ZJS), kjer si lahko opremo preiz-
kusil, in nadvse mi je bilo zanimivo, poslušati na IC-781, TS-950 in najnovejši
hit, FT-1000 ter jih primerjati med seboj.  Denarja, da bi kupil katero od postaj,
seveda nisem imel, oči sem pa le napasel. 

Ko sem se vračal, sem, da se mi  zopet ne bi primerila kakšna nerodnost,
sopotnico, ki je sedela ob meni, vprašal, koliko postaj je do Kita Urawe. »Nič
ne skrbite, tudi jaz grem do tja.« me je potolažila. Kratek klepet, vljudnostno
povabilo, naj se ob priložnosti oglasim na čaj, (že na prvem predavanju, »Ja-
ponski jezik v vsakdanjem življenju« so nas opozorili na razliko med »honne«
in »tatemae«, med iskrenimi nameni in vljudnostnimi frazami), obvezna vizitka
z naslovom ter vljuden priklon ob slovesu. Ko sem kasneje, v sobi sedel, da na-
pišem dopisnico z zahvalo za pomoč, sem z naslova na vizitki opazil, da se je
dekle odpeljalo štiri postaje dlje, da bi tujcu pomagalo, da se ne izgubi.  Seveda
so se dogajale tudi manj zabavne stvari. Ob neki priložnosti je v nabito poln
vlak vstopila mlada ženska s po ducatom nakupovalnih vrečk v vsaki roki, do-
jenčkom v oprtnici na hrbtu ter »chibikom« (malčkom), ki se je držal mamice
za za rokav. Brez razmišljanja sem vstal, da ji odstopim sedež, usedel se je pa
njen mož, ki je vstopil za njo z rokami v žepih. Potniki v bližini so me gledali
posmehljivo, češ, «henna gaijin« (čudaški tujec). Pa saj sem podobnih nekoliko
posmehljivih pogledov bil deležen tudi na izletu v Kyoto, ko sem prijateljici
Cai Meizi (kitajski Korejki iz Daliana) ponudil, da ji pomagam nositi njeno
težko potovalko - po tipično ženski navadi je na štiridnevni izlet vzela s seboj,
po teži potovalke sodeč, zaloge za najmanj trimesečno bivanje v ekstremnih
klimatskih pogojih. Ponujene pomoči se je na vse kriplje otepala (»dame desu,
dame desu«), nazadnje mi je pa le odstopila eno od ročk potovalke. Kasneje
sem pač izvedel, da podobno kot v Franciji ponudba pomoči pri nošenju prtl-
jage med Korejci pomeni povabilo v posteljo. 

Nadaljevanje sledi ...

YU1AW PA harmonski filter
Avtor: Dragoslav Dobri�i�, YU1AW

Tekmovalna UKV sezona je na višku, multi band ekipe pa
se seveda ubadajo z motnjami med področji. V ta namen
je Dragan, YU1AW razvil enostavne coax harmonske
močnostne filtre, ki dušijo harmonske frekvence.

Na sliki 1 je shema, na sliki 2 pa način vgradnje. Vsi spoji
morajo biti čim krajši! Filtre vgradimo v kovinska ohišja s
pokrovom zaradi preprečevanja sevanja. Filter priključimo
med TX in anteno in tako izboljšamo dušenje harmonskih
frekvenc. Dušenje harmonikov je odvisno od Q-faktorja
(faktor kakovosti) koaksialnega
kabla. Dobrodošlo je tudi fino
uglaševanje s pomočjo wob-
lerja ali network analizatorja.

Podatki so izračunani za koak-
sialne kable RG-213, RG8, RG-
58 (za manjše moči) ali kaj po-
dobnega s polno PE izolacijo in pospeševalnim faktorjem
v = 0.66 ter impedanco Zc = 50 Ohm.

Fizične dolžine koaksialnih kablov = dolžine zunanjosti
vodnikov (glej sliko 2):

PA filter za 6m: PA filter za 4m:
L1 = 666 mm L1 = 470 mm
L2 = 480 mm L2 = 337 mm
L3 = 300 mm (2 x) L3 = 207 mm (2 x)

PA filter za 2m: PA filter za 70cm:
L1 = 146 mm L1 = 71 mm
L2 = 160 mm L2 = 45.5 mm
L3 = 96 mm (2 x) L3 = 21.5 mm (2 x)

Karakteristike najpogosteje uporabljanih filtrov za 2m in 70cm

73, de YU1AW

Slika 1- Shema harmonskega filtra

Slika 2 - Konstrukcija filtrov

2m

2m 70cm

70cm70cm

2m
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Na prekomerno praznjenje so občutljive prav vse v ama-
terski praksi najpogosteje rabljene akumulatorske baterije.
Še najmanj so občutljivi akumulatorji tipa Ni-Cd oz. Ni-MH.
Pri teh celo velja, da lahko posamično celico izpraznimo
do 0V brez trajnih poškodb. To je seveda res le tako dolgo,
dokler nadzorujemo praznjenje vsake akumulatorske ce-
lice posebej. Kakor hitro imamo celice vezane v baterijo
dveh ali več celic, se nam kaj kmalu lahko pripeti, da se
pri prekomernem praznjenju najšibkejša celica oz. več njih
obratno polarizira. Prepolarizacija posamične celice pa že
povzroča trajne poškodbe zlasti, če tako stanje traja dalj
časa. Še bolj so na prekomerno praznjenje občutljive svin-
čevo kislinske akumulatorske baterije. Pri teh velja, da naj
napetost posamične celice pri praznjenju nikoli ne bi padla
pod približno 1,8V. Natančna vrednost je odvisna od iz-
vedbe svinčevega akumulatorja in temperature.

Za razliko od akumulatorjev tipa Ni-Cd in Ni-MH, ki jih je v
ob dobju, ko jih ne uporabljamo, priporočeno hraniti iz p-
ra  z njene ali minimalno napolnjene, svinčevi dokaj hitro
sulfatizirajo, če jih uskladiščimo nenapolnjene ter redno
ne dopolnjujemo. Sulfatizacija elektrod ima za posledico
trajno zmanjšanje sposobnosti skladiščenja energije v
svinčevem akumulatorju. Še zahtevnejši za rokovanje so
sodobni akumulatorji Li-Ion oz. Li-Po. Ti so na prekomerno
praznjenje in polnjenje tako občutljivi, da je krmilna elek-
tronika, ki skrbi za pravilno vzdrževanje, pogosto vgrajena
že kar v ohišju baterije same. Kogar ta tematika podrob-
neje zanima, bo veliko zanimivega čtiva ter praktičnih na-
potkov za skrbno delo z akumulatorskimi baterijami našel
na spletu [1].

Kljub nekaterim pomanjkljivostim v primerjavi z akumu-
latorji tipa Ni-Cd, Ni-MH ali Li-Ion, so zaradi svoje nizke
cene in relativno enostavnega vzdrževanja v radioamater-
ski praksi svinčevo kislinski akumulatorji med najpogo-
steje uporabljanimi. To še posebej velja za aplikacijo
rezervnega napajanja za primer izpada glavnega, običajno
omrežnega napajalnega vira. Prav zaščiti svinčevih aku-
mulatorjev pred prekomerno izpraznitvijo je namenjeno
v tem prispevku opisano odklopno vezje. Vezje je načrto-

vano za uporabo
z akumulatorji s
šestimi celicami
in nazivno nape-
tostjo 12V, z ne -
kaj malega pri la-
goditve pa ga je
možno uporabiti tudi za odklop porabnikov od svinčevih
akumulatorskih baterij z 12 celicami (nazivna napetost
24V) ali akumulatorjev Ni-Cd in Ni-MH z 8 do 20 celicami.

Opis vezja

Vezalni načrt odklopnika je prikazan na sliki 1. V vlogi
glavnega stikala je uporabljen močnostni tranzistor T1
(MOSFET, P-kanal) ali več njih vezanih vzporedno. Pred-
nost takega stikala pred alternativno izvedbo z relejem je
odsotnost iskrenja ob prekinitvi toka, ki je pri enosmernih
tokovih še zlasti problematično zaradi nevarnosti na-
stanka obloka in posledično zlepljenja relejskih kontaktov. 

Napetostni nivo odklopa zaznava komparatorsko vezje
IC1. To je Motorolino integrirano vezje v ohišju TO-92 s
tremi priključki, v osnovi namenjeno nadzoru in reseti-
ranju mikroprocesorjev ob prenizki napajalni napetosti.
Vzorec napetosti akumulatorja se odvzema prek uporov-
nega delilnika R3, TP1 in R4. Ko napetost pade pod pred-
videno mejo, izhod IC1 (pin 1) potegne napetost na "pull-
up" uporu R5 na maso ter tako prek T2 sprosti napetost
na vratih T1. Upor R1 poskrbi, da tranzistor T1 zanesljivo
pre kine odjem energije iz akumulatorja. Ker se vzorčna
na petost odvzema prek uporovnega delilnika (R3, TP1,
R4) za stikalom T1, je akumulator tako popolnoma razbre-
me njen. 

Odjem napetostnega vzorca za stikalom pa ima pomanjk-
ljivost, da se ob ponovni napolnitvi in vzpostavitvi zado -
st ne napetosti na akumulatorju porabnik ne priklopi sa -
mo dejno. V ta namen je dodano vezje za vklop, v žargonu
popularno poimenovano tudi "ignition". Vklop sproži za-

Odklop porabnikov od izpraznjenega akumulatorja
Avtor: Aleksander Stare, S54S, aleksander.s54s@gmail.com

Akumulatorske baterije so pogost sestavni del radioamaterske prakse. Kje vse jih uporabljamo in
kakšne koristi prinašajo na tem mestu ni potrebno ponavljati. Žal pa imajo poleg številnih prednosti
tudi nekatere slabosti, ki jih moramo pri njihovi uporabi upošte-

vati. Ena od teh je nevarnost trajne poškodbe akumulatorske baterije
zaradi prekomerne izpraznitve.
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dostna napetost na sponkah KON4. Vklopno vezje je za-
snovano tako, da mora napetost na KON4 doseči pri-
merno vrednost, preden stikalo porabnike ponovno
priključi na akumulator. S tem se izognemo prezgodnjemu
vklopu dokler glavni (običajno je to omrežni) napajalnik
zaradi morebitnega nihanja omrežne napetosti še ni spo-
soben 100% napajati porabnikov oz. polniti akumulatorja.
Vklopno napetost je zato smiselno odvzeti npr. s sponk
gladilnih kondenzatorjev glavnega usmernika ali podob-
nega mesta, nivo proženja pa nastaviti tako, da se po-
novni priklop porabnikov na akumulator zgodi šele potem,
ko je glavni napajalnik popolnoma v funkciji. 

Napetost proženja je možno uravnavati s primerno izbiro
zenerjeve diode ZD3. Če diodo izpustimo (nadomestimo
s kratkostičnikom ali uporom majhne vrednosti, recimo
10 Ohm), bo za vklop zadoščalo približno 12V, za višje na-
petosti pa vgradimo ZD3 za toliko voltov, kolikor je želena
napetost proženja višja od 12V. Natančna napetost pro-
ženja vklopa je nekoliko odvisna tudi od tokovnega pre-
nosnega faktorja optospojnika OC1 in upora R10, zato je
v primeru, da je napetostni prag ponovnega vklopa kriti-
čen, potrebno z vrednostjo ZD3 nekoliko eksperimentirati. 

Ker je vklopni tokokrog od preostalega vezja galvansko
ločen z optospojnikom ter priključen prek usmerniškega
mostička G1, si z napetostnim potencialom in polariteto
napetosti na KON4 ni potrebno beliti glave. Za vklop je
možno izrabiti celo izmenično napetost. Če se opisani od-
klopnik uporablja v aplikaciji, kjer avtomatski ponovni
vklop ni potreben, je možno vse elemente vklopnega to-
kokroga (R10, G1, ZD3, D3 in OC1) opustiti, vzporedno k
D1 pa vezati tipko, s katero se priklop porabnikov na aku-
mulator aktivira ročno. Ob izpadu glavnega napajalnega
vira, ko se porabniki napajajo iz akumulatorja, za pravilni
odklop porabnikov od izpraznjenega akumulatorja nape-
tost na sponkah KON4 (vklop) seveda ne sme biti prisotna.

Na vezju so predvidene tudi sponke za priklop polnjenja

akumulatorja (KON1). Dioda D4 poskrbi, da se akumulator
prek polnilca ne prazni, kadar slednji ni v funkciji. Če je
taka zaščita vgrajena že v polnilcu samem, diodo D4 na-
domestimo s kratkostičnikom. Polnilni tok ne sme preseči
maksimalne vrednosti dopustne trajne tokovne obreme-
nitve uporabljene diode (glej podatke proizvajalca).

Gradnja

Odklopnik je zgrajen na enostranskem tiskanem vezju ve-
likosti 49mm x 56mm (slika 3). Predlagam uporabo lami-
nata FR4 debeline 1,5mm z bakreno folijo 70µm. To je
dvakratna debelina bakrene folije laminata kot ga obi-
čajno lahko kupimo v trgovinah z elektronskimi elementi.
Tovrstni laminat sem nazadnje videl naprodaj v Conradu
ter v eni od trgovin z radiotehničnim materialom v Mari-
boru. Če uporabimo bolj običajni laminat z bakreno folijo
35um je pri tokovih nad 3A na močnostne povezave tiska-
nine nujno položiti debelejšo golo bakreno žico preseka
vsaj 2,5 mm2 ali dve vzporedni žički 1,5 mm2 ter vse sku-
paj debelo pospajkati. Slednje je nujno tudi pri uporabi la-
minata z bakreno folijo 70µm ter tokovi porabnika nad 6A.

Glede na pričakovano tokovno obremenitev je potrebno
pazljivo izbrati priključne sponke (konektorja KON2 in
KON3) ter podnožje varovalke F1. Ustrezno podnožje va-
rovalke, ki se ga da neposredno prispajkati na tiskanino, se
da v trgovinah dobiti za tokove do 10A, primerne priklju -
č ne sponke v rastru 5mm pa običajno za tokove do 16A.
Pri nakupu teh elementov moramo biti še posebej pozor -
ni, da so deklarirani za pričakovan odjem toka iz akumu-
la torja. Če ustreznih ne najdemo, priključne žice pri spaj -
kamo neposredno, varovalko pa vgradimo v ustrezno
ohišje ali nosilec drugačnega tipa ter z vezjem povežemo
s primerno debelimi žicami.

Tip in število stikalnih tranzistorjev T1 izberemo glede na
pričakovano tokovno obremenitev odklopnika. Za tokove
do 1,5A zadošča že en sam ceneni IRF-9540 brez vsakrš-

nega hlajenja. Boljši in
tudi precej dražji IRF-
4905 brez težav pre-
nese trajno obremeni-
tev s tokom do približno
4A in bo brez vsakega
dodatnega hladila še
vedno le zmerno topel.
Za večje tokove je po-
trebno vgraditi večje
število tranzistorjev ve-
zanih vzporedno ali pa
le-te hladiti s primerno
dimenzioniram hladi-
lom. Pri tem je potre b -
no paziti tudi na to kov-
no zmogljivost posa-
meznega tranzistorja
(maksimalni dopustni
tok ter tok nasičenja ka-
nala, glej podatke pro-
izvajalca). 

Slika 1 – Vezalni 
načrt odklopnika
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Na tiskanini je predviden prostor za vgradnjo do 4 tranzis-
torjev.

Izbira ostalega materiala ni posebej kritična. Vsi upori in
kondenzatorji razen elektrolita C2 so v ohišjih SMD veli-
kosti 0805 ali 1206. Diode, tako signalna D1 kot zenerjeve
ZD1, ZD2 in ZD3 so v steklenih ohišjih Mini-MELF valjaste
oblike (glej fotografijo sestavljenega vezja), močnejša D4
pa je klasična s priključnimi žicami. Optospojnik OC1 je
DIL s 6 nogicami in standardnim razporedom, usmerniški
mostiček G1 pa prav tako DIL z rastrom 5mm. Pri usmer-
niškem mostičku je treba paziti na razpored priključnih
nogic, saj se dobijo v različnih izvedbah. Če pomotoma
kupimo zrcalnega, ga vgradimo s spodnje strani tiskanine.
S spodnje strani tiskanine je možno vgraditi tudi usmer-
niški mostiček v ohišju SMD, zopet pod pogojem, da ima
priključke v pravilnem rastru in razporedu.

Priklop in zagon

Akumulator vedno priklapljamo prek ustrezne varovalke.
Varovalke nikoli in resnično v nobenem primeru ne izpus-
timo. Idealno je, da jo namestimo na eno od priključnih
žic čim bližje sponkam akumulatorja, sicer pa izrabimo va-
rovalko F1 na tiskanem vezju odklopnika. Presek žic za
priklop akumulatorja in porabnikov določimo glede na pri-
čakovani tokovni odjem in dolžino. Pozorni smo tudi na
pravilno polariteto. Zamenjava priključnih sponk akumu-
latorja ima za posledico dimni efekt.

Ko smo akumulator in porabnik priključili, zasukamo TP1
v skrajno lego v nasprotni smeri urinega kazalca. Na KON4

pripeljemo napetost "ignition" ali z
žičko kratko sklenemo diodo D1. Po-
rabnik bi sedaj že moral biti pod na-
petostjo. Napetost "ignition" odklo -
pimo. Če vezje deluje pravilno in je
napetost akumulatorja zadostna,
mora porabnik ostati priključen na
akumulator. Prag odklopa porab-
nika od akumulatorja nastavimo s
TP1. Pri tem si lahko pomagamo s
stabiliziranim usmernikom z nas -
tavljivo izhodno napetostjo. Us mer-
nik priključimo na odklopnik na -
m esto akumulatorja in nastavimo
želeno napetost odklopa porabni-
kov. Za 12V svinčev akumulator bo

ta znašala približno 11V. Zatem počasi zavrtimo drsnik
TP1 v smeri urinega kazalca dokler vezje porabnika ne od-
klopi.

Za konec

Opisano vezje je načrtovano za uporabo s svinčevim aku-
mulatorjem z nazivno napetostjo 12V. Za drugačne nape-
tosti je potrebno izbrati upornost R3 tako, da s sukanjem
TP1 ujamemo nivo napetosti pri kateri želimo, da odklop-
nik porabnike izključi (večja upornost za višje napetosti).
Prilagoditi je treba tudi upornost R8. Primerna vrednost je
1 kOhm za uporabo z akumulatorjem 12V, 10 kOhm za
akumulator 24V ter linearno sorazmerno vmes.

Opisano vezje je bilo do objave tega prispevka zgrajeno v
več primerkih in že nekaj let uspešno preprečuje preko-
merno izpraznitev akumulatorjev rezervnega napajanja
na nekaterih objektih z radioamatersko "infrastrukturo"
kot npr. na repetitorjih S55VTO, S55VMB/S55UMB ter
S55DMB in S55UMX.

Viri

[1]  http://www.batteryuniversity.com

Slika 2 – Sestavni načrt - zgoraj in spodaj

Slika 3 – Predloga tiskanega vezja



dio entuziaste – op.ur.), so še vedno vredne študija. Če nič dru-
gega, naj bi bilo radioamaterjem zanimivo fizično delovanje že
zaradi lažjega razumevanje današnjih tehnologij.

Američan Thomas Alva Edison je znan kot izumitelj žarni ce. Leta
1879 je prvi karbonizirano žarilno nitko zaprl v pro zorno stek-
leno bučko iz katere je izsesal zrak. V tem va kuumu lahko žarilna
nit žari do belega sijaja ne da bi se iz trošila in zgorela. Leta 1883
je Edison vstavil še kovinski trak skupaj z žarilno nitko v stekleno
vakuumirano bučko. 
Z občutljivim galvanomet-
rom je vedno ko je nitka ža-
rela opazil nek tok, ki pa je
prenehal čim se je ni tka ohla-
dila. Do belega razžar jena ža-
rilna nitka je sproščala proste
elektrone v vakuumu bučke, ki
so našli pot preko galvano-
metra nazaj v žaril no nit. Še
danes na ta na čin z Edisono-
vim efektom preverjamo ka-
kovost vakuuma v elektron-
kah. 
Radovednost ga je gnala, da je priključil v krog z galvanometrom
še baterijo precej visoke napetosti, da bi mali tok podprl. Stekel
je veliko večji tok med žarilno nitko in kovinskim trakom. Ko je
obrnil polariteto baterije z negativnim polom na traku, je tok po-
polnoma prenehal. Tako je prvi naletel na princip diode.
J.A. Fleming je začel eksperimentirati z uporabo Edisonovega
efekta leta 1895. Vakuumsko diodo je Fleming poimenoval "ven-
til". Žal ni bil sposoben prevajati velikih to kov, tako, da Flemingov
izum ni bil uporaben v izmeničnih električnih krogih velike moči.

Leta 1906 je izumitelj Lee De Forest z Edisonovim efektom prišel
do pomembnega odkritja, ko je postavil med žarilno nitjo (ka-
todo) in kovinsko ploščico večje površine (anodo) majhno kovin-
sko mrežico. S priključitvijo male napetosti med mrežico in

Zeleni močnostni 
ojačevalnik z rusko

metal-keramično 
triodo GS31B

Avtor: Marijan Mileti�, S56A, s56a@bit.si

Vtem prispevku bom opisal močnostne ojače-
valnike legalne moči za radioamaterska ob-
močja od 1,8 do 144 MHz. Ojačevalnik je na -

črtovan za radioamaterska tekmovanja z neprepre-
kinjenim dvodnevnim delom. Povprečno razmerje
oddaje in sprejema ne bo presegalo 50%. 

1. Uvod

Moj pozivni znak S56A v Morse kodi ima 55% povprečno ener-
gijo. Pri SSB delu je povprečna moč vključno s kompresijo govora
še manjša.  RTTY delam s 50% zmanjšano močjo.  Opisani oja-
čevalniki so vgrajeni v PC Tower ohišje z uporabo visokonape-
tostnih transformatorjev iz mikrovalovne pečice. Hlajenje je
izvedeno s standardnimi PC ventilatorji dimenzij 80 x 80 mm. To
je bistvena razlika od dražjih Alpha ojačevalnikov, ki se oglašu-
jejo s polno močjo  oddaje v 30 minutah.  Edina zaščita mojega
ojačevalca je elektronka. Pravilno uporabljati ga znam!  Urednik
CQ ZRS Dragan, S55Z me je opozoril, naj najprej opišem osnove
delovanja elektronk, saj tega v šolah praktično nič več ne pouču-
jejo, pa tudi na radioamaterskih tečajih so elektronke le omen-
jene, zato marsikateri radioamater še ni slišal ničesar o teoriji
delovanja elektronskih cevi.  

2. Zgodovina elektronk

Elektronke so danes popolnoma zapostavljen del študija mo-
derne elektronike.  Poznane so tudi kot elektronske ali vakuum-
ske cevi ali po domače "lampe". Zamenjane so s polprevodniki in
integriranimi vezji vključno s TV in PC zasloni (tudi klasični CRT
zaslon je elektronska cev – op.ur.).
Na začetku 1900-ih so elektronke odprle čisto novo področje
električnih vezij z načinom krmiljenja električnega toka z drugim,

šibkejšim električnim
signalom. To je bistve-
na razlika med aktiv-
nim "elektronskim" in
"električnim" vezjem
kjer tok določa Ohmov
zakon, vodniki in pasi -
v ne komponente. Čep -
rav so elektronke za -
starele v vseh pogle-
dih, z izjemo pri ojače-
valcih velike moči (in
pri ojačevalnikih za av-

24

CQ ZRS Letnik XX, 2/2009

TEHNIKA IN KONSTRUKTORSTVO PROJEKT: QRO za KV/6m/2m z GS31B



25

Letnik XX, 2/2009 CQ ZRS

PROJEKT: QRO za KV/6m/2m z GS31B TEHNIKA IN KONSTRUKTORSTVO

katodo je uspel regulirati bistveno večji tok med katodo in
anodo. Negativna napetost na mrežici odbija elektrone ustvar-
jene na razžarjeni katodi na poti k pozitivno naelektreni anodi.
De Forest je torej naredil njegov ventil nastavljiv in ga poimeno-
val "Audion".  Komercialne elektronke z dobrim vakumom je raz-
vil leta 1915 Irving Langmuir v podjetju General Electric. Trioda
je pomembno pripomogla k razvoju komunikacijske tehnike.
Razvoj elektronk se je potem nadaljeval z dodajanje večjega šte-
vila mrežic. Danes uporabljamo še tetrode, ki imajo pozitivno
naelektreno drugo mrežico. Elektronke posebno namenjene vi-
sokim frekvencam so znane kot magnetroni in klistroni, Rőnt-
genske in katodne cevi, fotomultiplikatorji itd.  Na naslednjih
treh slikah vidimo shematski prikaz izvedbe triode, Ameriško od-
dajno triodo 3-500Z s steklenim balonom in Rusko metal-kera-
mično triodo GS31B.

3. Delovanje elektronke GS31B

Delovanje elektronke opi-
šemo tako, da opazujemo
anodni tok in spreminjamo
nape tost na mrežici. Nape-
tost gretja naj bi bila pri
tem konstantna, določena
s strani proizvajalca. GS-

31B potrebuje napetost 12,6 V pri 3,4 A toka za gretje katode.
Kato da se mora pred upo rabo greti naj manj 90 sec. Iz spodnje
slike (desni diagram) lahko razberemo, da negativna napetost,
ki je manjša od -30 V prepreči anodni tok pri najvišji dovoljeni
anodni napetosti, ki lahko dosega 2,2 kV.  

Slika 4 - Karakteristike elektronke GS31B

Naš usmernik generira 3,3 kV brez obremenitve, potrebujemo
pa še negativno prednapetost -40 V za mirovni anodni tok Ia =
50 mA.  Na ta način se izognemo začetnemu nelinearnem delu
karakteristike ojačanja elektron ke. Strmina sprememb Ia/Ug
znaša najmanj 22 mA/V. Vhodna impedanca ojačevalca z ozem-
ljeno mrežico je inverzna vrednost strmine in je nekoliko manjša
od zaželenih 50 Ohmov.
Na levem diagramu je vrisana linija optimalne obremenitve elek-
tronke z bremenom 1714 Ohmov pri 2,4 kV iz našega obremen-
jenega usmernika ter 1,4 A maksimalno dovoljenega anodnega
toka. Pri vršnem vzbujanju z napetostjo 50V je minimalna
anodna napetost 400 V.  Pričakovana izhodna moč, ki se izra-
čuna po enčbi:

50V maksimalno dovoljeno vzbujanje elektronke pri –40 V pred-
napetosti ustreza VF moči:

Pin=

Zaščito QRO-ja pred prevelikim vzbujanjem naše 100-vatne radij-
ske postaje bomo izvedli z dodajanjem 10 Ohmske upornosti, ki
jo vežemo zaporedno s katodo. Ta upor sočasno tudi izboljša
vhodni SWR preko celega kratkovalovnega območja.

3. UKV ojačevalnik 

Elektronka GS31B je zgrajena tako, da deluje do 500 MHz in prvi
ojačevalnik je bil narejen za območje 50/144 MHz po predlogi
YU1AW. GS35B je enaka elektronka, vendar ima večji hladilnik.
Bila je vgrajena v predelan FM oddajnik z izredno močnim 2,4
kilovoltnim usmernikom in turbino za hlajenje. Shema je prika-
zana na spodnji sliki.

Dve vhodni tuljavi s po 3 navoji in trimer kondenzator uglasijo
vhodni SWR na 1:1 pri kapacitivnosti elektronke 21 pF. Upor
vrednosti  4k7 v katodi omeji mirovni anodni tok elektronke pod
1 mA.

Aktviranje ojačevalnika sprožimo s sti kanjem priključka PTT na
maso. To vklopi 24V rele, ki pripelje s Zener diode stabilizirano
25V enosmerno prednapetost ozemljene mreži ce. Varovalka
vrednosti 1 A varuje elektron ko pred previsolim anodnim tokom.  

Slika 1 - Levo shematski prikaz izvedbe triode - desno ame-
riška oddajna trioda 3-500Z

Slika 2 - Ruska metal-keramična triodaGS31B

Slika 3 - Delovanje elek-
tronke - z nizko mrežno
napetostjo lahko krmilimo
anodni tok

Ia

+-

+
-

+
-

ANODA

MREŽICA

KATODA

Uff ... U za gretje katode
Ug ... Prednapetost mrežice
Ua ... Anodna napetost
Ia ... Anodna tok

Ug

Ua

Uff
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Izhodni krog je uglašen s pomočjo serijske
resonance tuljave z dvema ovojema in na-
stavljivega TUNE kon denzatorja kapacitiv-
nosti 19pF na 144 MHz. Pravilna obre-
menitev 50 ohmskega izhoda se doseže z
nastavljivim LOAD kondenzatorjem 60 pF.
Da obenem dosežemo tudi paralelno re-
sonanco na 50 MHz uporabimo anodno
tuljavo z 8 ovoji.  Žični upor vrednosti 22
ohmov ima vlogo VF dušilke in tokovne
zaščite elektronke v primeru impulznega
notranjega preboja. Povsem ločeno 12,6-
voltno napajanje gretja katode je pripel-
jano preko dveh dušilk. 

4. Klasičen KV ojačevalnik

Prvi KV ojačevalec za tekmovalna obmo -
čja je narejen po vzoru zgornjega UKV
ojačevalca. Usmernik je tokrat bil prvič
narejen s transformatorjem iz mikrova-
lovne pečice. Namesto močnih Zener
diod je uporabljen tranzistor za prednape-
tost 40 V.  Zaščiten je s 50V VDR proti mo-
rebitnem preboju. 

Za gretje je uporabljen 50 W toroidni
trans formator za halogene luči z dodat-
kom nekaj ovojev na sekundarju za žele-
nih 12,6 V.  V katodi in gretju je VF dušilka
bifilarno navita na 10 cm feritni palici iz
Iskra-feritov, materijal je2C z µ=300. Elek-
tronka je montirana na malo kovinsko ša-
sijo s pomočjo 100 mm obroča za cen tral-
no kurjavo. Napetost gretja se usmerja z
mostičkom in poganja tri 12V DC ventila-

torje za hlajenje VN transformatorja, katode in anode.  Anoda je čez VHF supresor priklopljena na prvo tuljavo z 8 ovoji za 14/21/28
MHz. Spremenljivi TUNE kondenzator vrednosti 330 pF je priključen čez tri paralelno vezane VN keramične kondenzatorje 4,7nF/4kV.
Druga zaporedna tuljava pokriva območja 1,8/3,5/7 MHz. Sledi VF dušilka, ki ima veliko lažjo nalogo na 50 Ohm izhodu! 
VF moč gre na anteno preko sprežnega kondenzatorja narejenega iz štirih paralelno vezanih 4,7nF/4kV kondenzatorjev.  LOAD kon-
denzator ima 3 sekcije po 500 pF z dodatkom 1 nF za 160 m območje.  Dušilka RFC2 je zaščita proti VN v primeru preboja sprežnega

kondenzatorja. 
Preprost približni izračun komponent iz-
hodnega Pi filtera lahko naredimo po teh
formulah:

Za območje 160 m z anteno Rant=50
Ohm, upornostjo elektronke Rload=1700
Ohm in Q=7 dobimo:

GS35B
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Slika 6 - Prilagodilni izhodni krog

Slika 8 - Klasični KV ojačevalnik z GS31B

Slika 5 - UKV ojačevalnik - shema

Slika 7 - Napajanje gretja katode preko
dveh VF dušilk
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Uporaba večjega CTUNE bi izboljšala Q>10 in dušenje harmonikov
na 160 m. Na internetu je veliko programov za izračun Pi filtrov
in mrež za selektivno impendančno prilagoditev. Ta ojačevalnik
je bil prototip in ima obsežna merjenja izhodne moči, reflekti-
rane moči, prednapetosti, napetosti gretja, visoke napetosti in
mrežnega toka. Dodatni ampermeter stalno kontrolira anodni
tok.  Ovaj zeleni ojačevalec je v uporabi že dve leti brez težav v
KV CW, RTTY in SSB tekmovanjih.  Priložene sta dve fotografiji
izvedbe prvotnega VF razvoja izven PC ohišja.

5. Ojačevalec z negativno visoko napetostjo za 
območje 1,8 do 144 MHz

Problem širokopasovne anodne dušilke sem rešil s prenosom k
antenskemu izhodu nižje, 50 ohmske impedance. Nadaljnje po-
enostavljenje je doseženo z uporabo negativne VN z anodo na
potencialu ohišja. Širokopasovna ozemljitev mrežice je narejena
z večjim kosom dvostranske tiskanine, ki nosi elektroniko. Gretje
je sedaj na potencijalu VN, uporabljen pa je toroidni transforma-
tor 15V/50W s 4 kV izolacijo. V primarju je dodan žični upor 100
Ohm/ 9 W za omejitev udarnega sunka in nominalno napetost
gretja pri maksimalni omrežni napetosti 240 V~. Vhodni SWR na

144 MHz je 1:1 s pomočjo dveh trimer kondenzatorjev in tuljave
z dvema navojema. Izhod na 2 m je direktno z anode preko na-
stavljivega kondenzatorja 4pF. Resonanca s 5 pF kapacitivnostjo
elektronke je dosežena s tuljavo z dvema navojema premera 50
mm. Sledi TUNE nastavljivi kondenzator kapacitivnosti 120 pF.
Temu se dodata fiksna kondenzatorja za 80 in 160 m območje.
Tudi LOAD kondenzator ima 1 nF dodatek za 160 m.  Negativna
prednapetost za mrežico je dobljena s kvadriranjem napetosti
gretja. Napetost -70 V v celoti zapira elektronko na sprejemu.
Na oddaji sprožimo VN reed rele s PTT vhodom in vklopimo 4 x
10 V / 5 W Zener diode. Te so rahlo obremenjene s tokom mre-
žice v samem vrhu pozitivnega vzbujanja, kar je bistveno manj
od celotnega anodnega toka. 

Dodatni transformator 12V/10W z usmernikom se uporablja za
releja in ventilatorja. STAND-BY režimu dvojno stikalo sočasno
vklopi visokonapetostni transformator. KV dušilka na feritni palici
ima zaporedno vezani VK-200 UHF dušilki za 50/144 MHz.
Anodni tok se meri s pomočjo voltmetra z dosegom 15 V na

uporu vrednosti 12 ohmov.  Zaš-
čita instrumenta je narejena s 3
kohm uporom in 15 V Zener dio-
dom. Izhodna VF napetost se me -
ri preko 100 kohmskega upora.
Ska  la naj bi bila kvadratna. 
Montaža treh glavnih podsklopov
ojačevalca je narejena s pomočjo
60 x 30 mm Al-profilov, ki zago-
tavljajo boljšo električno vodlji-
vost od jeklenega ohišja. Avtor
planira še verzijo 4 - ojačevalnik z
začetnimi zahtevami 1,8 - 432
MHz po zadnji shemi.

6. Zaključek

Zahvaljojoč poplavi cenenih rus-
kih vojaških elektronk je možno
narediti širokopasovni močnostni
ojačevalnik za okrog 200 Euro.
Vsi deli se dobijo na radioamater-
skih boljšjih trgih. 

Še enkrat poudarjam potrebo po
pazljivem rokovanju z visoko na-
petostjo pri elektronkah!

Za vse podrobnosti sem na voljo
preko osebnega e-maila.
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Slika 9 - QRO ojačevalnik KV/6m/2m - izhod za 2 m ločen, takrat na KV/6m ne sme biti anten
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Razvoj Elly projekta
sem začel s šestimi

elementi z željo, da bi izkoristil vsaj raz-
mike z booma za 6-elementni Oblong 6
(ena od prejšnjih avtorjevih uspešnih kon-
strukcij s pravokotnimi elementi - op. ur.),
vendar ni uspelo. Razlika v impedanci ele-
mentov je prevelika, pa je bilo potrebno
vse od začetka – elementi niso kompati-
bilni. Tukaj opisana 14-elementna antena
je ena iz palete od 3 do 15-elementnih
Elly anten. Dimenzije in diagrame os-
talih Elly anten so na voljo na spletnem
naslovu: www.swschwedt.de/kunden/
dm2ble/YU1QT-ELLY/elly. htm.

Načrtovani podatki
Z nosilcem dolžine 5.1 lambda ima Elly
14 free space gain 15,25 dBd, razmerje
naprej/nazaj - F/B je preko 40dB in raz-
merje F/R preko 30dB. Ta zadnja karakte-
ristika je bila moj cilj pri načrtovanju vseh
Elly in Oblong anten. Mnenja sem, da to
povečano F/R razmerje polobel v H-plot
diagramu (prednja od 270-90° proti zad-
nji od 90-270°) naredi anteno precej ne-
občutljivo na QRM iz neželenih smeri. V

današnjem načinu tekmovanja je to bist-
vena prednost.

Takšno optimiziranje antene pa je prine-
slo neželene stranske lobe tudi po -14,4
dB na 32° od centra. Toda pojavili sta se
tudi dve, imenujmo ju -21dB »luknji« (pri
Elly 9 celo celih -32dB) v prednji polobli
H-plot diagrama. Nahajata se na 26° od
glavne smeri, na obeh straneh enako. Ze-
lo uporabno v tekmovanju, ko je snop -3
dB širok 24°, kot je to pri Elly 14. Iz YU1EV
prakse sem izvedel, da frontalni QRM
močne postaje postavi v eno od teh »lu-
kenj« in čeprav antena zato ni direktno v
želeni smeri, se šibak DX prebije in QSO

je možen. Zaradi zan-
čnih elementov je tu-
di statični šum znat-
no dušen.

Izdelava antene
V opisu izdelave an-
tene bom najprej
navedel vse proble-
me bodočih gradi-
teljev Elly anten z iz-
delavo elipsastih el-
ementov neobičaj-
ne geometrije. Prak-
tik sem, zato bom na
podlagi izkušenj z iz-
delavo večih prototi-
pov opisal izpopol-
njen postopek zvi-
janja, zaključevanja
in finalizacije ele-
mentov. Spet so na

14-elementna 2m Contest antena z eliptičnimi elementi

Elly, deminutiv lepega imena je zamišljen takrat kot antena. Videl sem Kirilijanovo fotogra-
fijo dipola v prostem prostoru. Aura je imela obliko elipse s približnim razmerjem stranic
2:1. Predhodne pozitivne izkušnje z Oblongom sem hotel nadgraditi in razlika med Elly in
Oblongom je povprečno okoli +0.3 dB gaina. Ta razlika se vidi v 3D simulacijah z nekaj več-
jimi amplitudami tokov na najdaljših direktorjih.

Avtor: Andreja Todorovi� - Andra, YU1QT, muzikant@sezampro.yu

H-plot sevalni diagram

V-plot sevalni diagram

Elly 14/144 YU1QT
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delu 25 mm kv. »luster kleme« (po uporabi vrstnih sponk je An-
dra znan široki radioamaterski javnosti - op.ur.). Od sekamo Al-
žico premera 4 mm na želeno dolžino (obseg elementa), na njej
s flumastrom označimo četrtine, s kladivom sploščimo konce
žice v blago ovalno obliko (za boljši stik v sponki, čvrstejšo pritr-
ditev elementa na nosilec po x-osi) in en konec vpnem v primež.

Drugi konec žice zvijem v poln krog do stika z prvim koncem in
oba stisnem s švedskimi kleščami.

Tako dobljen zaprt krog z označenima bočnima četrtinama po-
ložim na mizo, tretja pa je nasproti kleščam.

Pod bočne četrtine kroga dam na mizo dve okoli obrnjeni posodi
premera 19cm (ustreza izračunanemu radiju elipse) in z rokama
s posodama razvlečem element do zahtevane dolžine širše stra-
nice elipse. Pazite, da je oznaka radija poravnana z oznako na
posodi. Tako tudi krajša stranica elipse dobi pravo dimenzijo.

Takrat popustim stisk klešč in vrnem en konec žice v primež, na-
taknem vrstno sponko (3 segmentno) na žico, jo v srednji sponki
zategnem in dodam na nasprotno stran drugi konec žice. Preo-
stane samo še zalivanje s toplo plastiko (vse odprtine in spoje)
in dobim homogen plastični blok z dvema luknjama razmaknje-

nima 16 mm, ki ju uporabim za pritrjevanje elementa na nosile
z vijaki 3,9 x 30mm. Ta postopek je enak za vse pasivne ele-
mente.

Izdelava sevalca se razlikuje le v tem, da na odrezano (2 x 3cm
daljšo za vsak slučaj) in na četrtine označeno 4-milimetrsko Al-
žico najprej nataknem trojno vrstno sponko, ki se prosto giblje in
šele potem zakrivim element na enak način kot pasivne ele-
mente. Pred zapiranjem elementa tistih dodatnih 2 x 3 cm skri-
vimo pod kotom 90°proti sredini kroga in nanju nataknemo
dvojno vrstno sponko, ki ju bomo uporabili za priklop  napajal-

nega kabla. To
mesto tudi okre-
pim z 5 cm dol-
gim plastičnim
kanalom za te-
lefonski kabel,
ki ga zalijem z
vročo plastiko. S
plastiko zalijem
samo trojno vr-
stno sponko, ki
jo privijem nas-
proti priključne
sponke. 

Končno zalivan-
je napajalne dv-
ojne sponke s
toplo plastiko
se izvaja s se-
valcem monti-
ranim na nosil-
cu, ko je antena
sestavljena in
povezana z na-

Za mere a in b glejte 
tabelo na naslednji strani



30

CQ ZRS Letnik XX, 2/2009

TEHNIKA IN KONSTRUKTORSTVO ELLY 14/144 QT

pajalnim kablom.  Po zaključeni izdelavi elementov je prišla vrsta
na nosilec. 
Za Elly 14/144 uporabljam 2 kosa Al kvadratne cevi 30 x 30 x 2
mm dolžine 6000 mm (razmaknjeni za 30mm z distančniki dol-
gimi 300mm, ki jih izdelam iz enake Al-cevi) vse skupaj pa spo-
jim z nerjavečimi vijaki M8 x 120 s podložkami in izvrtino skozi
še dve Al-cevi 25 x 25 x 2 x 2700 mm. Ti dve cevi vstavim v oba
konca debelejše cevi tako, da zunaj ostane po 2400 mm. Na sliki
se vidi tudi Al-plošča 200 x 300 x 4mm, ki se skozi obe večji cevi
spoji na nosilec s podložkami in nerjavečimi vijaki M6x50. S po-
močjo te Al-plošče se pritrdi anteno na steber z objemko fi 50 x
100 mm debeline 10 mm.

Kompletiranje antene
Nosilec pritrdimo na preizkusni steber in nanizamo izgotovljene
Elly elemente z obeh strani stebra po danem vrstnem redu (od
D6 do D12 naprej, od D5 do reflektorja pa zadaj). Elemente eno-
stavno privijemo z nerjavečimi vijaki 3.9 x 30mm skozi odprtine
na sponki v najprej izvrtane odprtine premera 2mm in razmakn-
jenih 16 mm, ki so locirani po nosilcu po podatkih iz tabele.
Naslednja poteza je povezovanje napajalnega kabla in dviganje
antene na preizkusno
višino, vsaj 2 do 2.5 m
od tal. Prvo merjenje
SWR bo pokazalo naj-
boljšo vrednost na fre-
kvenci okoli 143 MHz
zaradi dodanih 2 x 3cm
žice na sevalcu. V od-
visnosti od vrste in de-
beline žice (delal sem z
enakimi dimenzijami
tudi s 5 milimetrsko Al-
žico) se končna dolžina
teh podaljškov skrajša na 8-10mm, kolikor je potrebno za v
sponko, pri tem je SWR najboljši na 144.200 MHz. Točneje, mer-
jeno z MFJ-259 je SWR 1,0:1 od 143.900 do 144.600MHz. Tako
izdelana antena bo imela približno tak free space diagram, kot
ga kažeta sliki H in V-plot.

Obseg pozicija na
zanke nosilcu a b

R = 2.246 0 998 358
A = 2.021 490 898 322
D1 = 1.947 1.000 866 312
D2 = 1.866 1.800 830 298
D3 = 1.840 2.650 818 294
D4 = 1.796 3.570 798 288
D5 = 1.796 4.420 798 288
D6 = 1.790 5.490 794 286
D7 = 1.770 6.300 786 282
D8 = 1.796 7.250 796 288
D9 = 1.725 8.100 780 280
D10 = 1.725 9.100 780 280
D11 = 1.732 9.970 770 276
D12 = 1.725 10.700 780 280

Dimenzije elementov za anteno Elly 14/144 YU1QT

Dimenzije nosilnih cevi in način sestave

Dimenzije in konstrukcija pritrdilne plošče

Prvi Elly stack - 4 x Elly 9EL, 
Dule YU7TRI, KN04KV
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V 1. članku smo predstavili nekaj osnovnih pojmov, se spoznali
z mikrokontrolerji, s programskim jezikom Bascom in na razvoj-
nem orodju MiniPin vklopili LEDico tako, da je utripala. V tokrat-
nem nadaljevanju bomo spoznali kako vezati nekatere osnovne
elemente, kot so tipka in dve vrsti tranzistorjev.

Preden gremo na samo programiranje in Bascom se še malce
ustavimo na t.i. Fuse in Lock bitih, ki znajo pri začetnikih povzro-
čiti kar nekaj težav. Fuse in Lock biti so posebni – recimo temu
konfiguracijski biti, ki (na žalost) niso nastavljivi iz programske
kode pač pa jih nastavljamo ob postopku programiranja.

Lock biti so – kar že samo ime pove, biti, ki zaklenejo mikrokon-
troler. Zakleniti mikrokontroler pomeni, da njegove vsebine ne
morete več prebrati, programirati oziroma niti programirati niti
preverjati vsebine. V enem delu Lock bitov so tudi biti, s katerimi
določamo t.i Bootloader, ki ga bomo omenili proti koncu te serije
člankov. Morda se boste vprašali zakaj potrebujemo Lock bite,
če pa kasneje ne moremo več prebrati ali celo huje niti sprogra-
mirati mikrokontrolerja? Namen teh bitov je zaščita vsebine mik-
rokontrolerja pred nepooblaščenim branjem in kopiranjem
programske kode iz mikrokontrolerja. Mikrokontroler še vedno
lahko zbrišemo in ga sprogramiramo na novo.

Za razliko od Lock bitov pa Fuse biti nastavljajo sledeče: Watch
Dog (WD) časovnik (timer) (vklop/izklop), Bootloader Flash pro-
stor, Brown out detektor (vklop/izklop) ter izbor oscilatorja mik-
rokontrolerja, ki je lahko zunanji, notranji RC ali zunanji kvarčni
z različnimi frekvencami. Malce se pomudimo pri omenjenih iz-
razih. Watch Dog časovnik v slovenščini nima ustrezne besede
razen morda kužapazi, ki je praktično neposredni prevod in nam
ne pove nič o delovanju, zato ponavadi uporabljamo kar kratico
WD časovnik. Namen WD časovnika v mikrokontrolerju je, da v
ponavljajočih se časovnih periodah resetira mikrokontroler. Ča-
sovne periode so ponavadi reda nekaj 100 milisekund do nekaj
sekund. Človek bi se vprašal, zakaj neki bi nekdo želel, da se pro-
gram v mikrokontrolerju resetira tako pogosto? Spet pridemo do
področja zahtevnih aplikacij, kjer se naj ne bi zgodilo, da bi mik-
rokontroler (ponavadi zaradi programskega hrošča) „zmrznil“.
Zato so si načrtovalci mikrokontrolerjev umislili WD časovnik kot
pomoč. 

Predpostavimo, da moramo napraviti zahtevno napravo, kjer je
izredno pomembno, da mikrokontroler deluje tako, kot je pred-
videno. V programsko kodo bo izkušen programer vgradil na ve-
liko mestih ukaz, ki resetira WD časovnik, kar bo pomenilo, da bo
WD časovnik pričel šteti od nič. V kolikor bo WD časovnik (ne
glede na programsko kodo) preštel do vrednosti, ki smo jo pro-
gramsko nastavili, bo avtomatično resetiral mikrokontroler. Ker
pa je izkušen programer na več mestih v programski kodi posta-
vil ukaz za reset WD časovnika, do reseta ne bo prišlo nikoli.
Razen v primeru, ki ga ni predvidel. Takrat bo WD časovnik pro-
gram resetiral in ga pognal od začetka oziroma od tam, kjer je
program „zmrznil“.
Brown out detektor (BOD) je del vezja v mikrokontrolerju, ki

spremlja napajalno napetost. Ko napajalna napetost pade pod
nastavljeno vrednost, BOD sproži reset signal mikrokontrolerja
in ga drži toliko časa, dokler se napetost ne povrne na normalno
vrednost. Tako prepreči eventuelno nepravilno delovanje mikro-
kontrolerja pri nizkih napetostih.

Pri izboru oscilatorja se ponavadi omejimo na dva: notranji RC
oscilator in zunanji kvarčni kristal. RC oscilator (ime se nanaša na
upor (R) in kondenzator (C), ki sta v mikrokontrolerju vezana kot
oscilator) je uporaben za nezahtevne primere, kjer točnost
taktne ure ni bistvena za delovanje mikrokontrolerja. RC oscilator
na žalost nima dovolj dobre temperaturne stabilnosti in kaj hitro
se bo frekvenca taktne ure spremenila. Je pa RC oscilator dovolj
dober za krmilja in naprave, ki zahtevajo ponovljivost reda 100
milisekund. V redkih primerih boste takt ure generirali v drugih
vezjih in ga boste vezali na ustrezni priključek na mikrokontro-
lerju. V tem primeru boste tudi v Fuse bitih izbrali zunanji osci-
lator. Pri tem vas moram opozoriti! V kolikor boste nastavili
zunanji oscilator in ne boste dovedli taktnega signala na mikro-
kontroler, bo le-ta nedosegljiv s programatorjem in ga ne boste
mogli preprogramirati. Običajno pa uporabljamo zunanji kvarčni
kristal ali cenejši keramični resonator. Osebno imam rajši kera-
mični resonator, saj bistveno ne zaostaja za kvarčnim kristalom
kar se tiče frekvenčne stabilnosti. Celo več, keramični resonator
je v primerjavi s kvarčnim kristalom neobčutljiv na udarce in trke,

za nameček pa kera-
mični resonator ne po-
trebuje dveh zunanjih
kondenzatorjev, ki sta
nujno potrebna pr i
kvar čnem kristalu. Izg-
led okna, kjer nastavl-
jamo Fuse in Lock bite
v AVR Studio programu
vidimo na slikah 7 in 8.

Slika 7 - Fuse biti, 
nastavitev oscilatorja

Slika 8 - Nastavitev
Lock bitov

Zdaj, ko smo zaključili z
nastavitvami, lahko na-
daljujemo s programi-
ranjem mikrokontroler-
jev.

Priklop tipke in 
bipolarnih in FET
tranzistorjev
Mikrokontroler j i  za
svoje delovanje potre-

Kratka šola programiranja mikrokontrolerjev 2. del
Avtor: Jure Mikeln, S52CQ

Predstavili smo Fuse in Lock bite, kako v Bascom-AVR napišemo enostaven program za zaznavanje pri-
tisnjenosti tipk, predstavili ukaz Debounce, na koncu članka pa smo spoznali še bipolarne ter FET
tranzistorje ter se naučili, kako jih vežemo na mikrokontroler. Pokazali smo tudi primere programov

s vklopimo/izklopimo tranzistorje.
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bujejo signale iz okolice. Bodisi pridobijo
signale s senzorjev, bodisi s tipk ali drugih
elektronskih elementov. Tokrat bomo na
naš mikrokontroler povezali tipko. Vezavo
tipke vidimo na sliki 9.

Tipke na sliki 9 smo vezali tako, kot so po-
vezane na MiniPin razvojni plošči. To je
hkrati običajna vezava tipk na mikrokon-
troler. Program, ki bo zaznaval pritisnje-
nost posamezne tipke bo razmeroma
enostaven: ko bo stanje na posameznem
vhodu enako 0V, bo to pomenilo, da je
tipka pritisnjena. Poglejmo si kako to pi-
sati v Bascom-u.

Config Portb = Output
Config Portd.0 = Input
Portb = 255
Dim Ledica As Bit
Dim Tipka As Bit

$regfile = "attiny2313.dat"

Do
If Pind.0 = 0 Then

Portb.0 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1
Else
Portb.1 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1

End If
Loop

Opazili boste, da smo na začetku prog -
rama definirali, katera vrata bodo vhodna
oziroma izhodna. Nato smo na PORTB
vpisali vrednost 255, kar je binarno 1111
1111. To smo naredili zato, da vse LEDice
ugasnemo. 

Zdaj že poznamo Do-Loop zanko, v kateri
se nahaja IF ELSE stavek. Program je ja -

sen:  v kolikor bo logično stanje na prik -
ljučku Portd.0 = 0 potem se izvede prvi
del IF stavka, v nasprotnem primeru pa
drugi.
Pozorni bralci ste opazili neskladje med

zadnjim stavkom in programom. V pro-
gramu je zapisano If Pind.0=0, mi smo
pa zapisali, če bo stanje na priključku
Portd.0=0. Oboje je prav in začetnikom v
programiranju sprva dela malce težav.
Tukaj bo pomagalo nekaj znanja o not-
ranji zgradbi AVR mikrokontrolerjev. AVRji
imajo 3 registre, ki so vezani na posa-
mezni priključek. Obstajajo PORTx, PINx
in DDRx registri. DDRx register je namen-
jen temu, da AVR-ju določimo ali bo do-
ločeni priključek vhodni ali izhodni. V
kolikor postavimo DDRx na 0, bo določen
priključek definiran kot vhodni, če posta-
vimo DDRx na 1, bo taisti priključek iz-
hodni. 
V PORTx register vpišemo vrednost na po-
sameznem priključku, medtem ko iz PINx
registra beremo vrednost na posamez-
nem priključku, ki je na shemi označen
kot Portx.y. Če bi namesto pisanega stav -
ka If Pind.0=0 napisali If Portd.0=0, bi
pravzaprav brali vrednost, ki smo jo na-
zadnje vpisali na Portd.0. Avtor Bascoma
nam je definicijo priključkov poenostavil z
ukazom CONFIG, kjer definiramo ali je po-
samezni priključek vhod ali izhod, kot je
razvidno v programu.

Ko boste omenjeni program prevedli in z
njim sprogramirali mikrokontroler, boste
videli, da sprva utripa LEDica na prikl-
jučku PortB.1. Če pritisnemo tipko SW1,
bo začela utripati LEDica na PortB.0. Pri
tem boste verjetno opazili, da se v pri-
meru, da pritisnemo tipko ko je vklopl-
jena LEDica, le-ta ne ugasne. Razlog za to
je v tem, da moramo mikrokontrolerju za
vsak trenutek njegovega delovanja defi-

nirati program zelo natančno. Zgoraj opi-
sani program namreč postavi logične
enice na začetku programa (Portb = 255).
V nadaljevanju programa pa tega ne na-
redimo več. Zato bi kazalo, da bo pro-
gram popravili tako, da bi logične enice
vpisali v Do-Loop zanki, kot kaže naslednji
program.

Config Portb = Output
Config Portd.0 = Input
Dim Ledica As Bit
Dim Tipka As Bit
$regfile = "attiny2313.dat"

Do
Portb = 255
If Pind.0 = 0 Then

Portb.0 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1
Else
Portb.1 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1

End If
Loop

Kot smo opazili nam program lepo deluje,
vendar se v tem lepem delovanju skriva
past, ki jo elektroniki poznamo pod be-
sedo odskakovanje. Kaj mislim s tem?
Vsaka tipka ali stikalo nista idealna, kar se
odraža v odskakovanju kontakta. To po-
meni, da stikalo ne preklopi iz logične 1 v
0 v trenutku pač pa je vmes veliko pres-
kakovanja iz 1 v 0 in obratno. Tega odska-
kovanja ponavadi ne zaznamo, saj
današnje naprave s programsko opremo
ta efekt uspešno preprečujejo. V našem
primeru je program tako napisan, da ig-
norira odskakovanje. V kolikor pa bi napi-
sali malce drugačen program bi ugotovili,
da stik na tipkah prav neprijetno odska-
kuje, kar mikrokontroler z lahkoto zazna.
In to odskakovanje lahko povzroči zaplete
pri naši napravah. Zato so programerji
izumili način, ki preprečuje neželeno za-
znavanje odskakovanja. Ponavadi se od-
skakovanje programsko reši tako, da
program spremlja stanje tipke v določe-
nem časovnem intervalu – npr 100 mili-
sekund. V kolikor program ugotovi, da je
tipka v npr. 100 milisekundah res pritisn-
jena, potem je to znak, da je stikalo res
preklopilo. V Bascomu bomo to ele-
gantno rešili z uporabo ukaza Debounce.

Sintaksa ukaza debounce je sledeča:

Debounce Pinx.y, stanje, ime subru-
tine, sub

Program, v katerem smo uporabili De-
bounce ukaz je zdaj sledeč:

Slika 9 - Vezava tipke na mikrokontroler
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Config Portb = Output
Config Portd.0 = Input
Dim Ledica As Bit
Dim Tipka As Bit

$regfile = "attiny2313.dat"

Do
Portb = 255
Debounce Pind.0 , 0 , Ukaz , Sub
Debounce Pind.0 , 1 , Ukaz1 , Sub

Loop
End

'Subrutine

Ukaz:
Portb.0 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1

Return

Ukaz1:
Portb.1 = Ledica
Ledica = Not Ledica
Wait 1

Return

Program deluje enako kot predhodnik s
tem, da z ukazom Debounce skočimo v
subrutino ob določenem pogoju. V koli-
kor je logično stanje Pind.0 = 0, potem
program skoči v subrutino Ukaz, opravi
program, ki se nahaja v njej in se vrne na
mesto, od koder je skočil v program. Za
zahtevnejše uporabnike še povejmo, da
lahko čas odskakovanja nastavljamo z
ukazom:

Config Debounce = xx

Pri tem da je spremenljivka xx celošte-
vilčna vrednost od 1 do 255 in predstavlja
čas v milisekundah. V kolikor tega ukaza
ne uporabimo, je čas odskakovanja na-
stavljen na 25 milisekund.

Priklop tranzistorja

Na mikrokontroler lahko priključimo po-
rabnike električnega toka, ki trošijo rela-
tivno malo. To je cena na račun
miniaturizacije mikrokontrolerja, saj nje-
govi izhodi premorejo krmiliti le do 20
mA izhodnega toka. Zato moramo za kr-
miljenje porabnikov „težje kategorije“
uporabiti ojačevalnike, kot so tranzistorji.
Elektroniki poznamo več vrst tranzistor-

jev, tokrat se bomo omejili na bipolarne
in FET-tranzistorje. Pri obojih poznamo P-
in N-tipe. P tipi se krmilijo z logično 0, N
pa pa z logično 1. Slika 10 prikazuje
osnovni vezavi P- in N-tipa bipolarnega
tranzistorja, slika 11 pa P- in N-tipa FET
tranzistorja.
Shema na sliki 10 kaže priklop bipolarnih
tranzistorjev. Opazili boste, da imata oba
tranzistorja v priključku baze spojen upor,
ki služi zaščiti tranzistorja. Vrednost upora
je lahko med 1000 Ohmov (1 kOhm) do
10 kOhmov. Rele (kot breme, ki ga vklapl-
jamo/izklapljamo) je pri NPN tranzistorju
(Q1) vezan na +12V, pri PNP-ju pa na +5V.
Pri tem velja omeniti, da diodi vezani na
rele služita zaščiti tranzistorja pri

vklopu/izklopu releja. Prav tako velja pou-
dariti, da mora biti rele pri PNP tranzis-
torju (Q2) deklariran za delovanje pri
nazivni napetosti 5V, medtem ko naj bo
rele pri NPN-ju deklariran za nazivno na-
petost 12V. Pri NPN-ju vklapljamo rele z
logično 1 na izhodu mikrokontrolerja,
medtem ko pri PNP-ju z logično 0.

Shema na sliki 11 je identična tisti na sliki
10. Posebnost sheme na sliki 11 je, da

FET tranzistorji ne potrebujejo upora na
Ga te priključku. Vse ostalo – tudi vklop
releja je identičen: NFET (Q1) vklapljamo
z logično 1, PFET (Q2) pa z logično 0.

Program za vklapljanje in izklapljanje rele-
jev je za sliki 10 in 11 identičen tistemu,
s katerim smo vklapljali LEDice. Pri tem
moramo le paziti, kateri tip tranzistorja
smo uporabili in s katerim logičnim stan-
jem se ta tip tranzistorja odpre.

Zaključek

V drugem delu smo spoznavali Fuse in
Lock bite, kako v Bascom-AVR napišemo
enostaven program za zaznavanje pritisn-
jenosti tipk, predstavili ukaz Debounce,
na koncu člana pa smo spoznali še bipo-
larne ter FET tranzistorje ter se naučili,
kako jih vežemo na mikrokontroler. V na-
slednjem članku bomo na naš mikrokon-
troler priključili enosmerni motor in LCD
prikazovalnik, na katerem bomo izpisovali
stanje spremenljivk in izpisovali poljubni
tekst. Članek bo zanimiv, zato ga ne za-
mudite.

In ne pozabite, da se lahko prijavite na za-
četni tečaj Bascom-AVR vsako drugo
sredo v mesecu. Pošljite mi email za po-
drobnosti.

Slika 10 - Priklop bipolarnih tranzistorjev na mikrokontroler

Slika 11 - Priklop FET tranzistorjev na mikrokontroler
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Vspomladanskih mesecih je na področju ama-
terskega radiogoniometriranja kar zanimivo.
Tekmovanja se ta hip vrstijo iz tedna v teden.

Za redno treniranje ostane komaj še kaj časa.

Po uvodu v Ajdovščini so se tako od konca aprila do konca
maja zvrstila še tri klubska tekmovanja in državno UKV tekmo-
vanje.

Radioklub Domžale, S53CAB, je na področju Dobena orga-
niziral prvo UKV tekmovanje v letošnji sezoni. Glede na pred-
hodno deževno vreme, so bile razmere za iskanje skritih
oddajnikov kar težavne. Prav tako je bilo potrebno dobro izkoris-
titi znanje tehnike iskanja, ki je bistveno drugačno od tehnike is-
kanja skritih oddajnikov na KV področju. Malo za šalo, malo pa
tudi zares, tekmovalcu se včasih pravzaprav zdi, kot da se mu »li-
sica« namenoma oddaljuje in skriva, oziroma vrti po gozdu. Po
hribu gor, po hribu dol…, nazadnje pa se le ujame.

Zelo pohvalno je, da se je tekmovanja udeležilo tudi večje
število mlajših tekmovalcev, osnovnošolcev. Le tako bodo konku-
renčni tudi mladim na evropski, svetovni ravni.

Radiokluba »Proteus«, S59DEM, iz Postojne in »Amater«,
S59DHP, iz Sevnice pa sta organizirala klubski ARG KV tekmo-
vanji.

V Postojni že vrsto let pripravljajo ARG tekmovanja. V klubu
se z ARG-jem ukvarjajo predvsem ljubiteljsko, »resnejših« ARG
tekmovalcev pa še nimajo. Tekmovanje je bilo glede na zahtev-
nost terena in postavitev primerno težko. Potrebno je bilo izka-
zati dovolj kondicije, prav tako pa tudi taktičnega znanja. Za
boljšo voljo ob zaključku so poskrbeli organizatorji s »piščančjim«
kosilom, tradicionalno znanim kot »postojnska aviacija«.

Najbolj vroča sobota v maju je zaznamovala KV tekmo-
vanje, ki so ga organizirali Sevničani. Tekmovanje je potekalo v
bližnji okolici Brezovice, idiličnem kraju blizu Sevnice oziroma
Boštanja ali Radeč. Tokratnega tekmovanja se je zaradi različnih
šolskih in drugih obveznosti udeležilo manj tekmovalcev.

Za nami je tudi že prvo državno tekmovanje in sicer na
UKV področju. Izpeljano je bilo na lepem gozdnatem terenu v
Komendi pod okriljem radiokluba Radomlje, S59DRW. Tekmo-
valci so tokrat za tekmovanje uporabljali orientiring karto terena,
prav takšno kakršna se uporablja na evropskih in svetovnih tek-
movanjih. Prednost na ARG UKV tekmovanjih imajo tekmovalci,
ki znajo dobro izkoristiti branje take karte skupaj s tehniko is-
kanja. »Lov« je bil kljub vsemu kar zahteven. Celo najboljši so
potrebovali približno 80 minut, da so pritekli na cilj z vsemi lisi-
cami. V prijetni senci pod kozolcem in dobrem »piknik« kosilu, so
se tekmovalci po končanem tekmovanju odpočili, pokramljali in
izmenjali izkušnje. Priznanja so bila tokrat podeljena vsem tek-
movalcem, najboljšim pa medalje.

Rezultati tekmovanj:

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA DOMŽALE
Domžale, 25.04.2009

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Bojan JELIČ S53JPQ 60:55 3 - 110 4
2. Jurij RADI S59DHP 66:00 3 - 12 3
3. Matic KUSELJ S59DHP 70:23 3 - 108 9
4. Luka STEGNE S59DHP 76:22 3 - 13 1
5. Armin ČRNIGOJ S53AAN 76:25 3 - 106 12

6. Urban BATIČ S53AAN 95:33 3 - 6 10
7. Ana ČUFER S53AAN 103:34 3 - 7 2
8. Maja KOŠTRUN S59DHP 104:01 3 - 14 13
9. Jerneja SAMEC S53AAN 113:00 3 - 5 5
10. Tadej TIHOLE S59DHP 114:23 3 - 11 11
11. Marko KUŽNER S59DPG 116:09 3 - 97 8
12. Jure ZELIČ S59DHP 85:33 2 - 10 7
13. Kaja BRATINA S53AAN 106:09 2 - 3 6

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 83:40 4 - 109 2
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 100:53 4 - 2 9
3. Nina RADI S59DHP 136:26 3 - 8 6

UKV ARG Domžale – Ženske
Franci ŽANKAR, S57CT, Adrijana MOŠKON, S57ORA, Maja MARUŠIČ,
S58AJA, Nina RADI, S57ONR, Vladka KORDEŽ, S57BVS

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 114:08 4 - 107 16
2. Matic PETERKA S53CAB 117:45 4 - 17 11
3. Matic BRATINA S53AAN 74:51 3 - 93 1
4. Leon KOSEM S59DHP 85:32 3 - 101 5
5. Urban SENICA S59DHP 112:24 3 - 103 14
6. Žiga BATIČ S53AAN 114:09 3 - 139 15
7. Sebastijan KUŽNER S59DPG 82:35 2 - 96 4
8. Jan HALOŽAN S59DPG 122:28 2 - 98 12

Tomaž ŽNIDARŠIČ S59DHP 54:33 0 - 102 8
Samo ŠALAMUN S59DIQ 93:48 0 - 9 3

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Danilo KUNŠEK S59DHP 93:14 5 - 100 16
2. Peter OREŠNIK S53CAB 112:17 5 - 1 8
3. Niko GABERC S59DIQ 112:39 5 - 104 10
4. Tomaž KUNŠEK S59DHP 126:32 5 - 99 2
5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 137:59 5 - 105 12
6. Zoran FURMAN S59DXU 122:19 4 - 15 14
7. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 74:15 3 - 138 13
8. Andrej TROJER S53CAB 137:25 2 - 134 3

Boris HROVAT S53CAB 149:45 5 - 16 6

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 67:05 4 - 133 9
2. Jože ONIČ S59DXU 109:16 4 - 135 5
3. Jože KOSI S59DIQ 121:33 4 - 137 15
4. Stanko ČUFER S53AAN 139:28 4 - 4 4

ARG TEKMOVANJA APRIL - MAJ
Rubriko ARG ureja Franci �ankar, S57CT
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5. Zdravko IVAČIČ S59DXU 111:28 2 - 136 7
Janko KUSELJ S53JPQ 146:37 2 - 140 1

Čas lova - 140 minut!

UKV ARG Domžale - Veterani
Jože ONIČ, S51T, Ivo JEREB, S57AL, Jože KOSI, S57UOI, Stanko ČUFER,
S57CD, Zdravko IVAČIČ, S57BZI

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA 
PROTEUS POSTOJNA

Postojna, 09.05.2009

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Luka STEGNE S59DHP 87:44 3 - 101 19
2. Jaka PINTERIČ S53JPQ 93:19 3 - 19 18
3. Maja KOŠTRUN S59DHP 95:14 3 - 104 3
4. Jure ZELIČ S59DHP 99:30 3 - 8 11
5. Nik MASTNAK S59DHP 112:22 3 - 14 9
6. Jerneja SAMEC S53AAN 139:50 3 - 16 14
7. Urban BATIČ S53AAN 85:34 2 - 18 16
8. Bojan JELIČ S53JPQ 97:26 2 - 109 2
9. Jan TRŽAN S59DHP 102:54 2 - 9 1
10. Tadej TIHOLE S59DHP 107:48 2 - 100 17
11. Jan MOŽIČ S59DHP 116:57 2 - 12 7
12. Blaž VINTAR S59DHP 118:05 2 - 99 15
13. Jurij RADI S59DHP 129:00 2 - 11 13
14. Marko KUŽNER S59DPG 91:53 1 - 91 6
15. Žiga KANTUŽAR S59DHP 97:02 1 - 15 5

KV ARG Postojna, Jaka PINTERIČ, (S53JPQ)

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 77:28 4 - 107 9
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 85:46 4 - 20 13
3. Petra LEVIČAR S53JPQ 104:51 4 - 108 1
4. Nina RADI S59DHP 135:03 4 - 10 16

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Matic PETERKA S53CAB 98:31 4 - 5 14
2. David ČUFER S53AAN 107:53 4 - 106 6
3. Žiga BATIČ S53AAN 134:23 4 - 115 1
4. Sebastijan KUŽNER S59DPG 90:16 3 - 90 19
5. Jan HALOŽAN S59DPG 118:45 3 - 92 2
6. Marino JELINEK S59DIQ 105:08 2 - 97 18
7. Leon KOSEM S59DHP 132:47 2 - 105 8
8. Tomaž ŽNIDARŠIČ S59DHP 63:46 1 - 98 12

Niko HALOŽAN S59DIQ 145:11 2 - 96 10
Urban SENICA S59DHP 151:23 2 - 102 4

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 80:55 5 - 116 7
2. Danilo KUNŠEK S59DHP 88:18 5 - 119 10
3. Andrej RAKUŠA S59DIQ 97:53 5 - 89 19
4. Peter OREŠNIK S53CAB 98:15 5 - 1 4
5. Davor MOŽIČ S59DHP 105:33 5 - 103 14
6. Zoran FURMAN S59DXU 109:37 5 - 13 12
7. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 109:47 5 - 93 8
8. Nejc DERŽIČ S53JPQ 115:24 5 - 110 17
9. Grega CEGLAR S59DHP 121:51 5 - 118 6
10. Niko GABERC S59DIQ 122:21 5 - 94 2
11. Andrej TROJER S53CAB 125:13 4 - 120 15
12. Blaž VOLK S53AAN 125:25 4 - 117 3
2. Peter OREŠNIK S53CAB 112:17 5 - 1 8
3. Niko GABERC S59DIQ 112:39 5 - 104 10

KV ARG Postojna - Seniorji
Danilo KUNŠEK, (S59DHP), Matjaž ŠTOKELJ, (S53AAN), Andrej RAKUŠA,
(S59DIQ), Peter OREŠNIK, S52AA, Davor MOŽIČ, (S59DIQ)

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 93:41 4 - 95 17
2. Miroslav KUŽNER S59DPG 109:27 4 - 121 9
3. Jože ONIČ S59DXU 117:34 4 - 111 13
4. Stanko ČUFER S53AAN 123:20 4 - 17 11
5. Janko KUSELJ S53JPQ 127:54 4 - 114 5
6. Ivan LAZAR S59DIQ 115:55 3 - 113 3
7. Zdravko IVAČIČ S59DXU 125:04 3 - 112 7

Čas lova - 140 minut!



36

CQ ZRS Letnik XX, 2/2009

RADIOAMATERSKO GONIOMETRIRANJE ARG tekmovanja april - maj

ODPRTO UKV ARG PRVENSTVO ZRS 2009
Komenda, 16.05.2009

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 144 MHz
1. Luka STEGNE S59DHP 86:10 3 - 19 13
2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 90:41 3 - 105 3
3. Matic KUSELJ S59DHP 91:27 3 - 99 2
4. Jerneja SAMEC S53AAN 92:20 3 - 17 9
5. Ana ČUFER S53AAN 100:28 3 - 16 11
6. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 112:18 3 - 18 5
7. Marko KUŽNER S59DPG 102:03 2 - 93 7
8. Urban BATIČ S53AAN 109:51 2 - 6 15
9. Bojan JELIČ S53JPQ 116:16 2 - 103 17
10. Maja KOŠTRUN S59DHP 118:18 2 - 20 6

UKV prvenstvo ZRS - Udeleženci tekmovanja

Kategorija ŽENSKE 144 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 91:12 4 - 101 12
2. Adrijana MOŠKON S53JPQ 116:19 4 - 100 8
3. Petra LEVIČAR S53JPQ 133:24 2 - 102 16

Nina RADI S59DHP 141:20 4 - 15 4

Kategorija JUNIORJI 144 MHz
1. David ČUFER S53AAN 74:49 4 - 107 7
2. Matic PETERKA S53CAB 85:35 4 - 5 14
3. Žiga BATIČ S53AAN 119:11 4 - 112 2

UKV prvenstvo ZRS - Juniorji
Matic PETRKA, S57OGC, David ČUFER, S57DN, Žiga BATIČ, (S53AAN),
Niko Haložan, (S59DIQ), Sebastijan KUŽNER, (S59DPG)

4. Niko HALOŽAN S59DIQ 127:42 3 - 97 10
5. Sebastijan KUŽNER S59DPG 135:35 3 - 92 5
6. Jan HALOŽAN S59DPG 75:00 2 - 94 1
7. Marino JELINEK S59DIQ 113:18 2 - 98 17

Kategorija SENIORJI 144 MHz
1. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 78:08 5 - 111 17
2. Niko GABERC S59DIQ 82:17 5 - 96 15
3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 95:56 5 - 95 1
4. Tomaž KUNŠEK S59DHP 98:58 5 - 109 5
5. Zoran FURMAN S59DXU 100:39 5 - 13 3
6. Danilo KUNŠEK S59DHP 110:33 5 - 108 9
7. Peter OREŠNIK S53CAB 115:42 5 - 1 11
8. Nejc DERŽIČ S53JPQ 133:55 5 - 104 13
9. Andrej TROJER S53CAB 137:04 5 - 114 7

Kategorija VETERANI 144 MHz
1. Ivo JEREB S59DRW 80:26 4 - 110 4
2. Jože KOSI S59DIQ 93:20 4 - 116 12
3. Stanko ČUFER S53AAN 123:44 4 - 106 10
4. Jože ONIČ S59DXU 129:21 4 - 119 8
5. Ivan LAZAR S59DIQ 104:11 3 - 115 2
6. Janko KUSELJ S53JPQ 123:13 3 - 113 6
7. Miroslav KUŽNER S59DPG 107:52 2 - 117 16

Zdravko IVAČIČ S59DXU 200:02 4 - 118 14

Čas lova - 140 minut!

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO
RADIOKLUBA SEVNICA

Boštanj, 23.05.2009

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Matic KUSELJ S59DHP 76:33 3 - 96 9
2. Bojan JELIČ S53JPQ 79:26 3 - 129 11
3. Tadej TIHOLE S59DHP 85:01 3 - 16 10
4. Ana ČUFER S53AAN 89:09 3 - 17 16
5. Jerneja SAMEC S53AAN 95:06 3 - 19 8
6. Jaka PINTERIČ S53JPQ 99:56 3 - 14 7
7. Armin ČRNIGOJ S53AAN 106:06 3 - 91 6
8. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 110:03 3 - 18 5
9. Jan TRŽAN S59DHP 117:22 3 - 13 4

KV ARG Sevnica - Pionirji
Bojan JELIČ, (S53JPQ), Matic KUSELJ, (S59DHP), Tadej TIHOLE,
(S59DHP), Ana Čufer, (S53AAN), Jerneja SAMEC, (S53AAN)



Novi užitki v radioamaterstvu
Avtor: Janez Mo�nik, S53MJ

Radioamaterstvo je zelo razgiban hobi, dobiva pa še nove
vidike. Poleg operatorjev, ki radi tekmujejo in so sposobni
sedeti za postajo neprekinjeno dan ali dva, se v tekmo-
vanjih pojavljajo tudi taki, ki le iščejo nove države, pre-
fikse, ali kaj drugega. Ti se običajno prepoznajo po šte -
vilki zveze, saj je največkrat ena ali manj kot deset. Drugi
samo delijo pike in delajo uro ali dve, potem pa je tekmo-
vanja konec, saj to zadostuje za kasnejše pogovore, o pro-
pagacijah in drugih zanimivih opažanjih.

Eni radi lotajo, drugi preizkušajo različne antene, osvajajo
radioamaterske diplome ali se ukvarjajo s pisanjem po fo-
rumih. Na splošno rečeno je tudi nekaj takih, ki so vedno
proti in ustvarjajo potrebno klimo za ostro debato ali slabo
voljo.

Ko smo pri slabi volji, moram priznati, da tudi mene več-
krat popade in to prav tedaj, ko mislim, kako je radioama-
terstvo prijeten hobi. Odprem postajo, ukažem clustru
sh/dx in pogledam z različnimi barvami označene spote, ki
mi povedo, česa še nimam v svojem logu. Kliknem na
modro obarvan spot, ki mi govori, da te države še nimam
na dvanajstih metrih in moja TS-480sat pohlevno uboga
in se postavi na sprejemno frekvenco. Med  raporti dx-a
slišim dolge piske kot uglaševanje, a kmalu ugotovim, da
nekdo pritiska na taster iz čistega užitka, saj bi še tako
razglašeno anteno moral že zdavnaj uglasiti. Piski priha-
jajo v nekem pravilnem zaporedju, kar daje slutiti, da pis-
kač izbira, koga bo povozil. 

To se mi je zgodilo že večkrat in prišel sem do zaključka,
da je to neka nova veja radioamaterstva, saj  ta novi vidik
ne izbira ne časa ne obsega za svoje užitke. Nič ga ne
more ustaviti, saj dela brez znaka in se ne odziva na no-
bene prošnje, naj neha. Zanimivo je tudi to, da kmalu dobi
nekaj posnemovalcev, ki potem družno tipkajo tudi pre-
poznavne besede, ne le dolge črte. Človek bi pričakoval,
da se bo prej ko slej naveličal, a očitno so užitki vrhunski,
saj sem ga poslušal iz dnevne sobe še dolgo, medtem, ko
sem gledal televizijo. Čez čas je sicer vse potihnilo, a ver-
jemite mi, da bi ga kmalu našel kje drugje. 

Tega veselja mu pa ne privoščim, raje poslušam sosedo-
vega psa, ki neusmiljeno tuli v polno luno, a zanj vsaj vem,
da bo kmalu nehal.

73, Janez S53MJ
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10. Maja KOŠTRUN S59DHP 124:33 3 - 95 15
11. Jure ZELIČ S59DHP 128:27 3 - 12 2
12. Blaž HRVATIN S53JPQ 104:52 2 - 15 17
13. Matic FUČKA S53AAN 115:39 2 - 20 1
14. Blaž VINTAR S59DHP 102:59 1 - 100 13

Žiga KANTUŽAR S59DHP 110:44 0 - 9 18

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Maja MARUŠIČ S53JPQ 103:53 4 - 99 4
2. Nina RADI S59DHP 120:40 4 - 10 1
3. Adrijana MOŠKON S53JPQ 124:18 4 - 98 2
4. Petra LEVIČAR S53JPQ 124:51 4 - 97 6

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 81:40 4 - 92 9
2. Matic PETERKA S53CAB 137:26 3 - 5 3

Sebastijan KUŽNER S59DPG 142:18 4 - 104 14
Sebastjan VUGA S53AAN 195:00 4 - 93 12

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Niko GABERC S59DIQ 84:30 5 - 102 7
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 85:18 5 - 130 18
3. Andrej TROJER S53CAB 86:38 5 - 125 10
4. Danilo KUNŠEK S59DHP 94:29 5 - 103 12
5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 96:23 5 - 101 16
6. Zoran FURMAN S59DXU 102:45 5 - 11 3
7. Peter OREŠNIK S53CAB 110:52 5 - 1 14

KV ARG Sevnica - Cilj
Andrej TROJER, S50TA, Franci ŽANKAR, S57CT, Tone KRAJNC, S57Q

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Stanko ČUFER S53AAN 79:46 4 - 94 15
2. Ivo JEREB S59DRW 90:04 4 - 90 11
3. Jože ONIČ S59DXU 118:43 3 - 127 17
4. Janko KUSELJ S53JPQ 132:58 3 - 128 13
5. Zdravko IVAČIČ S59DXU 127:16 2 - 126 5

Čas lova - 140 minut!

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

Predsednik ARG komisije:
Franci ŽANKAR, S57CT
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RADIOAMATERSKI SATELITI Novi sateliti

NOVI SATELITI
Rubriko Radioamaterski sateliti ureja Andrej Medved S57NML, amedved@gmail.com

Konec maja je bila izstreljena nosilna raketa Minotaur-1, kjer so skupaj s primarnim satelitom TacSat-3, bili izstreljeni
še trije KockaSat-i: Hawksat-I, Aerocube-3, CP-6 ter še  astrobiološki raziskovalni satelit PharmaSat-1.

HawkSat-I - gre za KockaSat vesoljskega raziskovalnega inštituta Hawk.
Satelit pošilja podatke na frekvenci 437.345MHz.

Aerocube-3 je naslednik Aerocube-1 (zgorel pri izstrelitvi 2006) ter Ae-
rocube-2 (takoj po ločitvi od izstrelitvene stopnje prenehal delovati
2007), ki so ga izdelali v organizaciji Aerospace Corp. sofinancirali so
ga s strani U.S. Air Force. Frekvence še niso javno dostopne, lahko se
pričakuje, da bodo podobne kot pri predhodnikoma, ki naj bi oddajala
na frekvenčnem območju 902-928MHz, 9600bps, GFSK, GMSK…

POLYSAT CP6 - California Polytechnic State University, oddaja na frek-
venci: 437.365 MHz, 1200bps, AX.25.

PharmaSat-1 je astrobiološki raz -
iskovalni nanosatelit, ki je v os-
novi 3-kratni KockaSat velikosti
10 x 10 x 30 cm združen z ekspe-

rimentalnimi kompo-
nentami ter običajno
opremo KockaSatov.
Pri tem gre za sodelo-
vanje NASA-inega eks-
perimenta za prou čeva-
nje mikroorganizmov
ter univerzitetnega Koc-
kaSat projekta univerze
v Santa Clari. Pharma-
Sat-1 oddaja, kot radijski 
svetilnik vsakih 5 sekund 
na frekvenci:  437.465 MHz FM, 1200bps, AX.25.

ISS, na Mednarodni vesoljski postaji se nahaja devetnajsta #19 posadka, ki je v rusko-japonsko-ameriški zasedbi, to so
Gennady Padalka RN3DT, Koichi Wakata KC5ZTA in  Michael Barratt KD5MIJ. Za konec meseca maja je napovedano, da
se jim pridružijo še trije člani posadke to so: Roman Romanenko , Frank De Winne ON1DWN ter Bob Thirsk VA3CSA. 

Prvič v zgodovini ISS-a bo šlo za šestčlansko po-
sadko, ki bo hkrati #20 posadka ISS-a in bo zasto-
pana s strani vseh petih partnerjev ISS-a (rusko-,
ameriška-,evropska-,  japonska-, kanadska vesoljska
agencija).

Frekvence v tabeli levo: 

Napovedana je izstrelitev novih KockaSat-ov v me-
secu juniju in sicer:

Slika 1 - HawkSat-1

Slika 2 -  Nanosatelit PharmaSat-1

Slika 3 - Nanosatelit Pharmasat-1

Za zveze s posadko, le v primeru, če kozmonavti pokličejo CQ CQ 
naša oddajna frekvenca 145.200 MHz FM
naša sprejemna frekvenca 145.800 MHz FM

Kadar deluje v načinu digitalnega prenosa  Packet Radio
naša oddajna frekvenca 145.990 MHz AFSK 1200 BPS
naša sprejemna frekvenca 145.800 MHz AFSK 1200 BPS

Kadar je vklopljen repetitor v J-načinu
naša oddajna frekvenca 145.800 MHz FM
naša sprejemna frekvenca:  437.800 MHz FM
Kadar je vklopljen repetitor v B-načinu
naša oddajna frekvenca 437.800 MHz FM
naša sprejemna frekvenca 145.800 MHz FM

APRS Digipeater
oddajna in sprejemna frekvenca 145.825 MHz FM 1200 BPS

Kadar pošilja SSTV slikce
sprejemna frekvenca 145.800 MHz SSTV (robot-36)

KockaSat Država
TX frekv

[MHz]
Načini

BeeSat Nemčija 436.000   GMSK 9600/4800bps 

UWE-2 Nemčija 437.385  CW, AFSK 

ITU-pSat Turčija 437325 CW, High speed TLM

SwissCube Švica 437505 CW, AFSK 1200bps
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Rezultati tekmovanj UKV AKTIVNOSTI

URADNI REZULTATI V 
TEKMOVANJU ZRS NOVEMBRSKO

CW TEKMOVANJE 2008

KOMENTARJI TEKMOVALCEV:
S50C: Končno en kontest, kjer se je dalo
pošteno "izležavat". Načrtno smo delali
samo s tistimi antenami, ki še stojijo (2 x
15 in 1 x 20), ter samo eno HF postajo z
dve ma RX-oma.   �

URADNI REZULTATI
UKV POKALA SLOVENIJE 2008

URADNI REZULTATI V TEKMOVANJU ZRS NOVEMBRSKO CW TEKMOVANJE 2008

Nadaljevanje tabele na naslednji strani �

Pred vami so rezultati lanskoletnega tru -
da ekip in posameznikov. UKV po kal ZRS
je zbir vseh tekmovanj, ki so razporejena
skozi vse leto. Zaradi oblike tabel, so le te
razporejene na več strani in kombinirane
z ostalimi rezultati.

Za SLOVHF: Jani, S55HH

Zaživela je tudi nova aplikacija - VHFMA-
NAGER - izpod peresa (prstov ;) Petra
Orešnika - Roze, S52AA, ki omogoča vnos
in obdelavo tekmovalnih LOG-ov. Peter se
je izredno potrudil okrog te aplikacije in
je z njo vsem olajšal delo. Mogoče bomo
odkrili še kak šne napake oz. pomanjklji-
vosti, ki jih bo potrebno sproti odpraviti. 
Namesto metanja ognja in podobnih za -
dev na avtorja, predlagam, da svoja opa-
žanja opišete na forumu UKV portala (več
info na www.slovhf.net) ali neposredno
sporoči te avtorju...

73, Sine S53RM

Rubriko UKV AKTIVNOSTI ureja: Sine Mermal, S53RM, UKV manager ZRS

UKV POKAL SLOVENIJE 2008

Kategorija: VEČ OPERATERJEV
No Znak Skupaj mar maj jun jul sep okt nov AA - UHF AA -VHF
1 S59P 1828 240 347 466 194 68 138 67 208 100
2 S50C 1515 675 94 600 88 58
3 S57O 700 100 100 100 100 100 100 100
4 S53N 582 45 105 89 23 52 37 190 41
5 S50L 434 223 137 42 32
6 S59R 362 66 137 88 71
7 S50G 322 93 86 45 98
8 S51RM 300 100 100 100
9 S59DGO 236 136 100
10 S56G 227 220 7
11 S59DEM 196 98 98
12 S53D 190 59 68 63
13 S56P 146 68 3 9 66
14 S59DCV 138 53 20 35 30
15 S53RM 127 57 48 22
16 S59C 121 12 53 29 27
17 S57C 98 98
18 S51A 71 33 38
19 S50W 62 13 49
20 S59DZT 61 42 4 15
21 S50BCC/P 56 56
22 S59DCD 51 51
23 S54K 31 31
24 S52M 26 26
25 S59K 10 10
26 S56OA 9 9
27 S59DME 9 1 5 2 1
28 S53M 3 3
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UKV AKTIVNOSTI Rezultati tekmovanj

Močan dež v noči s petka na soboto in v
soboto dopoldne je potrdil pravilnost od-
ločitve. V duhu izmenjave operaterjev
med pobratenima kluboma CAB in DBC
nam je tokrat delal družbo in hrano SG
Simon - S53ZO, ki tudi potrjuje, da se do -
bro spi na višinskih lokacijah. Do kaj zani-
mivo je bilo tam nekje do polnoči gledati
online rezultate, saj smo občasno bili celo
v vodstvu, kljub precej okrnjeni tehniki. 

Še bolj je presenetil S51ZO, ki je bil v vod-
stvu v prvih urah, a mu je kasneje pošla
sapa, ker ne trenira dovolj. Pozno ponoči
so fantje v S57O postavili stvari na svoje
me sto in se kar naenkrat odlepili od za-
sle dovalcev. Tudi po koncu se pozna "sk r -
o mna oprema", saj so v 50 minutah vse
antene pospravljene pod streho in začuda
se odpravimo s hriba še podnevi, česar ne
pomnimo pri MMC.

S57M: Če mi v nedeljo ob 12h ne bi zma -
nj kalo toka za debelo uro bi bilo malo
bolje, čeprav je precej manjši rezultat kot
lani. Je bil malo kriv praznik ali pa nisem
dal "v zadnjo brzino" HI.

S59P: Tekmovanje smo klub prazniku (in
nejevolji doma) oddelali celih 24 ur, kar
pri nas ni ravno pogosto. Večino časa smo
oddelali kot SingleOP, le da smo se men-
javali. Uporabljali smo dva antenska sis-
tema, kjer smo poleg glavnega ponovno
aktivirali 4 x LOOP antene. Temu sistemu
je bil dodan tudi predojačevalnik z BFG -
135a in 13dB ojačanja. Tekmovanje smo
zaključili tako, kot se za nas spodobi, z do -
brotami z žara in debato o tem, kaj spre -
meniti ali dodati za naslednjo tekmovalno
sezono.

S50C: S53MM, S53CC, S53RM, S53ZO
S50G: S58M, S53FO
S57C: S55M, S57Q, S57NAW, S51QA, 

S57C
S57O: S52ZW, S57UN, S52EZ, S57O
S59P: S55WT, S57WW, S59A, S54W

Objavljeni rezultati so uradni. Vsem tek-
movalcem za dosežene rezultate čestita-
mo. O podelitvi priznanj bomo sodelujo-
če tekmovalce pravočasno obvestili.

Tekmovalna komisija
radiokluba Domžale

Franci ŽANKAR, S57CT 

UKV POKAL SLOVENIJE 2008

Kategorija: EN OPERATER - MOČ PO LICENCI
No Znak Skupaj mar maj jun jul sep okt nov AA - UHF AA -VHF

1 S51ZO 3279 477 600 524 600 64 561 99 354

2 S57Q 657 100 116 181 80 62 118

3 S51JN/P 600 100 200 100 200

4 S57M 472 100 100 77 100 95

5 S57LM 346 105 44 91 11 9 26 27 33

6 S57UMP 310 124 70 39 37 40

7 S52IT 309 62 38 113 27 40 29

8 S53MM 306 63 214 29

9 S50TA 248 44 6 95 39 12 52

10 S59GS 238 25 11 50 22 19 56 55

11 S55M 235 133 100 2

12 S58RU 204 36 18 13 19 25 20 62 11

13 S57GM 190 57 1 54 42 36

14 S54T 174 134 40

15 S51KM 165 51 114

16 S53FI 161 1 151 8 1

17 S53FO 142 22 100 14 6

18 S54O 137 34 32 12 37 22

19 S53XX 129 32 30 59 8

20 S51WC 117 1 43 73

21 S51FB 100 100

22 S52CO 100 100

23 S50L 71 71

24 S58M 61 44 17

25 S53WW 52 52

26 S53RB 51 12 6 21 5 7

27 S53O 49 49

28 S51GF 44 13 31

29 S51RM 43 7 21 15

30 S53M 42 10 5 13 14

31 S56FQC 32 24 8

32 S52B 27 16 11

33 S54AO 25 1 24

34 S57NAW 24 24

35 S57CN 16 1 8 7

36 S52GC 14 14

37 S59DZT 14 1 13

38 S53SL 13 13

39 S51ST 11 11

40 S57EA 8 8

41 S53APR 7 1 6

42 S55HH 7 2 2 2 1

43 S52W 6 6

44 S57OAA 5 5

45 S57RT 4 4

46 S57C 3 3

47 S59DR 3 3

48 S50J 2 2

49 S51DI 2 2

50 S56WJL 1 1

51 S59Q 1 1
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Rezultati tekmovanj / Polvalna antena za 4m UKV AKTIVNOSTI

Sezona RS in ES
Avtor: Sine Mermal, S53RM, UKV manager

Sezona deževnih oblakov je tu. Bilo je že kar nekaj neviht, ki so
povzročile precej škode, vendar nobena stvar ni tako slaba, da
nebi bila za nekaj dobra. Narejenih je bilo nekaj dolgih zvez na
6 in 3cm iz Slovenije in okolice. Seveda je pri RS (rain scatter)
skoraj nujno znanje telegrafije, ker so za SSB signali preveč po-
pačeni. Zanimivo je to, da se tudi iz doline in izven tekmovanj da
narediti lepe zveze. S krožnikom na strehi smo precej manj
»sumljivi« pri sosedih. Motenj v mestih pa vsaj zaenkrat na 10
GHz še ni.

Opozoril bi, da je potrebno v dnevnike pravilno vpisovati raporte
(takšne kot smo jih v resnici oddajali in sprejemali), drugače
zveze ne morejo biti priznane. V tekmovanjih je zato brisanih
precej zvez na obsegih, kjer imamo ponavadi dovolj časa da ra-
porte pravilno sprejmemo in vpišemo v dnevnik. 

Začela pa se je tudi sezona ES odpiranj na VHF obsegih do 144
MHz. Včasih se nam zdi, da bi ta naravna pojava lahko bila do
neke mere med seboj povezana.

Vsem želim veliko DX-ov.
73 Sine – S53RM

Polvalna antena za 70MHz
Avtor: Zvone Pivk, S57OPZ, plastexslo@siol.net

Polvalna antena je narejena po načrtu , ki ga je objavil Ross Wilkinson
G6GVI na spletu: http://www.70mhz.org/ halfwav.htm. Antena je eno-
stavna za izdelavo in jo lahko izdela vsak  iz materiala, ki je pri roki.

Slika 1 - Enostavno
prilagodilno vezje

Iz slike vidimo, da za iz-
delavo potrebujemo
malo elementov:
- trimer kondenzator
30 pF (25 pF), velikost
je odvisna od izhodne
moči oddajnika
- tuljavo z 10 ovoji,
ki jo izdelamo sami

- 205 cm dolgo izolirano žico premera 0.5 mm , ki služi kot sevalni
element

- primerno ohišje – škatljico s konektorjem (BNC)

Anteno izdelamo po sledečem vrstnem redu: najprej iz bakrene žice
premera 0.92 mm (AWG 19) navijemo na palici premera 8 mm 10 ovo-
jev žice.  Snamemo tuljavo s palice in pri tem pazimo, da se ne  podre
simetrija tuljave. Nato na drugem ovoju, kjer je odcep za konektor očis
timo žico. Na ta očiščeni del prispajkamo tanjšo žico, ki jo kasneje pri
montaži povežemo na konektor.

Slika 2 - Možna izvedba prilagoditve

Nato odrežemo mehko izolirano žico pre-
mera 0.5 ali 0.75mm dolžine 205 cm. Poiš-
čemo ustrezno ohišje v katero bomo vgra -
dili izdelano tuljavo in kondenzator. Najprej
izvrtamo izvrtine za konektor, v mojem pri-
meru BNC in na nasprotni strani majhno luk-
njico premera žice skozi katero tesno po-
tegnemo žico. Nato vse skupaj prispajkamo
na konektor. Najprej prispajkamo na maso konektorja tuljavo na spod-
njem koncu  (bližje odcepu na 2 ovoju). Iz drugega odcepa tuljave žico
prispajkamo na vroči srednji del konektorja. Zgornji del tuljave prispaj-
kamo na žico, ki služi kot sevalni element. Med maso konektorja in žico
na zgornji strani tuljave prispajkamo še trimer kondenzator. Paziti je po-
trebno samo to, da je kondenzator obrnjen proti nam, saj z njim nasta-
vimo resonanco in najnižji SWR. Ker sem jaz izdelal anteno za majhne
moči (10W) sem uporabil kondenzator kar iz odsluženega radia. 

Slika 3 - Izdelana antena

In na koncu sledi uglaševanje an-
tene. Anteno brez težav poglasimo
samo s SWR metrom, ki pa mora
delovati do 150 MHz. Anteno dvig-
nemo v višino tako visoko, da je
ohišje s konektorjem kakšen meter
od tal. Z ustreznimi koaksialnimi kabli povežemo postajo z anteno. 
Za uglaševanje potrebujemo kar nekaj potrpežljivosti saj moramo vrteti
kondenzator zelo pazljivo in počasi. To delamo na sledeči način: malen-
kostno zavrtimo kondenzator, nato vključimo postajo in pomerimo
SWR, izključimo postajo in ponovno zavrtimo kondenzator. Vse to po-
navljamo toliko časa, da na željeni frekvenci (70.250 MHz) dosežemo
minimalen SWR. Po končanem uglaševanju je priporočljivo, da se tul-
javo in žico na nekaj mestih fiksira s kapljico vročega lepila.

UKV POKAL SLOVENIJE 2008

Kategorija: EN OPERATER - 25 W (144 MHz + 432 MHz)
No Znak Skupaj mar maj jun jul sep okt
1 S53O 458 100 100 100 100 58

2 S57CN 348 100 90 66 92

3 S58RU 307 62 39 55 37 42 72

4 S54AO 215 44 37 43 5 15 71

5 S57NAW 183 34 38 51 26 34

6 S51WC 159 62 51 32 14

7 S56FQC 120 15 23 16 20 22 24

8 S51GF 111 12 56 43

9 S59GS 110 4 6 100

10 S53FI 98 13 85

11 S51HQ 73 73

12 S58M 59 59

13 S57UMP 52 16 16 20

14 S50J 48 48

15 S56HCE 35 16 10 9

16 S55SL 26 26

17 S51DI 22 22

18 S50B 16 16

19 S57EA 16 16

20 S59DZT 15 15

21 S52B 11 11

22 S52ON 8 3 5

23 S51DSW 7 7

24 S57UZX 7 7

25 S57BI 5 5

26 S57SXS 5 5

27 S56JAZ 3 3

28 S53M 2 2

29 S55K 2 2

30 S50DX 1 1



Naša parabola je ravno dovolj velika, da
smo upali tudi na kakšno EME zvezo.
Prvič smo poizkusili 30. 05. 2009. Na ža-
lost na hribu ni bilo več astronomov ama-
terjev astronomske ga društva iz šolskega
centra "Rudolf Maister" iz Kamnika, s ka-
terimi smo noč prej opazovali zvezdne ko-
pice, planetarne meglice, Jupiter, Venero,
Sonce in seveda Mesec ter poslušali MS
odboje na 2m. A o tem mogoče kaj več
prihodnjič. 

Na 23cm EME smo tako z novo parabolo
naredili šest QSO:
F2TU ....... CW OZ4MM ... CW
PY2BS ..... JT65C RD3DA .... JT65C
OK1DFC... JT65C HB9EFP .... JT65C

V telegrafiji smo slišali še naslednje po staje,
ki pa jih tokrat nismo mogli doklicati:
IQ4DF, OK1DFC, HB9SV, ON7UN, OK1CA,
K5JL, K2UYH, K1RQG

Parabola je v celoti izdelana v radioklubu.
Z drejanjem, rezkanjem (Štefan), krivlje -
njem (Mile), varjenjem aluminija (Vlado),
rezanje AL pločevine (Tomaž) in fibergla-
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UKV AKTIVNOSTI Koledar UKV tekmovanj

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

2.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

6/7.6.2009 Field day    NL-FR 14:00-14:00 50 MHz & up UBA

6/7.6.2009 ZRS VHF/UHF/SHF 14:00-14:00 144 MHz & up ZRS

6/7.6.2009 Zagreb FM Contest - 3. period 14:00-14:00 144 MHz HRS

6/7.6.2009 Championat de France THF 14:00-14:00 144MHz & up REF

6/7.6.2009 Trofeo ARI 14.00-14:00 432MHz & up ARI

6/7.6.2009 DARC Mikrowellen-Wettbewerb 14:00-14:00 SHF DARC

6/7.6.2009 Micorwave contest 14:00-14:00 SHF USKA

6/7.6.2009 National TVA (ATV) 18:00-12:00 432MHz & up REF

9.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

11.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

13.6.2009 Contest old mode 10 GHz FM 10:00-22:00 SHF ARI

13/14.6.2009 DDFM 50 MHz 14:00-14:00 50 MHz REF

13/14.6.2009 ATV - TVA Contest 18:00-12:00 432MHz & up UBA

14.6.2009 Backpackers 2 9:00-13:00 144 MHz RSGB

14.6.2009 Ancona Contest ATV 10:00-22:00 SHF ARI

14.6.2009 Contest Veneto 8:00-15:00 50 MHz ARI

16.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1.3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY

18.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

20/21.6.2009 IARU Region 1 Contest 14:00-14:00 50 MHz IARU/ZRS

21.6.2009 Backpackers 11:00-15:00 50 MHz RSGB

21.6.2008 9A Activity Contest - 6. period 7:00-12:00 144 MHz HRS

21.6.2009 ZRS Maraton - open activity IV 7:00-12:00 50/144/432 ZRS

21.6.2009 Alpe Adria Contest 7:00-15:00 432MHz & up ZRS

21.6.2009 DUBUS EME Activity - CW 03:00-06:00 144 MHz DUBUS

21.6.2009 DUBUS EME Activity - CW 13:30-15:30 144 MHz DUBUS

23.6.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 2.3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY

NOVA PARABOLA ZA 23cm V RK DOMŽALE
Matija Brodnik, S53MM in Sine Mermal, S53RM

Nadaljevanje na strani 44 �
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Uradni rezultati UKV tekmovanja ZRSM 2008 UKV AKTIVNOSTI

Kategorija A En operater - 50 MHz – vse vrste dela

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S57RJ 1908 390 2200 8992 62952 39128 1450 6528 534 2040 10 125198

2 S50TA - - 224 - 6680 31748 - - - - 3 38652

Kategorija B En operater  - 144 MHz – vse vrste dela

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S57JAQ 199080 475864 694872 306042 467154 701928 331166 525688 598546 304532 10 4101260

2 S51GF 360948 381591 995831 268560 509130 450304 401200 471903 405792 95059 10 3976699

3 S52GC 51050 145368 370524 132020 825025 590080 410499 428505 565240 391906 10 3727147

4 S57ODK 373984 340752 453123 6510 230616 317200 225153 289892 266060 33948 10 2496780

5 S53MM 285768 226440 - - 522975 222024 277134 396900 29057 47970 8 1979211

6 S50TA 259776 95562 372548 - - 179448 241122 93870 175785 - 7 1418111

7 S57RJ 83942 65364 118710 43362 126512 182910 91584 146940 61455 32606 10 877417

8 S53RB 3402 45786 91248 6060 63500 - - 126072 - - 6 336068

9 S52ON 48320 76912 98910 - - - - 6759 - - 4 230901

10 S55NF/P - - - - - - 14685 24120 44772 20350 4 103927

11 S56KLT 21164 6566 - - - 2044 - - - - 3 29774

Kategorija C En operater  - 144 MHz – samo FM

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S57MPO 263616 218187 267 132 195776 162435 198225 168 164520 19900 10 1222926

2 S57TI 36270 62680 47696 56136 141120 212400 33528 128373 97394 26866 10 782069

3 S57PY - - 68346 61125 146034 214120 133722 - - - 5 623347

4 S55K 57728 6900 22386 - 64876 - - 9488 - - 5 161378

5 S56TM 2030 2135 111297 - - 39315 - 1600 - - 5 156377

6 S58TSC 40545 21359 40125 - 45682 - - - - - 4 147711

7 S56VHR 2064 - 10090 - - - 37820 - - - 3 49974

8 S57KO 309 2456 27951 - - 1002 - 268 - - 5 31986

9 S57SXS 206 710 - 1 2800 138 - - 6215 - 6 10070

10 S57OGL 38 38 834 390 - - - - 38 273 6 1611

Kategorija D En operater  - 432 MHz – vse vrste dela

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S53MM 45340 468 - - 94096 59410 52143 51710 15366 71141 8 389206

2 S50TA 24996 29298 43380 76420 - 30385 37050 18452 2130 - 8 259981

3 S57RJ 9340 6246 9824 55200 4144 4104 5584 3808 5096 6894 10 102328

4 S57LM 28700 7498 - - 1975 - 11240 - - 46812 5 96225

5 S57ODK 10494 124 8016 - 2694 880 1850 1184 3040 4689 9 31967

6 S57MPO 10494 124 38 - 2694 880 1144 - 3040 4072 8 22448

Kategorija E En operater  - začetniki

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S56TM 2030 2135 111297 - - 39315 - 1600 - - 5 156377

2 S58TSC 40545 21359 40125 - 45682 - - - - - 4 147711

3 S55NF/P - - - - - - 14685 24120 44772 20350 4 103927

4 S57KO 309 2456 27951 - - 1002 - 268 - - 5 31986

Kategorija EB
Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj

1 S55NF/P - - - - - - 14685 24120 44772 20350 4 103927

Kategorija EC
Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj

1 S56TM 2030 2135 111297 - - 39315 - 1600 - - 5 156377

2 S58TSC 40545 21359 40125 - 45682 - - - - - 4 147711

3 S57KO 309 2456 27951 - - 1002 - 268 - - 5 31986

URADNI REZULTATI TEKMOVANJA ZRS MARATON 2008
Pripravila: Peter, S52AA in Andrej, S57LN - Ljubljana 10. 01. 2009



44

CQ ZRS Letnik XX, 2/2009

UKV AKTIVNOSTI Uradni rezultati UKV tekmovanja ZRSM 2008

som nosilca žarilca (Miran) nam je pomagalo nekaj "podizvajalcev".
Glavni konstruktor in priganjalec je Matija - S53MM, pomagali pa smo
Nusi - S53FO, Boris - S53CC, Sine - S53RM, Ivo - S57AL, Andrej - S50TA,
Ivo - S57VW, Jože,...
Dobro dokumentiran postopek izdelave je možno videti na internetni
strani http://lea.hamradio.si/~s50c/pics/2009_Parabola/
Antena je načrtovana tako, da se razstavi na dva dela. Rebra so iz pravo -
kotnih cevi 25x15x1,5mm. Sredico predstavlja rezina aluminija premera

260 mm, ki je izrezkana ta-
ko, da rebra ležejo vanjo.
Za ojačitev skrbijo trije ob-
roči, zunanji je iz okrogle
cevi 14 x 1,5 mm, srednja
dva pa sta iz 12 x 1,5 mm
cevi. Uporabljena je pocin-
kana mreža s kvadratki veli-
kosti 10 mm, kar omogoča
tudi delo na 13 cm, za kar
je tudi že pripravljen žari-
lec. Masa antene je nekje
med 15 in 20 kg, brez no-
silnega železja in protiute-
ži. Za vrtenje po elevaciji je
uporabljen kar Yaesu G-
550 rotator, za katerega je
prirejena nosilna konstruk-
cija.
Tehnika pri prvih zvezah je
je torej bila: parabola D =
2,48 m (f/D = 0,40), pribli-
žno 150 W v anteni, predo-
jačevalnik za anteno z NF =
0.85 dB, ter primarni vir,
okrogli valovodni lijak z li-
nearno polarizacijo. 

Ker je antena primarno na-
menjena za prizemeljske
zveze, je še nekaj rezerve
pri delu s šibkimi signali
preko lune.

Kategorija F Več operaterjev  - vrste dela kot v A,B,in D kategoriji

Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj
1 S59K 346664 543774 743314 - 533652 568422 658434 903848 552560 392525 9 4504004

2 S53APR 109658 404978 259037 379487 67081 517749 148056 81523 9310 40037 10 1967569

3 S59ABC 39780 49566 370668 34320 180080 349072 358974 172863 143286 258533 10 1883042

4 S59DME 38440 - 48336 - - - 10518 122073 - 16254 5 235621

Kategorija FA
Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj

1 S53APR - 164 216 239120 750 28024 216 188 - 92 8 268678

Kategorija FB
Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj

1 S59K 346664 543774 743314 - 533652 568422 658434 903848 552560 392525 9 4504004

2 S59ABC 39780 49566 370668 34320 180080 349072 358974 172863 143286 258533 10 1883042

3 S53APR 87288 168672 128392 1360 43784 9560 31889 49200 9310 16464 10 535249

4 S59DME 38440 - 48336 - - - 10518 122073 - 16254 5 235621

Kategorija FD
Mesto Kl. znak Termin1 Termin2 Termin3 Termin4 Termin5 Termin6 Termin7 Termin8 Termin9 Termin10 Št. terminov Skupaj

1 S53APR 2712 522 1432 18000 1536 462 1432 360 - 1064 9 26698

... Nadaljevanje s strani 42
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RADIOAMATERSKE DIPLOME

65o ANNIVERSARIO AWARD ITALIA   
Spominska diploma se izdaja ob 65-letnici spomina na kratko
obdobje, ko je mesto Salerno postalo glavno mesto Italije. Ob
koncu 2. svetovne vojne je takratna italijanska vlada iz Rima pre-
bežala v Salerno, od koder je za kratek čas vodila državo. Polni
naziv diplome je:  „Diploma 1944-2009 - 65. Anniversario Sa-
lerno Capitale d’Italia”. SWL OK. V obdobju 25. maj 2009 – 14.
julij 2009 bo na vseh bandih in načinih dela aktivna posebna po-
staja II8SCI.  Diploma se izdaja za zveze s to postajo, v 4 klasah:

- Salerno di Bronzo:   zveza z II8SCI na najmanj 2 bandih
- Salerno d’Argento:  zveza z II8SCI na najmanj 4 bandih
- Salerno d’Oro:  zveza z II8SCI na 8 bandih
- Salerno di Platino:  zveza z II8SCI na 8 bandih + 50 MHz

Zveza na 50 MHz šteje kot Joly in lahko zamenja manjkajoči band.
Veljavni bandi so: 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz.  Zvez ni po-
trebno imeti potrjenih, pošljite overjen izpisek iz dnevnika + 10 EUR
ARI Sezione di Battipaglia, Award Manager IZ8KZN,
P.O.Box 330, I-84091 BATTIPAGLIA (Salerno), Italia

13 COLONIES INDEPENDENCE DAY AWARD                 U.S.A
V počastitev obletnice, ko je 13 držav leta 1776 ustanovilo da-
našnje Združene države Amerike, izdajajo radioamaterji spomin-
sko diplomo. V obdobju 1. julij 2009 – 5 julij 2009 bo iz vsake iz
začetnih 13 zveznih držav ZDA aktivna posebna postaja. Na di-
plomi bodo natisnjene zastave zveznih držav, ki so bile delana.
Za osvojitev spominske diplome je dovolj že zveza z eno od na-
štetih posebnih postaj. Organizator diplome priporoča uporabo
obrazca za zahtevek za diplomo, ki ga lahko dobite na njihovi
spletni strani ali pri S53EO. Veljajo vsi bandi in načini dela, razen
zvez preko Echolinka.

Spisek postaj in zvezna država, iz katere bo postaja aktivna:
K2A – NY K2B – VAK2C – RI
K2D – CT K2E – DEK2F – MD
K2G – GA K2H – MA K2I – NJ
K2J – NC K2K – NH K2L – SC
K2M – PA

Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite izpisek iz dnevnika +
eno od vaših QSL kartic + 4 USD
Award Manager – KU2US,  P.O.Box 185,
CONESUS,  NY 14435,  U.S.A.
e-mail:  dentron1@yahoo.com
internet:  http://home.comcast.net/~dzabawa/ 

ThirteenColonies.htm

WORKED 28 MERIDIAN AWARD BELARUS                     
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po eno postajo iz najmanj
15 držav, skozi katere teče 28. meridian. Za zveze z vsemi 20 dr-
žavami se dobi posebna nalepka Honor Sticker. Ni datumskih
omejitev, veljajo vsi bandi in načini dela. 

Države, ki veljajo za diplomo:
LA – Norway OH – Finland ES – Estonia
UA1 – Russia YL – Latvia EU – Belarus
UR – Ukraine ER – Moldova YO – Romania
LZ – Bulgaria TA – Turkey SV5 – Dodecanese Isl.
SU – Egypt ST – Sudan 9Q – Zaire
9J – Zambia Z2 – Zimbabwe A2 – Botswana
7P – Lesotho ZS – South Africa
GCR  +  5 EUR  ali  5 USD  ali  7 IRC

Alexander Savushkin EW2AA,  P.O.Box 72
MINSK 220050,  Republic of Belarus

DARMSTADT DIPLOM GERMANY
Diploma se izdaja za potrjene zveze po 1. januarju 1997 z različ-
nimi postajami iz nemškega mesta Darmstadt in člani klubov
DARC OV Darmstadt in VFDB OV Darmstadt (DOKa F03 in Z21).
Potrebno je zbrati 30 točk. Točkovanje:

- postaja iz DOK-ov F03 in Z21 na vsakem bandu = 2 točki
- klubska postaja DL0DAR, DF0BBI, DL0FTZ, DK0BP na 

vsakem bandu = 4 točke
- postaja iz DARC Distrikta Hessen (vsi DOKi F) = 1 točka

Obvezna je zveza z najmanj 2 klubskimi postajami. GCR  5 EUR  ali  7 USD
Helmut Knappe DF4ZQ,  Floriansring 9
D-64342 SEEHEIM-JUGENHEIM,  Germany

STAR WAY AWARD RUSSIA        
V spomin na astronavta Jurija Gagarina izdajajo radioamaterji iz ruskega
mesta Gagarin diplomo za osvojenih 34 točk v enem koledarskem letu
s postajami iz niže navedenih oblasti in mest Rusije. 34 je število let
kratkega življenja prvega astronavta. Veljajo zveze od 1. januarja 2009.
Ista postaja je lahko delana na več bandih. Če so bile vse zveze na enem
bandu, je potrebno zbrati samo 17 točk. Vsaka zveza šteje 1 točko, po-
trebne so zveze iz vsaj 5 teritorijev.

a. Smolenskaya Oblast – UA3L e. Murmanskaya Oblast – UA1Z
b. Saratovskaya Oblast – UA4C f. Baykonur – Kazakhstan UN
c. Vladimirskaya Oblast – UA3V g. Lyubertsy – Moskovskaya Oblast
d. Orenburgskaya Oblast – UA9S RDA MO-26 – UA3D
GCR  5 EUR  ali  5 IRC

Igor Vladimirovich Popov RZ3LC,  
P.O.Box 35, GAGARIN,  Russia  215010
e-mail:  ua3lhc@mail.ru

RADIOAMATERSKE DIPLOME
Rubriko ureja: Miloš Oblak, S53EO
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RADIOAMATERSKE DIPLOME Diplome iz programa ARRL in IARU

ARRL in LoTW
Avtor: Janez Mo�nik, S53MJ

Zbrane diplome iz programa ARRL in IARU
so dokaz, da slovenski radioamaterji kar
pogosto pošiljamo zahtevke v Ameriko in
prispevamo nekaj zelencev v ARRL-ov pro-
račun. Na to temo pošiljanja QSL kartic
čez lužo je bilo že veliko govora in tudi
jeze, saj se je pošta že večkrat izgubila in
ni našla naslovnika. Taka izguba kartic, pa
je res neprijetna, saj ni možno uveljavljati
fotokopij ampak veljajo le originali. Tudi

DXCC DIPLOME
5BDXCC
S50A S50B S50N S50O S50R S51DV
S51DX S51EU S51GI S51MA S51NU S51RU
S51TE S51U S52AB S52F S52QM S52R
S53MJ S53X S54E S55SL S55ZZ S57A
S57AC S57DX S57TA S57U S58J S58Q
S58T S59DTN S59ZZ
DXCC MIXED
S50A S50B S50E S50N S50O S50R
S50U S51AA S51DB S51DQ S51DX S51EJ
S51GI S51GW S51KL S51KM S51MA S51ME
S51MP S51NM S51NR S51RU S51SS S51ZY
S52AB S52AQ S52CC S52CI S52DD S52F
S52ON S52OT S52R S53AW S53BB S53BH
S53DIJ S53DX S53EO S53F S53MJ S53R
S53RI S53RT YU3US S53X S53ZL S53ZW
S53ZZ S54E S54G S54MM S55SL S55ZZ
S57A S57AC S57AL S57AT S57DX S57KV
S57KW S57LF S57MI S57MP S57RR S57TA
S57U S57XX S58J S58Q S58T S58U
S59AA S59ABL S59D S59DJK S59DJR S59DKR
S59DKS S59DTN S59EA S59L S59U S59YL
DXCC CW
S51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB
S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW
S55SL S55ZZ S56C S57AT S57LO S57MI
S57TA S57XX S58Q S58T S59AV S59AW
DXCC FONE
S50R S51DX S52OT S52OW S53MJ S55SL
S57AC S57AT S57KW S57RTH S57XX S58T
DXCC RTTY
S51DX S51HF S52R S53MJ S53X S54E
S55ZZ S57AT S57DX S57XX S58T
DXCC 160M
S50A S50O S50U S53X S54E S55ZZ
S57AC S58AL S58T S59Z
DXCC 80M
S53MJ S57AT
DXCC 40M
S57AT S58T S59AW
DXCC 30M
S51DV S53MJ S54E S55ZZ S57AT
DXCC 20M
S57AT
DXCC 17M
S51DV S53MJ S53X S54E S55ZZ S57A
S57AT
DXCC 15M
S57AT S58T
DXCC 12M
S51DV S54E S55ZZ S57A S57AT
DXCC 10M
S55SR S57AT S58T
DXCC 6M
S50N S51DI S53X S57A S57AC S57TA
S58J S59F S59YL
DXCC SAT
S57TTI
MILLENNIUM DXCC 2000
S51NR S51ST S51U S52ON S53AU S53EO
S57AT S57LO S57MHA S57MTA S57SXS S57UA
S57UYX S58M S59AV S59U S59ZZ
GOLDEN DXCC
S51DX S51NR S58MU
PLAKETA HONOR ROLL Nr1 MIXED
S51GI S51RU S58T
PLAKETA HONOR ROLL FONE
S58T
PLAKETA HONOR ROLL CW
S58T
PLAKETA HONOR ROLL MIXED
S51GI S51MA S53AW S55ZZ S58T
PLAKETA CHALLENGE
S51DV S52F S52OT S53MJ S53X S54E
S55SL S55ZZ S57AC S57AT S57XX S58J
S58T
DIPLOMA US COUNTIES
S50O S51RU S51DX S57DX

DIPLOME SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV  IZ PROGRAMA ARRL IN IARU

WAS DIPLOME
WAS MIXED
S51GI S52AB S57AC S57AT S57DX
WAS FONE
S50O S52DD
WAS CW
S53MJ S57AT
WAS RTTY
S53MJ
WAS 10M FONE
S50O S51ZZ S57AT
WAS 15M FONE
S50O
WAS 20M FONE
S50O
WAS 40M FONE
S50O
WAS 160M CW
S50U

WAC DIPLOME
WAC MIXED
S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI S51NF
S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S51WC
S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA S52ON
S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF S53RT
S55ZZ S57AC S57AT S57DX S57FS S58Q
S59D S59DAV S59DCD S59DBJ S59DFT S59DJR
S59DTN S59L S59U
WAC 144MHz
S57M
WAC FONE
S51IL S51CK S51DX S51ZZ S52AB S52DD
S57AC S57AT S57DX S59DBQ S59U
WAC 10M/YL
S51ZZ
WAC CW
S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R
S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU
S59AV
WAC RTTY
S51DX S53MJ
5BWAC
S50O S51DX S51GI S51SS S53EO S57LF
5BWAC CW
S51DX S58AL
6BWAC
S50N S52R
6BWAC RTTY
S53MJ
6BWAC 50MHz
S57AC
WAC SAT
S57TTI
VUCC
S57AC S57M

WAZ DIPLOME
5BWAZ 200 ZON
S50A S50O S51DX S51GI S52QM S54E
S57A S57DX S58T
5BWAZ 150 ZON
S50B S50N S51DX S52AM S53MJ S57XX
S58Q S59DTN
WAZ MIXED
S50A S50B S50N S50O S51DX S51GI
S51RU S51SS S51U S52CC S52DD S52FB
S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ S55SL
S55ZZ S57AC S57AT S57DX S58MU S58U
WAZ FONE
S51DX S51ZZ S57AT S57DX
WAZ CW
S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S56C S57AT S57DX S58Q S57XX
WAZ RTTY
S51DX S54E S58T
WAZ 17M FONE
S54E
WAZ 30M CW
S54E
WAZ 160M
S50U S54E S59Z

Ureja: Janez Mo�nik, S53MJ - Vir: www.arrl.org - CQ Magazine in osebne prijave. 
Zadnji vpis 24. 04. 2009.  Nove prijave sporo�ite na  e-mail: s53mj@siol.net

WPX DIPLOME
WPX of EXCELLENCE
S51NU
WPX of EXCELLENCE + 160 metrov
S50A S51U S53EO S53MJ
WPX MIXED
S50A S50B S50O S51DX S51NU S51RU
S51ZZ S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ
S57DX S58MU S59DTN
WPX CW
S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S58MU
WPX FONE
S50O S51DX

sam sem že doživel tako izgubo in sem si
nakopal kar nekaj dodatnih nepotrebnih
stroškov. 

Diploma je bila tako dražja  in ta izkušnja
me je vzpodbudila, da sem si naložil
ARRL-ov program "Logbook of the World".
Težave, ki sem jih imel pri vzpostavitvi sis-
tema LoTW so odtehtale prednosti pošil-
janja kartic in plačevanja z gotovino. ARRL
je nepredvidljiv glede denarja, saj more-
bitno preplačilo že nekako porabijo, da je
le „Ending balance“ $0.00. Pri LoTW pa se
lahko plača s kreditno kartico, točno dolo-
čen znesek, razviden iz samega zahtevka.
Tako bomo dobili po pošti „DXCC Award
Credit Slip“ in osvojeno papirnato diplo-
mo, na LoTW strani pa vse podatke o po-
teku postopka. Zato priporočam vsem, ki
še nimate LoTW, da si namestite ta pro-
gram za elektronsko potrjevanje kartic,
saj vam bo prihranil kar nekaj stroškov. 

Glede papirnatih kartic pa tako ni pro-
blema, saj jo še vedno lahko pošljete ali
zahtevate.

Janez, S53MJ
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Aktivnosti SOTA Slovenija
Ureja : Rado Kri�anec, S58R, e-pošta : s58r@siol.net

Približuje se prva obletnica aktivnosti SOTA Slovenija, ki jo bodo
naši aktivatorji obeležili z povečano aktivnostjo v obdobju med
13. in 27. junijem 2009, ko bodo potekali dnevi poletnih aktiva-
cij SOTA Slovenija. Uspešnost do sedanjega dela SOTA Slovenija,
potrjujejo tudi statistični podatki baze podatkov, ki jo vodijo Ang-
leži. Iz nje je razvidno, da smo po številu aktivatorjev med vsemi
27. združenji na tretjem mestu in da smo v tem kratkem obdobju
opravili preko 1000 aktivacij. Rezultat , katerega v svojem prvem

letu delovanja ni doseglo še nobeno SOTA združenje. Vsem ak-
tivatorjem in do sedaj edini aktivatorki iskrene čestitke in še ve-
liko lepih novih aktivacij!
Prikaz zgornjega dela tabele S5 SOTA aktivatorjev :

Prikaz aktivnosti po območjih združenja SOTA Slovenija:

Prefiks Združenje Datum 
začetka:

Število
vrhov

Število akti-
va torjev

G England 02.03.2002 179 346
GW Wales 02.03.2002 162 35
GD Isle Of Man 01.06.2002 5 5
GM Scotland 01.07.2002 1214 49
G1 Northern Ireland 13.07.2002 66 6
ZS SouthAfrica 01.01.2003 317 8
EI Ireland 15.03.2003 387 4

DM Germany (Low Mont.) 01.07.2003 757 243
SV Greece 03.08.2003 276 15
OE Austria 01.01.2004 2560 35
DL Germany (Alpin) 01.03.2004 397 30
HA Hungary 01.05.2005 243 46
HB Switzerland 01.08.2005 1116 47
W2 USA 01.03.2007 118 3
F France 01.04.2007 2649 58

OK Czechia 01.05.2007 968 49
ON Belgium 01.07.2007 16 15
SP Poland 01.04.2008 222 2
OH Finland 01.04.2008 127 1
HB0 Liechtenstein 01.05.2008 11 2
LA Norway 01.05.2008 1099 10
SM Sweden 01.06.2008 352 10
S5 Slovenia 15.06.2008 399 64
PA Netherlands 15.06.2008 4 6
OD Lebanon 01.09.2008 16 1
ZK Corsica 01.05.2009 158 1
Z3 Macedonia 01.05.2009 62 1

Območja SOTA Slovenija Št. akti.vrhov Št. aktivacij Največkrat aktiviran vrh krat

CP ( Škofjeloško, Cerkljansko, Polhograjsko hribovje ) 36 342 CP-003 Blegoš 31

RG ( Bloke, Suha krajina, Kočevski Rog, Bela krajina, Gorjanci ) 22 84 RG-010 Krim 16

GS ( Goričko, Slovenske gorice, Haloze ) 7 14 GS-002 Donačka gora 5

JA ( Julijske Alpe ) 24 49 JA-035 Slatnik 10

KS ( Kamniško - Savinjske Alpe ) 27 86 KS-028 Vivodnik 13

KA ( Karavanke ) 18 41 KA-023 Dobrca 5

PK ( Pohorje, Kozjak ) 7 12 PK-001 Črni Vrh 3

BI ( Posavsko hribovje, Kozjansko, Bizeljsko ) 34 112 BI-001 Kum 12

BR ( Primorje, Kras, Brkini, Javornik ) 29 71 BR-012 Slavnik 8

TK ( Banjščica, Idrijsko hribovje, Kambreško, Trnovski gozd ) 35 198 TK-012 Kuk 32

S u m m i t s  O n  T h e  A i r
Vrhovi na radijskih valovih

Mesto Znak Število
vrhov Točke Bonus

točke Rezultat Povprečje

1 S53X 95 387 57 444 4.67
2 S53MN 59 340 42 382 6.47
3 S57OPZ 53 276 39 315 5.94
4 S56WDN 82 260 45 305 3.72
5 S56WRT 56 260 33 293 5.23
6 S57XX 57 252 39 291 5.11
7 S57BNX 55 238 36 274 4.98
8 S57D 56 230 36 266 4.75
9 S56IHX 40 164 36 200 5.00

10 S57X 36 174 24 198 5.50
11 S56LXN 37 158 30 188 5.08
12 S54Q 23 144 18 162 7.04
13 S56JAZ 29 138 21 159 5.48
14 S53XX 18 137 18 155 8.61
15 S56WPF 26 94 36 130 5.00
16 S58MU 24 106 21 127 5.29
17 S51ZG 24 108 0 108 4.50
18 S50TA 13 92 15 107 8.23
19 S54KM 16 72 30 102 6.38
20 S57LU 21 100 0 100 4.76
21 S57AX 12 84 3 87 7.25
22 S57ONW 12 58 18 76 6.33

=22 S53NW 12 58 18 76 6.33
24 S56UBS 12 48 15 63 5.25
25 S59Z 10 50 12 62 6.20
26 S57AJJ 8 54 3 57 7.13
27 S52STM 8 32 18 50 6.25
28 S58R 11 34 3 37 3.36
29 S54DX 9 32 0 32 3.56
30 S52RR 27 20 9 29 1.07
31 S58SA 7 26 0 26 3.71

=31 S56VJM 4 26 0 26 6.50
33 S51ZJ 8 24 0 24 3.00

=33 S56KM 4 18 6 24 6.00
35 S56FC 3 14 3 17 5.67
36 S50NV 4 16 0 16 4.00

=36 S57GB 3 16 0 16 5.33
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SPREMENJEN REFERENČNI
PRIROČNIK ZDRUŽENJA
SOTA SLOVENIJA

Avtor: Jure Vrani�ar S57XX, e-mail: jure.s57xx@gmail.com

S 1. junijem 2009 stopi v veljavo spremenjen Referenčni
priročnik združenja SOTA S5, oziroma ARM, kot ga po-
gosto označimo z uradno kratico. V letošnjem letu je to
že drugi popravek. Povod za ponoven pregled celotne
baze vrhov so bile ugotovljene napake. Nekaj so jih odkrili
sodelujoči v SOTA aktivnostih. Še večja spodbuda pa je bil
izračun »potencialnih« vrhov, ki so nam ga poslali Angleži
februarja 2009. Takratno stanje vrhov v bazi in »potenci-
alne« vrhove so prikazali na platformi Google Zemlja.

Slika 1 - Izsek dela prikaza izračuna vrhov na Google Zemlja

»Žebljički« so označevali trenutno stanje v naši bazi, puš-
čice pa rezultate avtomatskega izračuna. Logika je bila
precej preprosta. Tam kjer se obe oznaki prekrivata, naj bi
bilo vse v redu. Kjer se ne, je potrebno preveriti stanje na
kartah, ki so nam na razpolago. 
Hitro smo ugotovili, da ni vse tako enostavno, kot je videti
na prvi pogled. Digitalni model in karte so se v nekaterih
delih kar občutno razlikovale. Pogosto so se ozke doline,
ki drugače jasno določajo zahtevanih minimalnih 150m
višinske razlike, v izračunu rade izgubile. 
Ponovno nas je čakalo približno dva meseca dela, kar je
povzročilo, da so bile nekatere druge načrtovane aktiv-
nosti porinjene v drugi plan. Preveriti je bilo potrebno ce-
loten seznam vrhov in uskladiti vse podatke, ki so nam bili
na voljo. Končno število
vrhov se je, vsaj začasno,
ustavilo pri številki 399. 

Podrobnosti glede spre-
menjenih vrhov na tem
mestu ne bom našteval. Iz
spodnje tabele pa je raz-
vidno, da so spremembe
občutne. Zaradi tega se

pred odhodom v hribe raje predhodno prepričajte, kateri vam
po 1. juniju 2009 še velja za SOTA aktivacijo in kateri ne.

Slika 2 – Pregled SOTA S5 vrhov – stanje 1. junij 2009

V skladu s SOTA pravili so se za novo odkrite vrhove izdale
referenčne številke. Vsi tisti, katerim nismo mogli potrdili
P150, pa so z veljavnostjo novih pravil brisani z liste veljav-
nih vrhov. Upamo, da bodo spremembe pravočasno prika-
zane tudi na uradnih SOTA straneh (www.sota.org.uk)  in
bazah vrhov na SOTAWatch (www.sotawatch.org). 
Čaka nas še kar nekaj dela pri vnosu popravkov na plat-
formi Geopedia.si (www.geopedia.si/#T561), ki ga bo po-
trebno opraviti ročno. Predvidevamo, da bodo podatki
posodobljeni tekom junija.

Prenovljen Referenčni priročnik združenja (različica 1.04)
v PDF obliki lahko dobite na SOTA S5 uradni spletni strani
www.sota.si. Najdete ga pod zavihkom »Pravila«.

Pri ponovni kontroli vrhov smo poleg kart, dostopnih na
Geopedia.si, kart za program OZIExplorer in Garminove
GPS naprave, s pridom izkoristili tudi natančnejše karte
(predvsem v merilu 1:5000 in 1:10000), ki jih najdemo
na Atlasu okolja (gis.arso.gov.si/atlasokolja/).

Poleg popravkov baze vrhov smo v dosedanjem delu opa-
zili še nekaj. Marsikomu niso bili povsem jasni pojmi »ver-
tikalni odmik« in »horizontalni odmik« od vrha. Zaradi
tega smo v nov ARM dodali tudi posebno poglavje, kjer
poizkušamo nekoliko bolje razložiti pomen teh dveh poj -
mov. S tem se želimo izogniti slabi volji v primerih, ko se
ugotovi, da nekdo ni delal znotraj dovoljenih odmikov od
vrha. Vsekakor pa lahko te zadeve poizkušamo razjasniti
tudi na SOTA S5 forumu (forum.sota.si), kjer zbiramo vse,
kar je povezano s SOTA aktivnostjo v Sloveniji in tudi širše.

Dela okrog posodabljanja podatkov pa zagotovo ne bo
zmanjkalo. Ugotavljamo namreč, da nekatera imena
vrhov na kartah nimajo veliko skupnega z imeni, ki so po-
znana v okolju, kjer se vrh nahaja. Prav tako ugotavljamo,
da prihaja do zamenjav imen na kartah. Ko se bo teh spre-
memb nabralo dovolj, oziroma se bo znotraj delovanja
SOTA S5 dogodilo kaj drugega, kar bi bilo potrebno obja-
viti v Pravilih, se pa ponovno beremo.

73 de Jure, S57XX
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S5/TK-012 Kuk
Avtor: Jurij Gantar, S57X

Ko se cesta izvije tam pri Mostu na Soči iz ozke doline, ki jo je iz-
dolbla reka Idrijca, se pred nami odpre drugačen svet. Soča, če-
prav zajezena, ima še vedno svojo značilno modro zeleno barvo,
v njenih vodah se že ogledujejo bližnji vrhovi. Na katerikoli hrib
se povzpnemo, pogled nam vedno zastane na smaragdni reki, ki
se vije daleč spodaj.

Ne preseneča, da je mladi Simon Gregorčič v eni najlepših domo-
vinskih pesmi, odi Soči, zapisal:

“Rad gledam ti v valove bodre,
valove te zelenomodre:
temna zelen planinskih trav
in vedra višnjevost višav
lepo se v njih je zlila;
na rosah sinjega neba,
na rosah zelenih gora
lepoto to si pila -
krasna si, h�i planin!”

Zgornje Posočje je od pravljične Trente, kjer izvira reka Soča, pa
do Tolmina resnično enkratno; biser, ki mu ni para daleč naokoli:
od naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov in pomnikov, živih voda, in ne nazadnje, tu je dom nekoliko
vase zaprtih, a dobrih ljudi! Dolina je bila poseljena že od davna,
tod so vodile pomembne poti v svet. Njena zgodovina je burna,
saj je na stičišču mnogih narodov in kultur. Tu so se bile številne
bitke, največji pečat pa je dala dolini gotovo I. svetovna vojna.
Kljub temu, da se je Italija že davnega leta 1882 pridružila ob-
rambnemu sporazumu med Avstro-Ogrsko in Nemčijo, ni hotela
stopiti v I. svetovno vojno na njihovi strani, pač pa je ves čas »ba-
rantala« z enimi in drugimi, s centralnimi silami in antanto –
Francijo, Veliko Britanijo in Rusijo, ki so ji na koncu v tajnem lon-
donskem sporazumu obljubili več. Seveda ji za vstop v vojno na
njihovi strani niso ponudili nič svojega, pač pa tudi del avstro-
ogrskega ozemlja, ki je bil po večini poseljen z nami, Slovenci in
tistega, ki ga bo sama osvojila.
Italija je po dolgotrajnem cincanju v maju 1915 napovedala
vojno »dvojni monarhiji«. Ta je svojo šibko vojsko umaknila z
meje z Italijo in jo razporedila na obrambno črto na levem bregu
Soče. Ta fronta je segala od Rombona v Bovško kotlino, potekala

po dolini Slatnika, povzpela se je v Krnsko pogorje in se preko
Mrzlega vrha spustila v Tolminsko kotlino. Tu je obrambna črta
potekala preko Mengor, Bučenice in Cvetja, ki ležijo na desnem
bregu Soče. Ta del, do 2,5km širokega ozemlja, je znan kot tol-
minsko mostišče, ki je branilo železniško in cestno povezavo z
notranjostjo monarhije. Fronta se je nadaljevala preko Banjške
planote, mimo Gorice in čez Kras do Devina ob Jadranskem

morju. Na soški fronti se je borilo na stotisoče vojakov vseh na-
rodov monarhije, v strelskih jarkih ob Soči in v nečloveških raz-
merah visoko v gorah so vztrajali skoraj dve leti in pol. V tem
času je bilo na 90km dolgi fronti 11 italijanskih ofenziv.

Pogled proti Vrhu nad Škrbino, Tolminskemu Migovcu in 
Tolminskemu Kuku, levo, tik pred nami se pne Bučenica

Pogled na tolminsko mostišče iz obrambnega jarka Na Gradu

Obrambni položaji na Trinškem vrhu

V okolici vrha Na Gradu, je urejen muzej v naravi.
Panoji nas poučijo o dogajanju med I. svetovno vojno
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Sklepno dejanje I. svetovne vojne je bila 12. ofenziva, ki so jo
pripravile skupaj avstro-ogrske in nemške sile. Tokrat je prvič v
celoti uspel nov način bojevanja - blitzkrieg. Bitka se je začela
24. oktobra 1917 s plinskim napadom v Bovški kotlini in prodo-
rom preko vasi Žaga na Kobariški Stol. Istočasno so pregnali Ita-
lijane z Rombona in prodirali preko Kaninskega pogorja v dolino
Učje. S tem so tudi ščitili bok enotam, ki so prodirale po dolini.
Sočasno se je začel tudi prodor s tolminske in kobariške smeri.
Ofenziva se je končala 28. oktobra, poražena italijanska vojska se
je morala umakniti do reke Piave, kjer se je fronta ustalila. boji pa
so tod trajali še celo leto. Vojna se je končala 11. novembra 1918
s kapitulacijo Nemčije. V bojih v Posočju padlo čez 300000 vo-
jakov, med njimi tudi na tisoče Slovencev. Niso umrli zaman! Ita-
lijanske armade so imele prav borne uspehe, zato je bil gotovo
tudi plen po vojni manjši. V vojni je neizmerno trpelo tudi civilno
prebivalstvo. Že v začetku vojne so avstrijske oblasti izselile iz
Posočja in Goriške okoli 80000 ljudi, Italijani pa so jih izgnali še
10 do 12000. Italija je po koncu vojne ponovno zasedla Posočje.
Oblast je v svoji stari maniri takoj začela z raznarodovalno poli-
tiko, še posebej težko pa je bilo s prihodom fašistov na oblast. Le
dve desetletji po prvi svetovni moriji, se je začela II. svetovna
vojna, ki je ponovno prinesla tem krajem, kot drugod po Slove-
niji, samo trpljenje in smrt.

V spomin in opomin na vse vojne grozote, so v letu 2007 odprli
Pot miru, ki nas vodi po soški fronti, ki je potekala v Zgornjem Po-
sočju. Pot povezuje muzeje na prostem, obeležja in ostaline ter
pomnike I. svetovne vojne. Pot miru, ki je razdeljena na pet od-
sekov, se začne v Logu pod Mangrtom, konča pa na Mengorah
v bližini Mosta na Soči.

SOTA aktivnost je kot nalašč za spoznavanje polpretekle zgodo-
vine teh krajev, saj je kar precej hribov in gora, kjer je potekala
fronta – »naših«. V preteklih letih sem obiskal večino, z nekaterih
sem se v zadnjem letu tudi oglasil.

Kuk, mimo katerega sem se vozil leta in leta, še ni bil v tej zbirki.
Škoda! A kaj, ko so bili nekoč važni samo dvatisočaki. Kuk me
pravzaprav spremlja že celo življenja. Mularija smo se silno bali
občinskega policaja Kuka. Pa nam ni hotel nič slabega; verjetno
so ga bolj skrbela včasih prav nemarno razmetana drva pa kure,
ki so se, same nič krive, preveč po domače pasle. Mi smo se ga
verjetno bali, ker smo imeli po kakšni prav posebej uspeli akciji
bolj kosmato vest. Takrat še nisem vedel, da je na svetu še kak-
šen Kuk. Pa tudi, da kuk pomeni hrib ali grič, mi ni bilo znano. Je
pa precej Kukov – ljudje so vzpetino pač enostavno imenovali –
Kuk, kasneje pa dodali nekaterim še pridevnik.
Takoj za Tolminom se začne na levi dvigati mogočna gmota Ko-
lovrata, čigar najvišji vrh je naš cilj. V Idrskem zavijemo levo v

hrib. Po nekaj kilometrih strme in lepo speljane ceste pripeljemo
v slikovito vasico Livek. Čez preval se cesta nadaljuje v dolino Na-
diže in Furlanijo. Od tod lahko pridemo tudi na Matajur. Nadal-
jujemo levo do Livških Ravn, kjer se visoko nad nami že pokažejo
antene RTV oddajnikov, kjer je naš cilj. Zapeljemo se še par sto
metrov naprej, do počivališča. Tu pustimo avto. Vreme je kot na-
ročeno! Snega je ravno prav, da nam hladi podplate, tu pa tam
kakšen žafran sramežljivo pravi, da bo kmalu tudi tu pomlad. 

Proti Benečiji in Furlaniji je precej »zadimljeno«, tu pa tam se
skozi meglico vidi kakšen odsev morja; na drugo stran, proti Ju-
lijcam, pa je vreme boljše, dobro se vidi, da je v gorah še prava
zima.

Obrambni položaji Na Gradu S5/TK-012 Kuk na Geopedia.si

Del ekipe - Ivan in Mirko

Kuk s Stolom
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Po pol ure prijetne hoje smo na vrhu. RTV postojanka je kot novoletna jelka, vsa je ove-
šena z antenami in prav čuti se »mineštro« iz različnih elektromagnetnih valovanj.

Prostora za postavljanje anten je na pretek, tudi M/M/M ekipa bi tu brez težav delala.
Kot naročen pride velik kolut kabla, fiberglas vtaknemo v sredino, miza pa je zadosti ve-
lika, da se lahko vsa hamovska roba predaja zgodnje pomladanski sončni kopeli. Anteno
postavimo kot za šalo, žal je preblizu zgradbe in vsega železja in to se kasneje pozna pri
delu. Medtem, ko z bratom brkljava po mizi, Mirko brez uspeha pregleduje 2m – iz
zvočnika se slišijo samo čudni glasovi.

Tokrat je vse pripravljeno že pred napovedano uro. Prižgem škatlovje, o groza – »elek-
troncu« se je zmešalo, sam od sebe tipka! (vsake toliko me opominja, da bi moral za-
menjati lepo plastično škatlico za magari grdo kovinsko). Premikam beštijo sem ter tja,
in ko je oddaljena 46cm od postaje, pride k sebi. Kakšno zvezo imata, nimam pojma
Ura je poldne. Med vsemi tistimi gromoglasnimi »wsem« najde prostor tudi moj tenak
signal. Že na prvi klic se oglasi Roy, G4SSH. Na kratko mu povem, kakšno je vreme pri
nas, se mu zahvalim za redno spotiranje in … 73 es cu sn. Tokrat se dnevnik kar hitro
polni s starimi znanci. 
Kmalu pride na vrh tudi Roman, S52RR. Naredim še nekaj zvez, potem pa se raje posve-
tim prijetni debati. Marsikaj novega zvemo (debato nadaljujemo kasneje pri Romanu
doma v Idrskem). TNX za vse! 

Seveda mora tudi Mirko »zaslužiti« svoje nove točke: staremu mačku to uspe v kontest
stilu. Po uri aktivnosti, pospravimo kramo. Dan smo namenili predvsem naravi in zgo-
dovini: namenjeni smo naprej, na hrib Na Gradu, kjer je urejen muzej na prostem. Čez
Kolovrat poteka namreč peti odsek Poti miru, ki se začne v Kobaridu in konča na Men-
gorah. Panoji nas poučijo o dogajanju med I. svetovno vojno. Preko Kolovrata je pote-
kala meja med Italijo in Avstro-Ogrsko. Mejni greben so italijanske sile začele takoj po
začetku vojne močno utrjevati. Postopno so zgradili obsežni obrambni sistem z mno-
gimi topniškimi položaji in opazovalnicami, od koder so lahko opazovali in obstreljevali
soško bojišče od Krnskega pogorja, Mrzlega vrha, celotnega tolminskega mostišča do
Banjške planote. Poleg teh ciljev so stalno obstreljevali tudi oskrbovalno pot med Tol-
minom in Baško grapo. Med vzpetinama Na Gradu in sosednjim Trinškim vrhom je tekla
oskrbovalna pot, ki je bila življenjskega pomena za prvo in drugo črto italijanskih polo-
žajev, ki so bili pred tolminskim mostiščem. 
Vsi ti obrambni položaji pa niso kaj dosti pomagali – nemške enote so jih zavzele že prvi
dan 12. soške bitke. (Tistemu, ki ga zanima zgodovina, priporočam knjižico Erwina
Rommla: Preboj pri Tolminu, ki jo je izdal Kobariški muzej! Napisana je tako dobro, da
bojni pohod od Bučenice do Matajurja enostavno podoživiš). Gotovo pa je eno – večina
osvajalcev, razen redkih enot, je imela dovolj klanja, saj so se cele enote raje vdale, kot
da bi nadaljevale z bojem.

Jurij, S57X

Aktivacija se začne : celotna ekipa – Ivan, Roman, Jurij in Mirko
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SOTA Novice :
Prvi mednarodni SOTA Activity
Weekend ( 2. – 3. maj ), je bil zelo
uspešen, saj so na njem sodelovali
aktivatorji iz devetnajstih SOTA
združenj ( DM, EI, F, G, GI, GM, GW,
HA, HB, LA, OE, OH, OK, ON, S5,
SM, SV, W2 in Z3 ). Prvi dan je bilo
aktiviranih 89 vrhov, drugi dan pa
64. Temu primeren je bil tudi »pro-
met« na SOTAWatch, saj so zabele-
žili preko 400 spotov. Vsekakor lepa
priložnost za uspešen lov lovcev, še
posebej pa je bila to lepa priložnost
za S2S QSO.

Dnevi poletnih aktivacij SOTA Slove-
nija, bodo potekali med 13. in 27.
junijem 2009. V tem obdobju bo -
mo v počastitev prve obletnice
SOTA Slovenija aktivirali posebne
pozivne znake S52SOTA, S53SOTA,
S54SOTA, S57SOTA in S58SOTA.

Makedonija - Z3, je 1.maja 2009,
postala 28. članica SOTA združenja.
Glavni del priprav oz. izdelavo refe-
renčnega priročnika je opravil Vla -
do, Z35M in trenutno edini akti va-
tor. Isti dan je pridružena članica
SOTA postala tudi Korzika - TK.
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Najboljša kakovost
na vseh frekvencah! 
KRON TELEKOM nudi celovite komunikacijske
rešitve. Poleg ostalih uglednih znamk, smo tudi zasto-
pnik in pooblaščeni dobavitelj visokokakovostnega
japonskega proizvajalca YAESU VERTEX STANDARD.

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

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

servisiramo z originalnimi rezervnimi deli.

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

www.kron-telekom.si 

e-mail: info@kron-telekom.si
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PODROČJA AKTIVNOSTI:

3.5 MHz
7 MHz

14 MHz
21 MHz
28 MHz
50 MHz

144 MHz
Ostalo po dogovoru.
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