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Popravek

Pri objavi članka o Palagruži v prejšnji številki 
glasila, sta se mi prikradli dve neljubi napaki. 
Bandpass fi ltre proti motnjam domače izdelave 
nam je posodil Goran - S55OO, fi berglas stolpe 
10 m pa Igor - S51O.
Obema se opravičujem za napako in še enkrat 
hvala za pomoč.

Goran Krajcar – S52P 

POZOR! 
Meritve radioama-
terskih gradenj!
V skladu z najavo na RIS 2009 in dobrim med-
sebojnim sodelovanjem, organizira Zveza ra-
dio amaterjev Slovenije s Fakulteto za elektro-
tehniko Ljubljana dneve meritev radio amater-
skih gradenj in opreme.

V letu 2009 bodo meritve potekale v četrtek 19.11.2009 in 17.12.2009 
v prostorih Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana:

Laboratorij za sevanje in optiko
Katedra za telekomunikacije
Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Meritve se omogočijo prednajavljenim posameznikom, ki v 
prednajavi napovejo kaj želijo meriti in kakšen izdelek imajo.

Prednajave zbira ZRS na email: zrs-hq@hamradio.si ... ZRS 
zbira prednajave do 16.11. in 14.12. do 09.00 ure za vsak 
mesec posebej. Posameznik na dan zaključka prednajav dobi 
potrditev za udeležbo na email s katerega je zahteva poslana 
in uro meritve ter podatke za kontaktno osebo.

KVP ZRS 2009 
Jesenski del
Vabim vas, da si v nedeljo 22.11.2009 
zopet vzamete dve urici časa in ob ta-
sterju in mikrofonu pozdravite prija-
telje širom Slovenije. Za tiste, ki ste 
aktivno sodelovali v pomladanskem 
de lu, pa je udeležba skoraj obvezna, 
saj šteje skupni rezultat. 
Pomladni rezultati so tukaj, čaka nas še jesenski del. 
Drugače pa je najpomembnejše, da malo sodeluje-
mo, malo poeksperimentiramo z aparati in antenami 
ter predvsem, da se slišimo. Čas beži in zopet se bo 
obrnilo novo leto.
Pozor, tekmovanje je vedno v nedeljo v tretjem pol-
nem vikendu, letos je to 22.11., drugače je to 4. ne-
delja v mesecu.

CU in KVP, Rajko, S54X
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Spoštovani,

Jesen je čas za preverjanje stopnje naše pripravljenosti v primeru nujnega nudenja 
zvez, kot nam veleva naš kodeks ARON. V ta namen bo skladno z mednarodno vajo 
IARU potekala tudi vaja ARON. Pokazala bo, koliko smo pripravljeni sodelovati, 
kje lahko delo izboljšamo, kaj nam manjka, pa tudi, ali so dogovorjeni načrti iz-
vedljivi, ali pa je potrebno še kaj dopolniti. V ta namen je za UO ZRS Tilen, S56CT 
izdelal načrt zvez in kratka navodila, objavljene pa so tudi regijske posadke na 
ReCO, sestavljene iz lokalnih klubov, ki imajo že določene tudi člane. Vabimo vas, 
da zasedete svoja mesta v regijskih ekipah, posamezniki pa se v čim večji meri javi-
te svojim regijskim postajam ... Upamo na čim boljši uspeh vaje in da bi zveze čim 
manjkrat potrebovali v resničnih nevarnostih ...
Ker se je opazilo, da vsi člani klubov še niso prišli do predloga osnutka Zakona o 
radioamaterski dejavnosti, je UO ZRS sklenil, da ga objavi tudi v tokratni številki 
glasila. Priložena je še anketa, ki naj bi pokazala mnenje posameznih članov o 
problematiki ZRS in podpori članstva... Anketa je bila narejena na predlog dolgole-
tnega in sedaj častnega predsednika ZRS, Tonija Stipaniča, S53BH, ki je vprašanja 
tudi sestavil. 

Da pa ne bom govoril samo o politiki, naj se spomnimo še na zanimivo obletnico, 
na katero je spomnil Sandi S54S v eni od debatnih skupin... minilo je 25 let od 
nastanka protokola AX.25, ki je osnova PR komunikacijam pri nas in po celem sve-
tu... Matjaž, S53MV, avtor celotne hitre hrbtenice PR pri nas, pa ga je popravil, da 
je to obletnica nastanka AX.25 V2. V1 je nastal že leta 1980 skupaj z zelo kompli-
ciranim TNC2. Par let pred tem pa so imeli v Vancouveru protokol, kjer je bil naslov 
en sam bajt, kot je navada v HDLC. Leta 1984 je KA9Q naredil protokol AX.25 V2. 
Na KV so hitro ugotovili, da ni ustrezen in so se vrnili na V1, na UKV pa je ostal, 
zato se mu tudi SuperVozlji prilagajajo z raznimi triki...
Žal, PR omrežje vse bolj sameva, manjka mu vsebin in novih izzivov, saj je široko-
pasovni internet naredil svoje. Po Matjaževih informacijah Packet radio po vsem 
svetu umira, vozlji se ugašajo, ... Trenutno se ga večinoma uporablja le za dostop 
do DX clustrov in dostop do interneta. Več upanja polagam na novega managerja 
za digitalne komunikacije, Toma S56G, ki je že v tej debatni skupini nakazal nekaj 
možnih vsebin za oživitev omrežja... od pohitritve, prenosa avdio in video vsebin, 
daljinskega upravljanja, itd. Upajmo na najboljše!

Dragan Selan
glavni urednik  
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Novo mesto: 3. dnevi 
Zaščite in reševanja

Avtor:Avtor: Goran Krajcar, S52P Goran Krajcar, S52P

Republiška uprava za zaščito in reševanje ter novomeška občina sta 15,16 in 17.10.2009 na območju 
Novega mesta priredila 3. dneve zaščite in reševanja. Prireditev je odprl predsednik vlade Borut Pahor, z 
željo, da bi bila varnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zanesljivejša.

Skupno razstavno prizorišče je zavzemalo približno 5.000 kvadratnih 
metrov, od teh 2.300 pokritih. Vse tri dni je bilo v  dogajanje neposre-
dno in posredno vmešanih do 10.000 ljudi oziroma 4.500 otrok, 250 
reševalcev in 300 predstavnikov stro kovnega osebja, na Glavnem trgu 
pa se je predstavljalo 50 proizvajalcev in zastopnikov zaščitno-reševal-
ne opreme, ki jo je moč najti na območju Slovenije in širše v regiji. 
V treh dneh so si obiskovalci lahko ogledali opremo in izurjenost pripa-
dnikov vseh organizacij, ki sestavljajo slovenski sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami - gasilce, gorske reševalce, vodnike 
reševalnih psov, predstavnike Rdečega križa Slovenije, Karitasa, tabor-
nikov in skavtov, policije, radioamaterjev, potapljačev in drugih.
Prvi dan je bil namenjen predstavitvi uprave RS za zaščito in reševanje, 
različnim srečanjem ter slavnostnemu odprtju. Drugi dan je bil prete-
žno namenjen mladini, ob 15. uri pa se je začela izvajati osrednja vaja 
prireditve Krka 2009. Cilj omenjene osrednje vaje je po besedah po-
veljnika Civilne zaščite Bogataja preveriti nove načrte zaščite in reševa-
nja v primeru velikih nesreč v cestnem prometu. Zadnji dan prireditve 
je bil namenjen prostovoljcem in reševalcem. Hkratno je vse dni Rdeči 
križ Slovenije na novomeškem Novem trgu izvajal krvodajalsko akcijo.

Radioamaterji:
V okviru glavnega predstavitvenega prostora smo imeli svoje mesto 
tudi slovenski radioamaterji. Ekipa radioamaterjev iz Radiokluba Novo 
Mesto, Belokranjec contest cluba, radiokluba Celje in ZRS je vse dni 
predstavljala naš lep hobi in aktivnosti, ki jih izvajamo na področju za-
ščite in reševanja.
Na razstavnem prostoru smo prikazali osnovne dejavnosti iz našega 
hobija, KV in UKV aktivnosti, PSK-31, APRS, usposabljanja, ARG dejav-
nost in repetitorsko omrežje Slovenije.

Predsednik RK Novo mesto, Zoran S58L pri delu na KV postaji

Radioklub Celje je v sodelovanju z donatorjem KADU d.o.o. iz Celja 
predstavil štirikolesnik opremljen z radijskimi komunikacijami za potre-
be zaščite in reševanja, ki omogoča več načinov dela in z opremo zago-
tavlja zvezo na občinskem, regijskem ter državnem nivoju v skladu s 
potrebami omrežja ARON ZRS in je opremljen tudi z APRS. Zahvaljuje-
mo se delovni organizaciji KADU d.o.o. in predvsem direktorju Krašek 
Franc-u za razumevanje in pomoč.
Praktično smo osnovnošolcem in ostalim udeležencem prikazali KV in 
UKV zveze, ARG lov na lisico in delovanje APRS omrežja. Zanimanje 
osnovnošolcev - našega potecionalnega kadra, smo ob obiskih celo-
tnih razredov težko krotili, a z veliko truda, je šlo.
Na razstavnem prostoru so nas poleg gostov in URSZR obiskali razni 
predstavniki občinskih uprav, predsednik vlade Borut Pahor, ministrica 

Ekipa ZRS - levo S51WC, ki je bil »deklica za vse« S56UGB na štirikolesniku opremljen s KV/UKV zvezami ter APRS
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za obrambo Ljubica Jelušič, poslanec Zmago Jelinčič, poveljnik Civilne 
zaščite Miran Bogataj in drugi. Ob tej priliki smo predsedniku vlade in 
ministrici v spomin podarili radioamaterski priročnik.

Predsednik vlade RS, Borut Pahor in ministrica za obrambo 
Ljubica Jelušič na obisku razstavnega prostora ZRS

V času dnevov zaščite in reševanja smo opravili več razgovorov s pred-
stavniki URSZR, o vlogi radioamaterjev v sistemu zaščite in reševanja o 
nerešenih ali delno rešenih vprašanjih sodelovanja radioklubov in ZRS 
v zaščiti in reševanju, ter mirnodobnega sodelovanja. Ponovno smo 
izpostavil problem različnosti sofi nanciranja in sodelovanja občin z ra-
dioklubi, kar je trajna akcija in na katero bi URSZR moral bolj opozarja-
ti same občinske enote, ki se v manjših občinah oklepajo samo zakon-
ske osnove, ki določa osnovni minimum dela na tem področju.
Opozorili sem na neskladnje  podpisanih načrtov med URSZR in ZRS, ki 
so začrtani in podpisani dolgoročno, a so zaradi pomanjkanja prilivov 
fi nančnih sredstev utopistični in nerealni. Dobili smo zagotovila, da se 
zadeva ureja in bomo še letos uskladili tudi fi nančno ovrednotenje in 
popolnitev za obdobje naslednjih 5 let (po sedanjem stanju - prilivih 
-12 let ). Zelo odločno smo zahtevali, da se takoj v naslednjem letu 
zagotovi popolnitev regijskih centrov z eno radioamatersko radijsko 
postajo za potrebe sodelovanja z radioamaterji v mirnem času in izre-
dnih razmerah.
S prenosom poteka smo sodelovali tudi na glavni vaji, za vnaprej smo 
se dogovorili, da nas bo URSZR bolj vključili v glavni vaji zaradi prepo-
znavnosti in poročanja.
Povezovanje med strukturami nevladnih organizacij v zaščiti in reševa-
nju je izrednega pomena, zato smo razgovorih s skavti, taborniki, ja-
marji, planinci ter ostalimi iskali možnosti o sodelovanju in načine po-
vezovanja že sedaj v mirnem času, predvem pa možnosti sodelovanja 
na usposabljanjih.
  
Osrednja vaja Krka 2009 - Avtobus zgrmel v hladno 

reko, več ranjenih in mrtvih:

Scenarij vaje je predvidel, da je avtobus s potniki zgrmel v reko. Več 
ljudi je ranjenih, v reševanju so sodelovale različne ekipe: potapljači, 
gasilci, reševalci, radioamaterji …
V okviru 3. dnevov zaščite in reševanja, je Uprava RS za zaščito in reše-
vanje danes izvedla vajo Krka 2009, katere namen je bil preveriti nove 
načrte reševanja ob velikih nesrečah v cestnem prometu. Vajo in njeno 
predhodno predstavitev, si je ogledala tudi ministrica za obrambo Lju-
bica Jelušič.
Kot je v opisu vaje povedal poveljnik regijske Civilne zaščite za Dolenj-
sko Franc Gole, je po zaradi prilagoditve zemljišču nekoliko nagnjenem 
Šmihelskem mostu pripeljal avtobus s trinajstimi potniki in voznikom, 
zaradi neprilagojene hitrosti in spolzkega cestišča je trčil v njegovo 
ograjo in jo prebil, zatem pa zgrmel v reko Krko.
Po predpostavki vaje je šest ljudi uspelo avtobus zapustiti, se ga oprije-
ti in zlesti na njegovo streho, dva močnejša potnika sta se s plavanjem 
rešila na breg, dva potnika, ki sta se nekako uspela izvleči iz avtobusa, 
sta se utopila, štirje pa so ostali ukleščeni v vozilu. Od teh štirih sta bila 

dva težje poškodovana, druga dvojica pa je ranam podlegla, je poja-
snil. Ko je avtobus zgrmel v reko, je najbližja priča dogodka obvestila 
regijski center za obveščanje, ta pa je sprožil ostale potrebne postopke 
in obvestil vse ustrezne reševalne službe in ustanove, je povedal Gole.

Krka 2009

Po besedah poveljnika Civilne zaščite Mirana Bogataja je slovenska 
vlada Upravi RS za zaščito in reševanje v usmeritvah za izvajanje in 
usposabljanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi za letos naložila izvedbo dveh vaj.
Prvo s podmeno nesreče v enocevnem cestnem predoru so maja izve-
dli v Karavankah, drugo vajo pa so s podmeno velike prometne nesreče 
ob vodotoku pripravili v Novem mestu. Vajo so organizacijsko, tehnič-
no in funkcionalno vključili v 3. dneve zaščite in reševanja, ki jih repu-
bliška uprava prireja skupaj z Mestno občino Novo mesto.
Po podatkih organizatorjev so na vaji sodelovali poveljniki in štab Civil-
ne zaščite za Dolenjsko, Uprava RS za zaščito in reševanje ter njena 
novomeška izpostava, novomeški štab Civilne zaščite, Gasilsko reševal-
ni center in Gasilska zveza, ministrstva za obrambo, za notranje zade-
ve, za promet in za zdravje, Policijska uprava Novo mesto, helikopter-
ska enota Slovenske vojske, novomeški zdravstveni dom, splošna 
bolnišnica in enota nujne medinske pomoči, Podvodna reševalna služ-
ba Slovenije in drugi. Radioamaterji smo s prevozno ekipo in štirikole-
snikom, ter dvema poročevalcema z mostu vajo prenašali v živo na 
osrednji predstavitveni prostor.

Poročanje z glavne vaje Krka 2009

Vajo je s Šmihelskega mostu, Loke in Portovalda spremljalo veliko šte-
vilo domačinov in gostov.

S strani URSZR smo dobili zelo pohvalno mišljenje o našem sodelova-
nju in predstavitvi na 3. dnevih zaščite in reševanja, zato smo z izvedbo 
akcije lahko zelo zadovoljni.

Zahvaljujemo se vsem radioamaterjem, ki so sodelovali, prispevali teh-
niko, predvsem pa članom radiokluba Novo Mesto, Belokranjec con-
test cluba in RK Celje, ki so z svojo številčno udeležbo in delom omogo-
čili lepo predstavitev ZRS in radioamaterske dejavnosti.  
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Organizacija radijskega 
omrežja ARON 

Ker radioamaterji sodelujemo s 
silami za zaščito, reševanje in 
pomoč, te sile oziroma službe pa so 
prvotno vezane na lokalne skup-
nosti (občine) ter dalje na regije 
in državni nivo je smiselno, da se 
temu konceptu prilagodimo tudi 
radioamaterji in si na ta način or-
ganiziramo nivoje komuniciranja 
ter tudi razdelimo/določimo radi-
jske frekvence/kanale. 
V sistemu zaščite in reševanja je 
Republika Slovenija razdeljena na 
13 regij: 

1.  Zahodno Štajerska – Celje
2.  Koroška – Slovenj Gradec
3.  Severno Primorska – Nova 

Gorica
4.  Posavska – Brežice
5.  Obalna – Koper
6.  Gorenjska – Kranj
7.  Ljubljanska – Ljubljana
8.  Pomurska – Murska Sobota
9.  Vzhodno Štajerska – Maribor
10. Dolenjska – Novo Mesto
11. Notranjska – Postojna
12. Podravska – Ptuj
13. Zasavska – Trbovlje

Regijski koncept naj bo torej os-
nova pri načrtovanju uporabe 
frekvenc za vsa radioamaterska 
frekvenčna področja in vse vrste 
dela.
Regijske radijske postaje naj se 
formirajo na podlagi zgoraj na-
vedenih regij. Praviloma so to 
klubske postaje oziroma postaje 
določene v Merilih, ki so sposobne 
delovati v več načinih dela (CW, 
SSB, FM, DIGI) na več frekvenčnih 
območjih in imajo območje svoje
regije zelo dobro pokrito. Poleg na -

Vaja ARON 2009
NAČRT RADIJSKIH ZVEZ V PRIMERU AKTIVACIJE ARON OMREŽJA

Univerzalnega načrta za uporabo radioamaterskih radijskih frekvenc, 
katerega bi lahko uporabili v primeru naravnih in drugih nesreč, ni mo-
goče izdelati vnaprej, zato naj »načrt«, ki sledi oziroma bolje rečeno 
priporočilo služi le kot okviren predlog in pomoč pri organizaciji upora-
be frekvenc in načinu vzpostavitve zvez ob aktiviranju omrežja ARON.

Načrt izdelal:

Tilen Cestnik, S56CT - RPT manager

Uporabnost »načrta«, ki sledi v 
nadaljevanju naj se preveri na vaji 
ARON v mesecu novembru 2009. 
Po zaključeni vaji je potrebno v 
doglednem času opraviti tudi anal-
izo. Z izsledki analize naj se ugoto-
vi dobre in slabe strani »načrta« ter 
se ga popravi in dopolni. Popravki 
in dopolnitve naj se torej izvedejo 
med samo analizo, na katero je 
po trebno povabiti vse sodelujoče 
postaje na vaji in tudi ostale, ki bi 
imeli kakršenkoli konstruktiven 
predlog.

ARON do danes

Sicer že nekaj časa obstaja pravilo, 
da se za govorne in digi zveze v 
ARON omrežju uporabljajo nasled-
nje frekvence:
• 3700 kHz na kratkem valu,
• simpleksna kanala 145.500 

MHz na VHF in 
• 433.500 MHz na UHF ter
• S5 repetitorsko omrežje in di-

gitalno paketno radijsko om-
re žje.

Navedene frekvence, predvsem 
simpleksna kanala na VHF in UHF 
področju sta lahko uporabna le v 
začetni fazi vzpostavitve omrežja 
ARON, kasneje, ko postane pro-
met gostejši, pa se je potrebno or-
ganizirati in narediti premik na 
druge kanale. Vprašanje je seveda: 
»Kam«? 

V dosedanjih pravilih tudi ni 
določeno na kakšen način naj se 
zveze vzpostavljajo, manjka pa 
tudi priporočilo uporabe za ostale 
načine digitalnih komunikacij, ki 
so danes poleg govornih zvez nuj-
no potrebne. 

štetega mora imeti regijska radij-
ska postaja tudi možnost komu-
nikacije s postajo, ki deluje na 
državnem nivoju (S50ARO).
Regijska radijska postaja je torej 
vez med republiško postajo in 
postajami na občinskem nivoju.

Aktiviranje ARON omrežja in 
vzpostavljanje zvez

ARON omrežje lahko aktivira vsak 
radioamater, ki opazi, zazna ali je 
obveščen o naravni in drugi nesreči 
ter na podlagi trenutne situacije 
oceni, da je/bo potrebna pri zaščiti 
in reševanju pomoč z vzpostav-
ljanjem radioamaterskih zvez.
Kot je že bilo omenjeno, se zveze 
vzpostavljajo na treh oziroma 
štirih nivojih (odvisno od obsega 
nesreče):
• občinski (na nivoju ene 

občine – nesreča prizadene le 
eno občino)

• regijski (na nivoju regije-  
nesreča prizadene dve ali več 
občin)

• državni (na nivoju dveh ali 
več regij)

• mednarodni (nivo, ki presega 
meje naše države - pravila za 
to so napisana posebej)

Aktivator ARON omrežja je v za-
četni fazi aktiviranja istočasno 
lahko tudi upravna postaja. Kas-
neje vodenje preda postaji, ki 
ima boljšo lokacijo in z radijskim 
signalom pokrije širše območje, 
ima možnost več vrst dela in šte-
vilčnejšo ekipo. Običajno preda vo-
denje regijski/klubski postaji, ki je 
v Merilih zadolžena za regijo kjer 
je aktiviran ARON.
Naloga upravne postaje je, da ve-
dno najprej poskuša ugotoviti ali 
je primarna frekvenca prosta in če 
je, takoj za tem prične klicati pos-
ta je, ki so na primarni frekvenci 
do segljive. 
V kolikor je primarna frekvenca 
zasedena ali so na njej prisotne 
motnje, prične upravna postaja z 
delom na rezervni frekvenci, kjer 
po istem postopku kot na pri-
marni frekvenci izvede splošen 
klic (CQ ARON). S tem upravna 
postaja ugotovi katere postaje, od 
kod in v kakšni zasedbi itd. ima na 
zvezi ter s tem posledično, katera 



CQ ZRS

8

Letnik XX, 5/2009

ZRS INFO  VAJA ARON 2009

postaja pokriva določeno območje 
– občino. 
Postopek klicanja aktivatorja, re-
gij ske ali republiške postaje naj bo 
sledeč: 

Upravna postaja pokliče:
»CQ ARON, CQ ARON, CQ ARON 
kliče S5Xxxx, S5Xxxx, S5Xxxx,  
sprejem.«

Odziv postaj na splošen klic za 
ARON:
»S5Yyyy se odziva na ARON za 
območje občine xxxxx, sprejem.«

Po odzivu vseh postaj upravna 
postaja pove katere postaje je 
sprejela, jih po vrsti pokliče ter si 
zabeleži poročila o stanju na nji-
hovem območju. Upravna posta-
ja to nalogo opravlja po vnaprej 
določenem časovnem intervalu 
npr. ob polni uri ali po potrebi, od-
visno od situacije. 
Regijska upravna postaja zbrana 
poročila postaj z občinskega nivoja 
posreduje republiški postaji npr. 15 
minut čez polno uro. Republiška 
postaja S50ARO pa upravni postaji 
GAREC – mednarodnega omrežja.
Regijska postaja prejeta sporočila 
lahko po potrebi posreduje tudi na 
Regijski štab Civilne zaščite oziro-
ma Regijski center za obveščanje.
Republiška postaja sprejete infor-
macije posreduje naprej na medna-
rodni nivo, oziroma Republiškemu 
štabu Civilne zaščite ali Centru za 
obveščanje RS.

Sporočila v ARON omrežju naj 
vse bujejo naslednje podatke:
1. čas pošiljanja sporočila v UTC
2. klicni znak postaje, ki pošilja 

sporočilo
3. zaporedna številka sporočila  

za radioamaterski obseg, ki se 
uporablja (v valovni dolžini, 
NE frekvenci)

4. število radioamaterjev, ki so-
de lujejo v vaji na tej radioama-
terski postaji

5. rezervno napajanje:
a) 1=brez,
b) 2=akumulator/baterija,
c) 3=elektro - agregat,
d) 4=baterija in elektro - 
agregat

6. pri posredovanju sporočil je 
potrebno dodati via ... via...

zaradi prikaza, katere postaje 
so sodelovale pri prenosu tega 
sporočila.

Zaradi lažjega prepoznavanja de-
lov sporočila naj pred vsakim de-
lom sporočila uporabljajo prefiks 
velikosti enega znaka: 
- M(ike) Zaporedna številka spo-  

ročila (Message number)
-  B(ravo) Radioamaterski obseg 

(Band available)
-  O(scar) Število radioamaterjev, 

ki delajo na postaji (Operators) 
-  P(apa) Rezervno napajanje (Po-  

wer available)

Ko udeleženec formira ali sprejme 
sporočilo, ga mora posredovati 
postaji na višjem nivoju z uporabo 
kateregakoli možnega načina dela 
opredeljenega v nadaljevanju.

Primer:
Sporočilo S51IK iz Postojne za pos-
tajo ZRS mora biti najprej posredo-
vano postaji S59DEM ki je regijska 
postaja v regiji Postojna. S59DEM 
pa sprejeto informacijo S51IK ter 
ostalih podrejenih postaj posreduje 
republiški postaji (S50ARO).

Sporočilo številka 1 katerega S51IK 
pošlje regijski postaji S59DEM 
ob 0430UTC na 2m, v vaji upo-
rablja en radioamaterski obseg,  
postaja ima enega operaterja, brez 
rezervnega napajanja, operaterje 
član RK PROTEUS se glasi takole:

0430 S51IK M1 B2 O1 P1 PROTEUS

Načrt uporabe frekvenc na 
krat ko  valov nem območju

Za vzpostavljanje kratkovalovnih 
zvez na območju Republike Slo-
venije se primarno uporabita 80 
in 40 metrski frekvenčni področji, 
odvisno od ure dneva in propaga-
cij. Frekvenca za govorni del zvez 
(SSB) je 3700 kHz, v primeru 
motenj (QRN, QRM) pa se uporabi 
rezervna frekvenca 3.605 kHz. 
Premik na novo frekvenco ukaže 
upravna postaja.
Poleg govornih zvez se na krat-
kovalovnem območju uporabijo 
tudi digitalni načini dela ter tele-
grafija - CW. Za PSK31 se primar-

no uporabi frekvenca 3570 kHz, 
kot rezervna pa 7035 kHz, za CW 
uporabimo 3527 kHz in rezervno 
7027 kHz.

Seveda je potrebno poleg vsega na-
vedenega, upoštevati tudi medna-
rodna pravila uporabe frekvenc ob 
aktiviranju mednarodnega   global-
nega omrežja v kriznih razmerah.
Pri delu regijskih in lokalnih postaj 
se je potrebno izogibati frekven-
cam namenjenim za mednarod-
no koordinacijo, kjer bo postaja 
S50ARO sicer prisotna, a le za na-
men mednarodne izmenjave po-
datkov. Frekvence za mednarodno 
koordinacijo so sledeče: 15m – 
21,360 kHz; 17m – 18,160 kHz; 
20m – 14,300 kHz in IARU 1. reg. 
Frekvence: 40m – 7,060 kHz; 80m 
– 3,760 kHz.

Načrt uporabe FM simpleksnih 
kanalov na VHF (2m) in UHF 

(70 cm) področju

Simpleksna kanala na VHF in UHF 
področju sta lahko uporabna le v 
začetni fazi vzpostavitve omrežja 
ARON, kasneje, ko postane promet 
gostejši, pa se je potrebno orga-
nizirati in se umakniti/premakniti 
na druge kanale za vzpostavljanje 
neposrednih govornih zvez (Tabela 
1). To še posebej velja, če naravna 
ali druga nesreča prizadene več 
regij hkrati ali celotno državo.

Načrt uporabe govornih 
repetitorjev 

Ker je ponavadi repetitorjev v 
kritičnih situacijah premalo, ozi-
roma se na njih lahko pojavi preveč 
prometa, je potrebno repetitor up-
orabljati smotrno, še posebej, če 
repetitor zaradi izpada električne 
energije deluje na rezervno napa-
janje. 
Promet preko repetitorja moramo 
zato omejiti na minimum in repet-
itor uporabiti samo v primeru ka-
dar direktna   simpleksna zveza ni 
možna.
Ker so repetitorji na določeni lo-
kaciji postavljeni z namenom 
pokrivanja določenega območja je 
potrebno vedeti kdo ima na kater-
em repetitorju prioriteto uporabe. 
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Tabela 1 - Načrt uporabe simpleksnih kanalov

FREQ CH Vrsta FREQ Regija
145.500 MHz
433.500 MHz

V40
U280

Primarna Frekvenca za začetek aktivnosti 
ARON.
Medregijska povezava in 
povezava z upravno postajo na 
državnem nivoju.

145.525 MHz V42 Primarna Zahodno Štajerska – Celje
145.550 MHz V44 Rezervna 1 Zahodno Štajerska – Celje
145.5375 MHz V43 Rezervna 2 Zahodno Štajerska – Celje
145.375 MHz V30 Primarna Koroška – Slovenj Gradec
145.325 MHz V26 Rezervna 1 Koroška – Slovenj Gradec
145.2375 MHz V19 Rezervna 2 Koroška – Slovenj Gradec
145.325 MHz V26 Primarna Posavska – Brežice
145.225MHz V18 Rezervna 1 Posavska – Brežice
145.2625 MHz V21 Rezervna 2 Posavska – Brežice
145.550 MHz V44 Primarna Obalna – Koper
145.525MHz V42 Rezervna 1 Obalna – Koper
145.5375 MHz V43 Rezervna 2 Obalna – Koper
145.225MHz V18 Primarna Gorenjska – Kranj
145.250 MHz V20 Rezervna 1 Gorenjska – Kranj
145.2125MHz V17 Rezervna 2 Gorenjska – Kranj
145.350 MHz V28 Primarna Ljubljanska – Ljubljana
145.375 MHz V30 Rezervna 1 Ljubljanska – Ljubljana
145.3625 MHz V29 Rezervna 2 Ljubljanska – Ljubljana
145.475 MHz V38 Primarna Pomurska – Murska Sobota
145.425 MHz V34 Rezervna 1 Pomurska – Murska Sobota
145.4375 MHz V35 Rezervna 2 Pomurska – Murska Sobota
145.575 MHz V46 Primarna Vzhodno Štajerska – Maribor
145.400 MHz V32 Rezervna 1 Vzhodno Štajerska – Maribor
145.4125 MHz V33 Rezervna 2 Vzhodno Štajerska – Maribor
145.300 MHz V24 Primarna Dolenjska – Novo Mesto
145.375 MHz V30 Rezervna 1 Dolenjska – Novo Mesto
145.3875 MHz V31 Rezervna 2 Dolenjska – Novo Mesto
145.425 MHz V34 Primarna Notranjska – Postojna
145.450 MHz V36 Rezervna 1 Notranjska – Postojna
145.4375 MHz V35 Rezervna 2 Notranjska – Postojna
145.450 MHz V36 Primarna Podravska – Ptuj
145.350 MHz V28 Rezervna 1 Podravska – Ptuj
145.4125 MHz V33 Rezervna 2 Podravska – Ptuj
145.275 MHz V22 Primarna Zasavska – Trbovlje
145.475 MHz V38 Rezervna 1 Zasavska – Trbovlje
145.4875 MHz V39 Rezervna 2 Zasavska – Trbovlje

Tabela 2 - Seznam repetitorjev - Zahodno Štajerska – Celje

VHOD IZHOD  RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.0125 145.6125 RV49 S55VRT STUCINOV HRIB  (Rimske 
toplice) JN76OC 600 m CTCSS na TX 88.5

VXR 5000 + X50 S59GCD  S56CT S56AFJ, S56CT  S56KGZ

145.100 145.700 RV56 S55VCE MRZLICA JN76NE 1122 m EchoLink ID: 167520
RRC-4, Voiceclock  - CTCSS  TX 67.0 S59DOR S59DOR

431.225 438.825 R77 S55UBC BOC JN76TF 980 m Tx  CTCSS 88.5 Hz
VXR 5000  S59DXX S51UL, S56CT,  S56WAN

431.350
144.5125 438.950 R82 S55UCE GORA (CELJE) JN76OH 554 m EchoLink  ID: 28304

RRC-4, HP Voiceclock S51KQ S51KQ

431.675 439.275 R95 S55UZA MRZLICA JN76NE 1122 m Exicom S56CT S56CT

431.700 439.300 R96 S55UCM MALIC (CELJE city, LASKO) JN76OE 936 m RRC-4
Motorola GM350 S56KZ S56KZ

431.725 
144.5625 439.325 R97 S55URS STRMEC  (ROGASKA SLAT.) JN76UG 468 m 2m->70   CT. 91.5 Hz

RRC-3 PLAN!!! S59DRO S51KQ

431.700 438.300 S55DZA MRZLICA JN76NE 1122 m D-STAR (gateway) ZRS S56CT, S56KZ, S56WZM

Opomba: S55VCE repetitor RV56 na Mrzlici je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo ter komunikacijo 
regij z republiško postajo (S50ARO, S50ZRS).

rih, kadar gre za ogroženost življenja oziroma zdravja 
ljudi in živali ter ob možnosti nastanka večje material-
ne škode. V takšnih prime rih uporabimo re pe titor, ki 
nam je naj bližje, oziroma vemo, da bo  mo preko njega 
uspeli nekoga pri  klicati. Klic v sili izvedemo na nasled-
nji način:

 »KLIC V SILI KLIC V SILI S5xxxx S5xxxx« ali »MAY-
DAY MAYDAY S5xxxxx S5xxxxx« 

II. prioriteto uporabe repetitorja imajo radioamaterji, 
katerim je repetitor določen kot matični kanal ob ak-
tivaciji ARON-a.

III. prioriteto imajo ostali radioamaterji, ki sodelujejo v 
akciji ARON

IV. zadnjo prioriteto pa imajo radioamaterji, ki v akciji 
ne sodelujejo in bi želeli repetitor uporabiti za običajno 
zvezo.

Iz reliefa Slovenije je razvidno, da so za kvalitetno delo iz 
nižin na VHF/UHF območju za zveze nujno potrebni repet-
itorji.

Vsaki regiji naj bi zato pripadal vsaj en govorni repetitor, 
ki omogoča kvaliteno zvezo med mobilnimi in prenosnimi 
radijskimi postajami.

Razdelitev repetitorjev po regijah:
I.  prioriteto na vseh repetitorjih ima seveda klic 

v sili, katerega se lahko uporabi le ob prime-
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Tabela 3 - Seznam repetitorjev - Koroška – Slovenj Gradec

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.025 145.625 RV54 S55VRK PLEŠIVEC (URSLJA GORA) JN76LL 1700m VXR 5000 S59EHI S52TS
145.125 145.725 R99 S55URK PLEŠIVEC (URSLJA GORA) JN76LL 1700m VXR 5000 S59EHI S52TS

Tabela 4 - Seznam repetitorjev - Severno Primorska - Nova Gorica

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.025 145.625 RV50 S55VKP NANOS JN75AS 1240m Storno Z.R.S. S56ZAB
145.125 145.725 RV58 S55VID VOJSKO (IDRIJA) JN66WA 1129m Storno S59EYZ S51GF

145.1875 145.7875 RV63 S55VTO KANIN JN66RI 21     80m EchoLink ID: 315147 S59DAP S54S, S51W
431.150 438.750 R74 S55UGO TRSTELJ (NG) JN65UU 643m Triple P S59DKS S56ZAB, S52X
431.900 438.500 S55DGO TRSTELJ (NG) JN65UU 643m D-STAR (gateway) ZRS S52X, S50XX, S56G
145.225 145.225 S50EDX CERKNO JN66XD 324m Echolink ID: 124137 S50E S50U  S51J

Opomba: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Tabela 5 - Seznam repetitorjev - Posavska - Brežice

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.050 145.650 RV52 S55VNM TRDINOV VRH JN75PS 1178m Motorola Z.R.S. S52B
431.050 438.650 R70 S55UKK ČRETEŽ JN75RW 429m Vertex VXR 5000, CTCSS TX: 123.0 Hz S56CT S56CT
431.400 439.000 R84 S55USE LAZE  (SEVNICA) JN76PX 528m EchoLink ID: 316250 - Radiosystem Voiceclock S56CT S56CT

Opomba: Repetitor S55VNM na Trdinovem vrhu se uporablja tudi v drugih regijah in služi med- regijskem povezovanju.

Tabela 9 - Seznam repetitorjev - Pomurska - Murska Sobota

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.125 145.725 RV58 S55VMB POHORJE – razgledni stolp JN76TM 1147m DTMF link to 6m - S55VMB and S55UMB 
- Motorola Z.R.S. S56WAN

433.200
145.325 434.800 RU384 S55UTB Zg. KOCJAN

(RADENCI) JN86AO 301m RRC-4, Icom V200T S59DTB S56RZN, S55WT

Opomba: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor.

Tabela 6 - Seznam regijskih repetitorjev - Obalna - Koper

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.025 145.625 RV50 S55VKP NANOS JN75AS 1240m Storno CQF 612 Z.R.S. S56ZAB

145.1625 145.7625 RV61 S55VIZ MALIJA / IZOLA JN65TM 277m CTCSS  RX  77.0  - CTCSS   77.0 - VXR 5000 S59DTN S53KP
145.1875 145.7875 RV63 S55VTO KANIN JN66RI 2180m EchoLink ID: 315147 - Motorola S59DAP S51W, S54S
431.200 438.800 R76 S55UPI RK PIRAN PLAN Motorola S56ZAB S56ZAB

Opomba 1: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.
Opomba 2: Repetitor S55VTO je namenjen pokrivanju Posočja, vendar dobro pokriva tudi obalo, ki ima preko njega omogočen dostop do echolink omrežja.

Tabela 7 - Seznam regijskih repetitorjev - Gorenjska - Kranj

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.0125 145.6125 RV49 S55VKR MOHOR JN76CF 952m S59BDE S52MF
145.0375 145.6375 RV51 S55VBO KOBLA JN66XF 1560m Kenwood TKR 720 S53GA  S59DBO S53GA
145.075 145.675 RV54 S55VKG KRANJSKA GORA JN66VL 1040m S59DKG S56BLT, S56FFJ
145.125 145.725 RV58 S55VJE JESENICE JN76CK 715m S59DNA S52VJ
433.125 434.725 RU378 S55UJE CRNI VRH (JESENICE) JN76AK 568m S59DNA S52VJ
433.175 434.775 RU382 S55UKR KRVAVEC JN76GH 1853m 2 x Motorola M110 S59DKR S52MF
431.075 438.675 R71 S55UKR KRVAVEC JN76GH 1853m 2 x Motorola GM350 S53SI, S56CT, S51KM S51KM

Opomba 1: S55UKR repetitor na Krvavcu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.

Tabela 8 - Seznam regijskih repetitorjev - Ljubljanska - Ljubljana

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.0875 145.6875 RV55 S55VZV ZAGARSKI VRH JN76IA 626m CTCSS  RX & TX 77.0 
EchoLink ID: 260597 - VXR 7000 S53DZZ S56ZAB

RV62 S55VLJ KRIM JN75FW 1114m Storno Z.R.S. S56ZAB

S55VZR Ljubljana Bežigrad JN76GB 300m Echolink ID: 216136 - Motorola 
MC2100 - CTCSS 123.0 Hz S56CT S56CT

R66 S55UZV ZAGARSKI VRH JN76IA 626m CTCSS: 123.0 Hz Voice 103.5 Hz 
Data Homemade MULTIMODE S53DZZ S56ZAB

R71 S55UKR KRVAVEC JN76GH 1853m 2 x Motorola GM350 S53SI, S56CT, S51KM S51KM
431.275
145.350

438.875
145.350 R79 S55ULJ JANČE 

(LJUBLJANA) JN76IB 794m 70->2m
CTCSS RX 123..0 Hz Z.R.S. S52ZO

S55DLJ žAGARSKI VRH JN76IA 626m D-STAR (gateway) ZRS, USCOM S56ZAB

Opomba 1: S55UKR repetitor na Krvavcu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo.
Opomba 2: Repetitorja S55VZV in S55UZV primarno uporablja radioamaterska enota za zveze Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana.
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Tabela 11 - Seznam repetitorjev - Vzhodno Štajerska – Maribor

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.125 145.725 RV58 S55VMB POHORJE – razgledni stolp JN76TM 1147m DTMF link za 6m - S55VMB in S55UMB
Motorola Z.R.S. S56WAN

431.225 438.825 R77 S55UBO BOč JN76TF 980m Triple P S54S S52DK

431.600 439.200 R92 S55UMX POHORJE – ATV lokacija
(MARIBOR) JN76TM 935m RRC-4 - Voiceclock - CTCSS  TX 88.5 Hz

VXR 5000

S51UL, S52ME
S51IV, S52RX, 
S51PW, S56WAN

S56WAN  S51UL

431.625 439.225 R93 S55UMB POHORJE - tower - (MARI-
BOR) JN76TM 1147m EchoLink ID: 28870 -  Benefon Forte S59DXX S56WAN  S51UL

431.750 438.350 S55DMX POHORJE – ATV lokacija
(MARIBOR) JN76TM 935m D-STAR (gateway) ZRS S56WAN

Opomba 1: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor in repetitor za pokrivanje sosednjih regij.
Opomba 2: Repetitor S55UBO je v uporabi v večih regijah in služi tudi za medregijsko povezovanje.

Tabela 12 - Seznam regijskih repetitorjev - Dolenjska – Novo Mesto

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.050 145.650 RV52 S55VNM TRDINOV VRH JN75PS 1178m Storno Z.R.S. S52B
431.000
145.500

438.600
145.500 R68 S55UBK MIRNA GORA JN75NP 1014m 70->2m   DTMF 88

RRC-4,Voice Clock
S59ACA
S59DMJ, S59DJR S52B

Opomba: Repetitor S55VNM na Trdinovem vrhu se uporablja tudi v drugih regijah in služi med- regijskem povezovanju.

Tabela 13 - Seznam regijskih repetitorjev - Notranjska – Postojna

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.025 145.625 RV50 S55VKP NANOS JN75AS 1240m Storno Z.R.S. S56ZAB
145.150 145.750 RV60 S55VIB GRMADA JN75CM 780m DVR S59DGO S52ZB
145.150 145.750 RV60 S55VBR KARLOVICA JN75BN 772m S59DGO S57UIC
433.025
145.525

434.625
145.525 RU370 S55UPO PEČNA REBER (POSTOJNA) JN75CS 660m 70->2m - CTCSS 67Hz - Storno Z.R.S. S52ZO

Opomba: S55VKP repetitor na Nanosu je skupen večim regijam in služi tudi za med-regijsko komunikacijo

Tabela 14 - Seznam regijskih repetitorjev - Podravska – Ptuj

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop
145.125 145.725 RV58 S55VMB POHORJE – razgledni stolp JN76TM 114 7m DTMF link za 6m - S55VMB in S55UMB Motorola Z.R.S. S56WAN
431.225 438.825 R77 S55UBC BOČ JN76TF 980 m Tx  CTCSS 88.5 Hz - VXR 5000 S59DXX S56WAN, S51UL, S56CT

Opomba 1: S55VMB se uporablja primarno v mariborski regiji, služi pa tudi kot medregijski repetitor in repetitor za pokrivanje sosednjih regij.
Opomba 2: Repetitor S55UBC je v uporabi v večih regijah in služi tudi za medregijsko povezovanje.

Tabela 15 - Seznam regijskih repetitorjev - Zasavska –  Trbovlje

VHOD IZHOD   RPT ID QTH LOC ASL Note / network Lastnik Sysop

145.100 145.700 RV56 S55VCE MRZLICA JN76NE 1122 m EchoLink ID: 167520 - RRC-4, Voiceclock
CTCSS  TX 67.0 S59DOR S59DOR

431.575 
145.5875

439.175
145.5875 R73 S55UTR Sv.PLANINA (TRBOVLJE) JN76ME 1011 m EchoLink ID: 47093 - 70->70/2m  CTCSS RX 

88.5 Hz - RRC-4, Voiceclock - Icom 3230 S56CT S56CT

431.675 439.275 R95 S55UZA MRZLICA JN76NE 1122 m Exicom S56CT S56CT
431.700 438.300 S55DZA MRZLICA JN76NE 1122 m D-STAR (gateway) ZRS S56CT, S56KZ, S56WZM

Pri uporabi repetitorja se je vedno potrebno držati 
navodil upravne postaje. Nujno je uporabljati amater-
ske klicne znake.
Po potrebi se lahko promet na nekaterih repetitorjih tudi 
snema (repetitorji, ki so v echolink omrežju). Posnetki lahko 
služijo kasneje za analizo ali izobraževanje.
Če se internetno omrežje ne poruši, je možno nekatere izmed 
repetitorjev medsebojno povezovati v mrežo. Ti repetitorji 
so v tabelah označeni z ID številko v echolink omrežju. 
Za tovrstne namene je Tom, S56G v Novi Gorici pos-
ta vil tudi konferenčni strežnik *SLOVENIA*, ki lahko 
sprejme 50 echolink postaj istočasno.

Uporaba PACKET RADIO omrežja 
Za podatkovne prenose imamo v Sloveniji na voljo 
hitro packet radio omrežje, ki s supervozlji in digipi-
terji pokriva celotno ozemlje Republike Slovenije.
Omrežje lahko uporabimo za pošiljanje teksta, foto-

grafij in ostalih vrst datotek. Ob aktiviranju ARON 
omrežja je S50ARO (radijska postaja na državnem ni-
voju) dosegljiva na vozlišču S55YLJ. Regijske postaje 
ji tako lahko preko omrežja pošiljajo datoteke. V re-
alni situaciji bi bile to večinoma datoteke s sporočili 
in fotografijami s terena, ki bi jih Regij ski štabi CZ 
zaradi izpada interneta preko radioamaterskih regij-
skih postaj pošiljali postaji S50ARO, ta pa naprej v 
Republiški štab CZ.

Uporaba APRS omrežja
V Sloveniji imamo po zaslugi nekaterih posameznikov 
in radioklubov zelo kvalitetno APRS omrežje, zato bi 
bilo nesmiselno, da ga ne izkoristimo tudi v kriznih 
situacijah, saj mu je takšna uporaba »pisana na kožo«.
APRS nam lahko ob aktiviranju omrežja ARON po-
nudi tri zelo uporabne funkcije:
1. sporočanje lokacije radijskih postaj, ki sodelujejo v 
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omrežju ARON,
2. prenos kratkih tekstovnih spo-

ročil z avtoatsko potrditvijo, da je 
uporabnik sporočilo sprejel,

3. pošiljanje telemtričnih sporočil 
npr. vremenskih podatkov o 
temperaturi zraka, hitrosti ve-
tra, vlažnosti itd..

APRS frekvenca 144.800 MHz je 
enotna za celo Slovenijo.

Primeri oddaje sporočil
Oddaja sporočil upravnim posta-
jam naj bo kratka in jedrnata. Za 
prenos sporočil se uporablja razen 
prve prijave v omrežje (primer na-
veden zgoraj) odprti tekst.

Primer 2:
Ob polni uri Regijska upravna post-
aja S59DOR (RK Trbovlje) pokliče 
na dogovorjeni frekvenci postaje, ki 
so se predhodno prijavile za sode-
lovanje v omrežju ARON:
S59DOR: S59DOR poziva vse post-
aje v omrežju ARON- regija Trbovlje, 
da poročajo o trenutnem stanju. Kot 
prvo kličemo postajo S56CT.
S56CT: S59DOR, S56CT se javlja 
in sporoča, da je na območju občine 
Hrastnik, Enota z reševalnimi psi za 
iskanje pogrešanih, našla 7 pogre-
ša nih oseb. Po ocenah Občinskega 
štaba CZ je še vedno pogrešanih 52 
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POSAMEZNE
POSTAJE
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POSTAJE
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REG. POSTAJA
S. PRIMORSKA
ReCO Nova Gorica

OBČINE V REGIJI
ALI POSAMEZNE

POSTAJE

REG. POSTAJA
POSAVSKA
ReCO Brežice

OBČINE V REGIJI
ALI POSAMEZNE

POSTAJE

REG. POSTAJA
OBALNA

ReCO Koper

OBČINE V REGIJI
ALI POSAMEZNE

POSTAJE

REG. POSTAJA
GORENJSKA

ReCO Kranj
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LJUBLJANSKA
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POSTAJE
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CORS
Center za obveščanje
Republike Slovenije

GLOBALSET IARU I
GAREC omrežje

Štab CZ RS

Regijski
štabi CZ

FREKVENCE IZ TABEL 2 ... 14

LEGENDA

CENTRI AKTIVNOSTI KV:
KV SSB: 3700 kHz

3605 kHz
KV PSK: 3580 kHz
KV CW: 3527 kHz

7027 kHz

Center za obveščanje RS
Regijski center za obveščanje

CORS:
ReCO:

TELEFON,
E-MAIL,
OSEBNO

GLOBALSET fonija:

Vsak IARU Region bo imel HQ postajo delujo
kot sledi:

Region 1 – GB4NRC
Region 2 – YS1YS 21360- 7060 – 3985 in

LU4AA 14300 – 7240 - 3750
Region 3 – TBA

HQ postaje bodo QRV simultao na vseh CoA (centri aktivnosti)
frekvencah pripadajo +- QRM kot sledi:

Region 1 Region 2 Region 3
3760 3750 ali 3895 3600
7060 ali 7110 7060, 7240 ali 7290 7110
14300 14300 14300
18160 18160 18160
21360 21360 21360

čo
v foniji

če regionu

ljudi. Brez vode in elek trične energije 
je okoli 2.000 odjemalcev. Zaenkrat 
službe zaščite in reševanja ne 
potrebujejo dodatne pomoči.
S59DOR: S56CT, S59DOR sprejel 
poročilo in že poziva postajo S56W-
ZM, da poda poročilo o stanju v ob-
či ni Trbovlje…

Če radijska postaja na katerem-
koli nivoju sprejme informacijo o 
neposredni nevarnosti, poško do-
vanih osebah itd. lahko direktno 
mimo Regijske upravne postaje 
obvesti pristojni Regijski center za 
obveščanje. V primeru, da postaja, 
ki ima nujno obvestilo, povezave 
z Regijskim centrom za obveščanje 
nima, informacijo nemudoma pre-
da Regijski upravni postaji, le ta 
pa naprej pristojnemu Regijskemu 
centru za obveščanje. Regijska up-
ravna postaja mora imeti zvezo z 
Regijskim centrom za obveščanje v 
regiji katero pokriva. 
Kadar radijska postaja preda in-
formacijo Regijskemu centru za 
ob veščanje direktno, o tem najkas-
neje ob rednem javljanju obvesti 
tu di Regijsko upravno postajo.

Za oddajo nujne informacije se 
la h ko uporabi tudi klic v sili, na 
način:

» KLIC V SILI KLIC V SILI S5xxxx 
S5xxxx« ali »SOS SOS DE S5xxxx 
S5xxxx«, odvisno od vrste dela.
Po odzivu Regijske upravne postaje 
na klic v sili informacijo predamo 
kratko in jedrnato. Sporočilo naj 
vsebuje:
• Kje se je zgodilo
• Kaj se je zgodilo,
• Kdaj se je zgodilo,
• Koliko je poškodovanih
• Pomoč katerih služb potrebujete

Primer 3: 
S56CT: »KLIC V SILI, KLIC V SILI 
S56CT, S56CT.«
S59DOR: »S56CT S59DOR se odzi-
va na klic v sili, sprejem.«
S56CT: »Na Ulici 1. junija v Tr-
bovljah je ravnokar prišlo do 
porušitve objekta. V ruševinah naj 
bi bilo ujetih 12 oseb. Potrebujemo 
takojšnjo pomoč reševalcev in gasil-
cev, sprejem.«
S59DOR: »S56CT, S59DOR sprejel 
sporočilo, posredovali ga bomo Regij-
skemu centru za obveščanje Trbovlje, 
končano.«
S56CT: »Hvala, končano.«

Z željo, da bi ta »načrt« uporabili 
le vsako leto za vajo in čim manj-
krat v realnih situacijah vas lepo 
pozdravljam.      
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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Številka: 70/2009
Ljubljana, 30. oktober 2009

Radioamaterjem Slovenije
in

MORS - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA
G. BUT

V skladu s podpisano trajno pogodbo o sodelovanju ZRS in URSZR in sladno z MERILI ZA ORGANIZIRANJE, USPOSA-
BLJANJE IN OPREMLJANJE ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE »ARON« in NAČRTOM AKTIVIRANJA ČLANOV EKIP 
ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE » ARON « ter kodeksom ARON,

se po odločitvi predsednika ZRS v Soboto 14. 11. 2009 izvede aktiviranje radioamaterskega omrežja ARON.
Omrežje se aktivira ob 19.00 uri in zaključi ob 23.00 uri po lokalnem času.

Omrežje ARON se aktivira z namenom preverjanja delovanja začrtanih aktivnosti v izrednih razmerah, usposabljanja radioamaterjev za 
tovrstno pomoč analiza vaje pa bo osnova za nadaljnje planiranje aktivnosti na tem področju.
Vključevanje ZRS omrežja ARON kot rezervnega omrežja ob nevarnostih se izvaja piramidno to je od Centra za obveščanje republike Slove-
nije (CORS) do vseh področjih, kjer so ReCO (Regijski centri za obveščanje).
Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij in nudenja radioamaterskih komunikacij tudi v najtež-
jih pogojih dela. Z omrežjem se zagotavlja s celotne teritorije Slovenije do CORS-a govorne KV in UKV zveze ter digitalne zveze.
Pozivamo radioklube, ki so pridruženi načrtu aktiviranja ARON ZRS, da v okviru vaje ARON 2009 sodelujejo kot regijske postaje.
Ker radioamaterske regijske postaje še nimajo sogovornika na regijskih centrih za obveščanje (opremljanje je načrtovano v 2010) se vsi 
podatki v vaji pošiljajo preko regijskih postaj na republiški radioamaterski postaji S50ARO. Postaja S50ARO posreduje podatke RCO Ljublja-
na, ta pa po svojih zvezah nazaj v regije. Postaja S50ARO sočasno sodeluje v mednarodnem omrežju Global Simulated Emergency Test, ki 
ga organizira IARU.
V tem trenutku, ko oprema še ni popolnjena naprošamo regijske postaje radioklubov, da s svojo obstoječo tehniko pokrivajo vrzel v dolgo-
ročni nabavi opreme in tako dokažemo, da smo z lastno opremo sposobni zagotoviti kritične zveze ob izrednih situacijah.

CORS Ljubljana
Vodstvo ARON : Domžale – RK Domžale S53CAB, RK Ljubljana 
S53AJK, RK Trbovlje S59DOR, rezerva RK Domžale S53CAB
ReCo Ljubljana
Ekipa ZRS : Ljubljana – RK Ljubljana S53AJK, RK Triglav S53APR, 
rezerva RK Triglav S53APR
ReCo Nova Gorica
Ekipa ZRS : Nova Gorica – S59DSG, RK Nova Gorica S59DKS, RK 
Burja S51WND
ReCo Koper
Ekipa ZRS : RK Izola S59DTN, RK Piran S59HIJ
ReCo Postojna
Ekipa ZRS : Postojna – RK Proteus S59DEM
ReCo Kranj
Ekipa ZRS : Kranj – RK Škofja Loka S59DKR, RK Marmor Hotavlje 
S53DGM
ReCo Celje
Ekipa ZRS : Celje – RK S5 QRP Club S53QRP, RK Laško S59GCD, 

RK Alpos Šentjur S59DSC, rezerva RK Celje S53EOP
ReCo Trbovlje
Ekipa ZRS : Trbovlje – RK Trbovlje S59DOR, rezerva RK Trbovlje 
S59DOR
ReCo Brežice
Ekipa ZRS : Brežice – RK Elektron Brežice S59ACP
ReCo Novo Mesto
Ekipa ZRS : Novo Mesto – RK Novo Mesto S59DJR, rezerva RK 
Novo Mesto S59DJR
ReCo Maribor
Ekipa ZRS : Maribor – RK Maribor S59ABC, RK Starše S53DOX
ReCo Murska Sobota
Ekipa ZRS : Murska Sobota – RK Murska Sobota S59DBC
ReCo Ptuj
Ekipa ZRS : Ptuj – RK Ptuj S59DJK
ReCo Slovenj Gradec
Ekipa ZRS : Sl. Gradec – RK Sl. Gradec S59DCD, Koroški RK F. 
Malgaj S59EHI, RK Mežica S59EST, rez. RK Sl.Gradec S59DCD

Aktiviranje omrežja se po naročilu predsednika ZRS ob 18.00 prenese v CORS. CORS bo po svojih zvezah obvestil ReCO vseh pokrajin, kjer 
bodo takoj začeli z obveščanjem radioamaterjev po načrtu aktiviranja ARON ZRS. Zaključek vaje bo predsednik ZRS ob 23.00 javil na CORS, 
ki obvestilo po enaki poti prenese do radioamaterjev. Sočasno se obvestilo o začetku in koncu vaje prenaša preko medijev za informiranje 
in radioamaterskih postaj.

Uspešno delo vsem radioamaterjem in vključenim v vajo z upanjem, da se nam nikoli ne bo potrebno aktivirati v izrednih razmerah, uspo-
sabljati in pripravljati, pa se moramo.

Predsednik ZRS
Goran Krajcar – S52P
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Avtor:

Maks Turščak, S53KP

SLOVENSKA ZAVIST ALI NESTRPNOST DRUG
DO DRUGEGA V RADIOAMATERSKIH KROGIH

Žal z razočaranjem ugotavljam, da smo zadnja leta močno razvrednotili vlogo in ugled radioamaterja. 
Pravzaprav se je ta proces začel v drugi polovici osemdesetih let, kasneje pa se je spreminjal s pohodom 
cenene mobilne telefonije. Prav posebej se s tem ni želel ukvarjati nihče, ne radioamaterji sami, ne tako 
imenovana krovna organizacija Zveza radioamaterjev Slovenije.

Seveda še zdaleč to ni edina zgodba o ne-
uspehu. Radioamaterjev je bilo iz leta v 
leto manj, redkeje so se pojavljali v tekmo-
vanjih, drug od drugega smo se oddalje-
vali, ni bilo več toliko prijateljskih in dru-
žabnih srečanj in nasploh je bilo opaziti, 
da naše radioamaterstvo nazaduje. Če so 
bili radioamaterji v petdesetih letih prej-
šnjega stoletja gonilna sila na področju 
radio tehnike in elektrike, lahko zagotovo 
trdimo, da danes le redki uspejo slediti 
tehničnemu napredku na področju elek-
tronike, elektrotehnike, računalništva in 
če hočete vseh vrst komunikacije. Pred več 
kot tremi desetletji, smo strmeli po komu-
nikaciji na radijski postaji. Nekateri smo 
ure in ure čakali pred radioklubi, da smo 
prišli na vrsto za delo na radijski postaji. Ta 
želja je bila tako močna, da smo imeli celo 
urnik dela, da smo imeli skupinske akcije, 
da smo imeli skupna izobraževanja in še bi 
lahko našteval. Če sem pred tremi desetle-
tji nekomu dejal, da sem radioamater je 
takoj dejal: »Ja vem, to ste tisti, ki ste po-
magali pri potresu«.  Ko pa danes nekomu 
rečem, da sem radioamater pa reče: »A to 
ste tisti, ki motite televizijo«

Pa kljub temu lahko danes trdimo, da smo 
si v družbi ustvarili dober vtis. Velikokrat 
imam občutek, da nas drugi bolje cenijo in 
spoštujejo, kot se mi sami med seboj. Res 
je, da se je radioamaterstvo tako razveja-
lo, da prav vsak lahko najde nekaj za sebe, 
za svojo dušo, za zadovoljevanje svojih 
osebnih užitkov. Pri vsej raznolikosti, širini 
našega hobija, različni strokovni usposo-
bljenosti posameznega radioamaterja, je 
čutiti določeno nezadovoljstvo med član-
stvom. Ko govorim o članstvu imam v mi-
slih radio klube kakor tudi »krovno« orga-
nizacijo Zvezo radioamaterjev Slovenije. 
Priznati moramo, da imamo v naših vrstah 
kar lepo število vrhunskih strokovnjakov. V 
drugi polovici osemdesetih in v prvi polo-
vici devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
mo slovenski radioamaterji naredili velik 
preboj na področju digitalnih komunikacij. 
Z veseljem ugotavljam, da te zadeve še 
danes odlično delujejo in služijo svojemu 
namenu. Da to deluje gre prav gotovo ve-
lika zahvala številnim radioamaterjem ši-
rom po Sloveniji. Tu smo znali združiti 

moči, energijo in neizmerno voljo. Me-
nim, da je tu bila pozitivna energija usmer-
jena v pozitivno smer, kar je doprineslo 
vidne sadove. Prav je tako, in upravičeno 
se lahko pohvalimo s takim načinom dela.  
Zavedati se moramo, da vsi radioamaterji 
nismo ing. elektronike, zato so naša pred-
znanja povsem različna. Kljub taki razliki 
so takrat vozlišča zrasla po celi Sloveniji. 
To pa zato, ker smo si med seboj pomaga-
li, ker smo se med seboj spoštovali in ni 
bilo opaziti zavisti ali nestrpnosti drug do 
drugega. 

Z razvojem širokopasovnega omrežja smo 
se radioamaterji žal priklenili za računalni-
ke. Prebiranje svetovnega spleta tudi krepi 
stroko, kar je razbrati iz določenih člankov 
in prispevkov.  Žal pa je moja ugotovitev, 
da se vse preveč zadržujemo na različnih 
forumih, kjer modrujemo drug nad dru-
gim. Dobesedno si mečemo polena pod 
noge, namesto da bi stopili skupaj, poeno-
tili različna razmišljanja in s skupnimi pro-
jekti prišli pred širšo slovensko (če hočete 
tudi svetovno) javnost. Moj namen ni tu-
kaj, da opisujem zgodovinska dogajanja v 
radioamaterstvu. Ta so poznana in dobro 
zapisana. Danes na srečo tudi dostopna 
vsem preko različnih medijev, največ pa 
preko svetovnega spleta.  

Menim, da nam je nova tehnologija, nova 
tehnika prinesla veliko dobrega. Med do-
brim je prinesla tudi (prosim samo moja 
osebna ocena) nekaj slabega. Prav gotovo 
bo ta stavek naletel na številne kritike, pa 
sem ga kljub temu zapisal. Zakaj sem ga 
zapisal bom poskušal obrazložiti v nadalje-
vanju. Na forumih smo začeli pisati o dolo-
čenih zadevah. Vsak je napisal po svojih 
zmožnostih in sposobnostih. Do sem še 
vse lepo in prav. Velikokrat beremo različ-
ne komentarje. Komentarji žal velikokrat 
nimajo nobene zveze s temo o kateri raz-
pravlja pisec. Nekaj pripišemo, samo da 
smo »pristavili« svoj lonček. Če govorimo 
o strokovnih, tehničnih člankih je prav go-
tovo veliko rešitev.  Pisanje na take članke 
s svojega pogleda je prav gotovo zanimivo 
za branje, pa če hočete tudi izdelavo dolo-
čenega izdelka. Bralec ima na razpolago 
več vrst, sam pa se bo odločil, če bo tudi 

sam kaj izdelal. Povsem neumestna so pi-
sanja, ko določena oseba prodaja radijsko 
postajo za 300 EUR. Vsebina pisca je v 
enem do dveh stavkih. Število odgovorov 
pa na desetine. Seveda od tega skorja vsi 
neumestni. «To je predrago, tam stane to-
liko, to ne boš prodal«….. in še bi lahko 
našteval. No pri takih neumestnih odgo-
vorih potem prične ta naša radioamater-
ska nestrpnost, zavist, škodoželjnost in še 
bi lahko našel kaki izraz. Dogaja se potem 
češ, kaj bo on meni pamet solil, kaj bo on 
meni diktiral, kaj naj nabavim, kaj naj sto-
rim, saj sem zadosti star, da sam odločim.  

Še zavedamo se ne, koliko nas je takih. 
Človeški organizem se postavi v bran in do 
takega amaterja postanemo apatični, nas 
ne zanima druženje z njim, se od njega 
obrnemo vstran. Žal se dogaja, da se nam 
taki radioamater več ne odziva na postaji, 
v tekmovanju se dela »gluhega«, ne želi 
nam dati točke, pa četudi je sam ne bo do-
bil.

Da ne bo pomote. Za vse to še zdaleč niso 
krivi vsi radioamaterji. Krivi so le toliko, ko-
likor pozabljajo na ideal radioamaterja, in 
se mu ne trudijo približati. Krivi so toliko 
kolikor se ne potrudijo razumeti drugega 
radioamaterja. Krivi smo vsi, ki se ne po-
trudimo razumeti tudi drugače mislečega 
in se mu približati. Krivi smo v toliko, da ne 
znamo več drug drugega poslušati. Krivi 
smo zato, ker poskušamo na vsak način 
pokazati drugemu, da smo pametnejši od 
njega. Krivi smo zato, ker ga s svojim zvi-
šanim (žaljivim)  tonom, ali pa pisano be-
sedo želimo  zmanjšati njegovo kredibil-
nost. 

Kriva je tudi država. Država vse od osamo-
svojitve do danes ni pokazala interesa, da 
bi pripravila in sprejela zakon o naši dejav-
nosti. Kljub temu, da so nas občasno tu in 
tam omenili v določenih predpisih smo tri 
tisoč glava množica brez dorečene pravne 
osnove. Smo brez ažurnih in aktualnih 
osnovnih aktov od Statuta do vseh Pravil-
nikov itd. Kdo le neki je kriv pa sedaj za to? 
Danes, ko imamo možnost razpravljati o 
našem temeljnem predpisu, pa naj se ime-
nuje ZRD-ej, ali kakor koli smo v startu za-
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RAZMIŠLJANJA

Avtor:

Bojan Debelak, S56UTM
devo tako spolitizirali, da se je veliki večini 
radioamaterjem materija uprla. Ni moj 
namen tukaj pisati o posameznih členih. 
Zamisliti se moramo nad komentarji posa-
meznih piscev, ki so se pojavili na forumu. 
Sprašujem se, ali ne bi bilo potrebno ure-
diti status radioamaterjev Slovenije. Ne bi 
ga uredili za danes in jutri. Uredili bi ga 
tudi za bodoče rodove. 

Sprašujem se, ali ni meni bolje delovati v 
urejenem okolju kot pa v povsem brez-
vladju. Sprašujem se čemu take burne re-
akcije in kritiziranje še preden smo sezna-
njeni s posameznimi dejstvi. Sprašujem se 
ali smo se res tako oddaljili od ideala radi-
oamaterja. Sprašujem se ali smo tudi tako 
nestrpni na frekvenci in ali smo pozabili 
na ham-spirit. Sprašujem se ali je to v 
duhu prijateljstva. Sprašujem se tudi kdo 
nam je izvolil vodstvo krovne organizacije, 
ki jo danes tako kritiziramo. Če ima vsak 
malar svoje oči, potem je tu nekaj tisoč 
komentarjev, potem je tu prav toliko raz-
ličnih idej,  različnih interesov. Prav te ide-
je, interese in projekte če hočete smo ra-
dioamaterji v preteklosti znali uresničiti. 
Ali smo to sposobni še kdaj narediti? Na to 
vprašanje si bomo morali sami najti odgo-
vor.  Osebno menim, da bi s kvalitetnejšo 
organizacijo, z minimalnim prispevkom 
posameznika za dobro bit naše organiza-
cije spet s ponosom rekel, sem radioama-
ter. S ponosom bi lahko dejal, da sem član 
Zveze radioamaterjev Slovenije. 

Pritrditi je prav gotovo potrebno tistim ki 
menijo,  da naša krovna organizacija ni 
imaginarna sila. Ni in ne sme biti kot cu-
nami, ki pobere vse pred seboj, kar se 
ustavi na poti. Prav gotovo je potrebno ob 
vsem upoštevati, da smo v »kvazi« demo-
kratični državi, da vedno manj dovoljuje-
mo pritiske in prisilo nad nami. Da smo 
»kvazi« pravna država in pa dejstvo, da se 
je radioamaterstvo dodobra spremenilo. 
Upoštevati je potrebno, da smo včasih 
imeli vrhunske samouke, ki so ves svoj čas 
in energijo vložili ta hobi. Neizogibno je 
dejstvo, da imamo danes visoko izobraže-
ne strokovnjake, ki pa žal nimajo več toli-
ko časa. Zato jim je hobi resnično hobi in 
jim ne sme postati breme. Prav ta breme-
na in stresi so tisti dejavniki, ki nam pov-
zročajo tako jezo, nejevoljo in nestrpnost. 

Prišel je trenutek, ko nujno potrebujemo 
modrost, da nujno povežemo naše znanje 
z izkušnjami. Življenjske izkušnje moramo 
vrniti v našo dejavnost. Idole slovenskega 
radioamaterstva moramo pritegniti ta 
hip, da nam pomagajo spraviti organizaci-
jo na nivo, ki si ga zaslužimo.

Koper, 8.10.2009

ZRS  ZRDej na ogled postavi…….

No, pa smo dočakali osnutek-predloga  ZRDej. Nekateri radioamaterji so že v samem 
začetku bili »prizadeti«, ker UO ZRS ni javno objavil sestavo članov (Ali je res, da je na-
stala  tajna strokovna skupina za pripravo ZRDej…? ). Nihče ni bil prizadet ali imel 
namena prikrivati sestavo, če so se tako odločili. Imeli so mir v času pisanja vse do poda-
nega osnutka-predloga UO ZRS. Predvidevam, da tega dela nikakor v miru ne bi opravili  
(omogočila vključitev v delo delovne skupine za pripravo Za kona o radioamaterski de-
javnosti.), če bi bila sestava objavljena (toda zastaviti vam moram nekaj vprašanj na 
skrivnostno temo ZRDej). V tem času se je polivalo po UO ZRS in skupini, ki je pripravlja-
la predlog ZRDej.

KAŠA  ALI  KAŠA

No, sedaj imamo ZRDej tudi v radioklubih. 
Ponovno se pojavljajo pripombe o pravo-
časnem pošiljanju in dostavi gradiva v ra-
dioklube. Nikoli ni zadovoljiva klasična 
pošta ali elektronska. Tisti radioklubi, ki 
trdijo, da niso prejeli klasične dostave želi-
jo »dostavo« v elektronski obliki ali obra-
tno.( v slabi ali nikakršni obveščenosti 
klubov, članov, nečlanov, … sploh pa ve-
čin). In kašen je odziv na osnutek-predlog 
ZRDej. Vse pripombe do katerih sem imel 
vpogled preko e-predsedniki, ga v celoti 
zavračajo. Prav niti ena pripomba na osnu-
tek-predlog ne prihaja po posameznih čle-
nih, ki bi se dali v javni obravnavi spreme-
niti, črtati ali kako po »meri« popraviti. Za 
vse, predvsem zakonske spremembe 
mora vedno biti pripravljen in podan v 
obravnavo osnutek – predlog. Nikoli še 
noben zakon ali drugačna zakonodaja 
brez predloga obravnave in popravkov ni 
bil uveljavljen ali sprejet pri nobenem dru-
štvu ali klubu. Trditve, (da so sedanji šefi 
povsem iztirili iz realnosti in nas hočejo 
pripeljati v stare svinčene čase;   sicer ne 
bo nihče imel jajc;  ker ni več ….. kot se-
kretarja, ki je bil le podaljšana roka lobi-
jev iz ozadja;  Predlog ZRS-ja v osnovi 
bazira na pridobivanju materialnih do-
brin ZRS-ja, na kršitvah človekovih pra-
vic;  Od kar berem tole predsedniško kore-
spondenco, mi gre na bruhanje;  peščica 
poklicanih vedno lastila organizacijo in 
dejavnost;  žal je problem o zaplankano-
sti posameznih subjektov v organih ZRS;  
Lobiji so premočni. Jaz vem to;  Srčno 
upam, da bo nas poslušalcev in gledalcev 
več…) povzete iz predsedniškega foruma 
niso vredne dialoga.
Pričakovati je bilo normalno koresponden-
co, ne »skrivnostno«, kot temu očitajo ne-
kateri posamezniki med nami - predsedni-
ki RK, ki bi bila lahko za vzor na LEA 
forumu. Pa na tem predsedniškem foru-
mu-korespondenci med redkimi predse-
dnik RK  trosi »rožice«  bivši predsednik, ki 
je delal prav mimo UO ...? 
»Rožice« (Srčno upam, da bo nas poslu-

šalcev in gledalcev več…Mogoče pripeljem 
celo kakšnega novinarje in snemalca za 
regionalno TV… ), ki pa niso od predse-
dnika RK in ne sodijo na ta forum predse-
dnikov RK  niso vredne nobenega komen-
tarja.
V nadaljevanju bo razprava pokazala ali je 
osnutek-predloga ZRDej-a  mogoče dopol-
niti v tako obliko, ki bi bila sprejemljiva za 
radioamaterje. UO ZRS bo sam presodil ali 
ga bo sploh podal kot predlog na konfe-
renco ZRS in ne bi bilo prvič (v Sloveniji), 
če ga v celoti konferenca zavrne. Pozivi 
»izredne konference« pa trenutno nimajo 
nobene osnove. Vpijoči za »izredno konfe-
renco« naj preberejo obstoječi veljavni 
STATUT ZRS. Člen, ki omenja sklic izredne 
konference NE OMENJA, da so že podani 
pogoji za sklic, če ima UO ZRS na mizi 
samo gradivo ali predloge, ki še niso spre-
jeti na redni konferenci ZRS!
Stvar presoje UO ZRS je tudi o sestavi nove 
»ekipe«, ki ob tem predlogu modruje o 
vseh napakah in poda novi predlog. Po 
moji presoji so največji odpori do tega 
osnutka-predloga fi nančne obveznosti ra-
dioamaterjev. V nekem negativnem ko-
mentarju je bilo omenjeno, da ustava RS v  
enem členu pravi: - ima pravico do prosto-
voljnega združevanja (ni natančno prepi-
sano ! ). Res je. Vsak ima pravico do pro-
stovoljnega združevanja v društva (Lovska 
zveza, Zveza tabornikov, Društvo diabeti-
kov, Kolesarsko društvo, Ribiška društva, 
Gasilska zveza, Zveza šoferjev, itd). Saj 
združevanje ni prisila! Ko sprejmeš prosto-
voljno združevanje – klub ali društvo, 
sprejemaš tudi pravila – statut društva v 
katerega si se prostovoljno včlanil. 
Ni društva ali kluba, ki ne bi imel članari-
ne. Od statusa društva ali kluba je odvisna 
letna članarina. Vsa društva so povezana v 
ZVEZO društev in imajo iz letne članarine 
obveznosti v društvu in društvo do zveze. 
Imam soseda lovca. 90 EUR je letna člana-
rina Lovske družine, ki od 90 ERU nakaže 
45 EUR Lovski zvezi Slovenije. 

 stran 41
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DOGODKI  SREČANJE SREBRNIH IN ZLATIH OT

Srečanje 
OT ZRS
Avtor: Igor Kafol, S51IK

Po deževnem tednu, se je ta dan nasmehnilo sonce in pozdravilo dolgoletno 
in vztrajno delo OT ter prispevalo k dobremu vzdušju. V takšnem dnevu bi bil 
čudovit sprehod po botaničnem vrtu v  Ljubljani, ki pa je žal odpadel, ker ni 
bilo dovolj interesa. Tako je druženje najprej potekalo kar pred restavracijo 
Harfa, kjer nam je Herman S53ND predstavil krmiljenje multiband loop anten-
skega sistema.

V prijetnih pogovorih smo nato počakali do prihoda vseh udeležencev, ki pa 
jih je žal prišlo le 45. Po okusnem kosilu je sledila podelitev znakov OT ZRS, ki 
jih je letos prejelo 52 zlatih OT ZRS za 50 in več let članstva v ZRS in 29 srebr-
nih OT ZRS za 25 let članstva v ZRS. Žal je osebno prevzelo znake le 25 zlatih 
in 2 srebrna OT. 

Po podelitvi sta nam Jani S57L in Franc S56UGB v sliki in besedi doživeto pred-
stavila letošnjo JOTA expedicijo na Palagruži. Predviden je bil tudi prihod in 
pozdrav župana mesta Ljubljana g. Zorana Jankoviča, vendar se je zaradi ne-
predvidene službene obveznosti, tik pred srečanjem opravičil. V opravičilo za 
to pa je zagotovil, da bo prejemnike priznaj povabil na Magistrat in jim takrat 
posvetil več svojega časa, kot bi jim ga lahko na samem srečanju.   

Kljub majhnemu številu udeležencev 
je srečanje prijetno potekalo v pogo-
vorih in izmenjavi bogatih izkušenj. 
Razšli smo se v poznih popoldanskih 
urah.

Ob zaključku pa mi je kljub prijetne-
mu druženju, ostal grenak priokus 
zaradi skromne udeležbe OT. Me-
nim, da bi morali razmišljati o prido-
bitvi kakšnega sponzorja, da bi lahko 
prejemnike priznanj vsaj spodobno 
pogostili, saj je bilo tokrat v ta na-
men le malo sredstev, kar je mogoče 
koga odvrnilo od udeležbe na sreča-
nju.      

Zveza radioamaterjev Slovenije je 19.09.2009 organizirala 25. 
srečanje oldtimerjev (v nadaljevanju OT) ZRS in podelitev priznanj. 
Letos je podelitev prvič potekala po novem pravilniku o priznan-
jih ZRS, v katerem je bila uvedena nova kategorija OT ZRS: to so 
priznanja zlatim OT, ki se podeljujejo za 50 let članstva v orga-
nizaciji.
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S59DCD v Field Day SSB

Tako kot je že v navadi, smo se tudi letos udeležili tekmovanja Field Day SSB, ki je potekalo 
prvi polni vikend v septembru. Nekaj dni pred tekmovanjem smo se odločili, na kateri od 
dveh ustaljenih lokacij bomo tekmovanje izvedli in naredili plan izvedbe, da bi vse poteka-
lo čim bolj gladko in brez težav, saj vremenska napoved ni dajala ravno najboljših obetov.

Fotografije in besedilo:

Branko Knez, S51BX

Tekmovanja smo se udeležili člani ustaljene tekmovalne ekipe 
ter še nekateri člani in simpatizerji našega radiokluba. Tudi to 
tekmovanje smo izvedli ob podpori slovenske vojske. Pripadniki 
motoriziranega bataljona za zveze so na lokaciji postavili voja-
ško vozilo ter antenski stolp višine 10 m. Na dogodek smo po-
vabili tudi predstavnike Mestne Občine (MO) Slovenj Gradec ter 
občinskega sveta, da bi jim lahko v živo, na terenu, predstavili 
naše delovanje in aktivnosti.

Kljub slabšim obetom je vreme dobro služilo. Bilo je sicer sveže, 
vendar sončno. Dan je s hladom ter prvim obarvanim listjem in 
orumenelo praprotjo po obronkih gozda dajal že prav jesenski 
pridih. Z delom smo hiteli, da bi bilo vse pravočasno nared. V 
vojaškem vozilu smo uredili »delovno mesto« za tekmovalce, 
po okoliških drevesih smo napeli žične dipole, na antenski stolp 
pa smo pritrdili tri-elementni beam. Agregat, ki nam je predsta-
vljal vir energije, smo postavili v kotanjo nekoliko vstran, da ne 

bi s hrupom oviral tekmovalcev pri delu. Hiter test opreme je 
pokazal, da je vse v najlepšem redu, tako je bilo vse nared.

Tekmovanje se je pričelo in v dnevniku so se začele vrstiti prve 
zveze. Počasi se je bližala četrta ura popoldan, ko naj bi nas 
obiskali gostje. Kmalu se je na prizorišču pričela zbirati pisana 
množica povabljenih gostov, ki so z zanimanjem spremljali do-
gajanje. Kmalu je bilo v taboru okrog 30 ljudi, ki so si ogledova-
li »žičnate pajčevine« po zraku ter delo tekmovalcev. Navzoči so 
z zanimanjem prisluhnili tudi predsedniku kluba Tomažu Kašni-
ku – S57PKT, ki jim je na kratko opisal dogajanje ter aktivnosti, 
s katerimi se v klubu še ukvarjamo.

Iz improvizirane kuhinje pred taborom je pričelo prav mikavno 
dišati in to je pomenilo, da je napočil čas za skromno pogostitev 
obiskovalcev. Topel obrok se je vsem odlično prilegel. Sledila so 
razna pomenkovanja in debate o tem in onem, nato pa zbor za 
skupinsko fotografi jo. Kmalu zatem so se obiskovalci počasi pri-
čeli razhajati. 

Po oddaljenem gorovju na drugi strani doline so se zarisovale 
še zadnje sončne proge tega dne, tabor pa se je že počasi po-
grezal v mrak, saj je bil, postavljen čisto na vzhodnem robu goz-
da, že dolgo v senci. Noč je bila hladna, na tla je padla močna 
rosa, po ozračju se je leno vlekla gosta megla, v kateri so se 
zarisovale čudne sence svetlobe iz tabora. 

Kljub lenobnemu vzdušju okolice je bilo dogajanje v taboru 
zelo živahno in tekmovalci so pridno nabirali nove in nove veze. 
Počasi so se razšli še zadnji obiskovalci ter simpatizerji, tako 
smo v taboru ostali samo še člani tekmovalne ekipe. Nekaj časa 
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smo še vztrajali ob idejah in pomenkovanju o tem in onem, 
obujanju spominov in vtisov s preteklih tekmovanj, ter kako 
morda v prihodnje morebiti še kaj izboljšati.
Okrog polnoči smo se dogovorili za izmene, tako se je del ekipe 
odpravil k počitku, da si nabere novih moči, drugi del pa je 
vztrajal pri delu. Okrog četrte ure zjutraj smo naredili menjavo 
in tako brez premora neutrudno klicali CQ in beležili nove in 
nove veze. Počasi se je pričelo svitati, daleč na vzhodu so se v 
megli začeli nejasno kazati obrisi gorovja in kmalu se je nad 
njim zarisala tudi jutranja zarja. Megla se je počasi dvignila in 
nedelja se je prebudila v hladno, vendar čudovito sončno jutro. 
Napočil je čas za zajtrk, še pred tem pa smo si kar na delovnem 
mestu privoščili nekaj domačih dobrot, ki so zelo teknile.

Ta dan se je na lokaciji ponovno zglasilo nekaj naših članov in 
simpatizerjev. Čas je neizmerno bežal in tekmovanje se je priče-
lo bližati koncu. Počasi je bilo potrebno pričeti s pospravljanjem 
tabora. Vmes je bilo potrebno skočiti v dolino po pripadnika 
slovenske vojske, ki je prišel po vozilo.
 Napočil je čas zaključka tekmovanja in na vrsti je bilo posprav-
ljanje. Čeprav je bilo nebo zastrto s kopreno oblakov, sta se sko-
zi razporke kazala modrina in sonce in nič ni kazalo na kakšno 
neljubo vremensko izkušnjo. Kljub temu smo z delom ponovno 
pohiteli, da bi čim prej pospravili tabor in se odpravili vsak proti 
svojemu domu. 

Ker nas je bilo dovolj, je delo teklo hitro in gladko. Kmalu je bilo 
vse nared za odhod. Predstavnik vojske se je poslovil in odpeljal 
proti dolini, odšli so tudi že ostali člani, tako smo na koncu osta-
li le še člani tekmovalne ekipe. Na zbirnem mestu smo si v av-
tomobile razporedili še nekaj opreme in se počasi razšli.

Nedolgo zatem je izpod neba za nekaj minut prav nepričakova-
no pričel pršiti dež in ob tem smo si vsi lahko samo oddahnili, 
saj je bilo že vse zaključeno in pospravljeno. Tako smo uspešno 
izvedli še eno tekmovanje Field Day, ki nam bo zagotovo ostalo 
v lepem spominu.              

Radioklub Elektron 
Brežice S59ACP 
gre naprej

Fotografije in besedilo:
Anton Hribernik, S52MA

V soboto, 17.oktobra 2009 smo se radioamaterji 
Radiokluba Elektron vselili v nove prostore nek-
danjega opuščenega Dijaškega doma, člani pa 
se veselimo tudi nove sprejemno-oddajne postaje 
YAESU FT-2000. 

Prišli smo že pred deveto uro. Morali smo. Otvoritev je bila na-
črtovana za 11. uro, a so novinarji kar tekmovali, kdo bo prej 
prišel in poročal o dogodku. Izjave so padale, vrtele so se kame-
re, snemalniki so delali, dokler so zmogle baterije. Potem je vse 
utihnilo. 

Nekdanji Dijaški dom, v katerem smo dobili prostore

Ob napovedanem času nas je s svojo prisotnostjo počastila še 
podžupanja občine Brežice, gospa Patricija Čular in spregovorila 
nekaj vzpodbudnih besed. Predstavili smo ji rezultat našega pri-
zadevnega dela, vse prisotne in novo radijsko postajo FT-2000. 
Seznanili smo jo z našim delom, doseženimi uspehi ter načrti. 

Dušan Kostrevc govori o delu med osamosvojitveno vojno 1991

Podrobno smo ji predstavili elaborat Načrta zvez ARON in naše 
zmožnosti za vzpostavljanje radioamaterskih zvez v primeru na-
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stanka večjih elementarnih nesreč, kje, s čim in kako lahko radi-
oamaterji priskočimo na pomoč s svojimi mobilnimi in preno-
snimi napravami na teritoriju občine Brežice, v Posavski regiji in 
širše. Govorili smo tudi o problematiki fi nanciranja, ki je pereča, 
posebno še v letošnjem letu zaradi gospodarske rececije. 

Novinarji so bili vztrajni 

Skupaj smo ugotovili, da smo glede pridobljenih in porabljenih 
sredstev eno najskromnejših društev. Pomembno je tudi, koliko 
te kot društvo poznajo in kakšno podporo so ti pripravljeni izka-
zati, ter koliko cenijo tvoje delo z mladimi. Tudi od tega je odvi-
sen naš jutri, pa še od česa drugega. Gospe podžupanji se za-
hvaljujemo za dosedanji posluh in vso izkazano pomoč; 
pomagala nam je zagotoviti nadomestne prostore in nam tudi 
za vnaprej obljubila pomoč. 

Podžupanja občine Brežice, ga. Patricija Čular na otovritvi

Zahvaljujemo se tudi vsem članom udarnikom, posebej še Du-
šanu S52NR, Tomiju S52TK, Slavku S51YI, Dragu S51XA in 
Samu S56IPS, ki so si skupaj z menoj prizadevali v obsežnem 
procesu selitve in obnove prostorov, Jožetu S56TGA ter Sveto-
zarju iz Berlina pa za vzpodbujanje. 

Hkrati čestitamo tudi Tomiju za Abrahama. Gremo naprej!

Korenine zgodovine

Naš klub je pred nekaj leti praznoval 40 let aktivnega dela, po 
pripovedovanju najstarejših članov pa ima radioamaterstvo v 
naši občini korenine že v letu 1961 v Vojašnici Cerklje ob Krki, 
kjer je delovala radioamaterska postaja YU3ABZ. Leta 1967 je 
bila ukinjena in aktivnost se je z delom istega članstva prenesla 
v novoustanovljeni Radioklub Elektron Brežice, postaji pa je bil 

dodeljen klicni znak YU3ACP. Po nastanku samostojne Republi-
ke Slovenije smo dobili nov klicni znak S59ACP, na katerega 
smo zelo ponosni, saj je močno vplival na način našega življe-
nja. Čez dobro leto bomo praznovali pol stoletja delovanja. 
Vmes so bila leta zelo, pa tudi manj plodnega dela. Marsikdo je 
po končani srednji šoli ali po končanem študiju našel zaposlitev 
v drugih krajih. Tisti, ki so odšli, niso povsem pozabils radioa-
materskih časov in svojega prvega kluba, v katerem so se prvič 
srečali s skrivnostmi radiotehnike. Nekateri so v novih okoljih 
postali ugledni in priznani strokovnjaki. Nanje smo zelo pono-
sni.

Blagor mu, komur ni treba

Kakšen bi to bil radioklub, ki se ne bi vsakih nekaj let selil in 
prenašal svoje radijske postaje in vse ostale dragocene opreme 
v vedno druge prostore? Blagor mu, komur ni treba! Naš klub se 
je preselil. Kljub lanskem hladnem tušu ob novici, da bomo mo-
rali skupaj z drugimi društvi zapustiti svoj najeti prostor, nismo 
pokleknili pred dilemo, kako naprej. Iskali smo sogovornike, ki 
bi nam kakorkoli priskočili na pomoč. Našli smo mlado, čedno 
sogovornico, ugledno brežiško mladinsko funkcionarko, gospo 
Patricijo Čular, ki je povrhu še podžupanja Občine Brežice. 
Z njeno pomočjo smo letos poleti prišli do nadomestnega pro-
stora v nekdanjem Dijaškem domu, ki sameva na Trgu izgnan-
cev 12a. Izbrali smo si kar zgornje, četrto nadstropje, da bi bili 
antenski koaksialni kabli čim krajši. Skozi okno sobe se ob le-
pem vremenu vidijo Trdinov vrh, Kum, Lisca, Šentvid nad Čate-
žem ob Savi, Sljeme na Medvednici in vrh nad Varaždinom. So-
bici se nahajata ob zunanjem požarnem stopnišču, ki kljub 
slabemu stanju še vedno omogoča postavitev manjšega anten-
skega stolpa; postavili ga bomo takoj, ko si zopet fi nančno opo-
moremo.

Udarništvo ni povsem zamrlo

Že poleti smo se udarniško lotili obnove dveh manjših prosto-
rov, jih najprej temeljito pospravili in očistili. Ocenili smo, da so 
okna v tako slabem stanju, da bi jih bilo treba kar zamenjati, 
zunanje police, ki so bile nekdaj pocinkane, pa je že zdavnaj 
načela rja. Obnove smo se lotili tako, kot se je restavrator ne-
davno lotil obnove cerkve Svetega Roka: s spoštovanjem do do-
deljene nam starine… Še dobro, da sem si takrat ogledal, kako 
se to dela. Nato smo se lotili obnove oken. Najraje bi jih kar za-
menjali z novimi plastičnimi, a kaj, ko zajec ne bi tičal v denarju. 
Okenska krila smo najprej učvrstili s kotnimi profi li, stekla smo 
nastavili v nekdanjo lego in jih učvrstili ter zatesnili s tesnilno 
silikonsko maso, nato smo vse lesene dele prebarvali z zaščitni-
mi premazi. Zatesnili smo vse špranje, da nam ne bi v prostore 
ob močnem dežju pricurljala voda. Vratna krila obeh prostorov 
so bila nepopolna. Delali smo, brusili in ugotovili, da je v nas 
tudi kanček mizarske žilice. Popravili smo ključavnico enega od 
prostorov, v katerega smo se na hitro že vselili in vanj stlačili 
grozno količino na videz neuporabnih stvari, prostor zaklenili in 
si oddahnili, misleč, da imamo zopet vse pod kontrolo… 
Po nekaj dnevih počitka od trdega dela pa mi nek znanec mimo-
grede čestita za pridobitev »novih« prostorov, kjer so vsa vrata 
odprta… »Kaj, odprta?«, sem si mislil. Saj ne morejo biti odprta, 
ko pa smo vsaj ena vrata dobro zaprli in zaklenili, ostala pa smo 
pustili na stežaj odprta, da se čimprej posušijo stene, ki sem jih 
pred nekaj dnevi sveže prebarval. In glej ga zlomka: ponoči me 
je začel vrtati črv groze in obšla me je zla slutnja. Naslednji dan 
sem se takoj odpravil pogledat, za kaj pravzaprav gre. Ko sem 
prišel do prve sobe, do našega začasnega skladišča, v katerega 
smo skrbno shranili vso opremo, stare in novejše radijske na-
prave, rotatorje in ostalo dragoceno radioamatersko opremo, 
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Avtor besedila in ostalih slik:

Friderik Back, S56FFB

sem videl, da so vrata vlomljena, ključavnica je uničena, tečaji 
zviti, vratno krilo se je kazalo v vsej svoji žalosti. Najprej sem 
pogledal, ali kaj manjka. Ničesar. Zakaj potem vlom? V trenutku 
so se mi sesule sanje o novih prostorih - občutek varnosti se je 
razblinil. A kar je, je. To ni bilo prvič, da nam je kdo vlomil. Pred 
tem so nam vlomilci odnesli nov računalnik, zdaj nič. Kaj bo ju-
tri? Ne smem misliti na to. Dušanu bom naročil, naj namesti vi-
deokamero in opozorila, pa bo, kar bo! Takoj smo nadaljevali z 
obnovo. Popravili smo okovje in nekje staknili nadomestno vra-
tno krilo. Nadaljevali smo z delom.
Na zunanjem požarnem stopnišču smo postavili dve anteni, in 
sicer dipol anteno za štiri frekvenčne KV obsege ter za UKV 
11-elementno YAGI anteno, trenutno usmerjeno na severoza-
hod. Le toliko, kolikor potrebujemo, da se za silo zopet pojavi-
mo v etru. Na UKV-ju odpiramo kar lepo število repetitorjev: na 
Trdinovem vrhu, na Krimu, na Mrzlici, Medvednici in Kalniku v 
sosednji republiki Hrvaški. Pa še katerega bomo verjetno našli. 
Nikoli ne veš, kdaj ti prav pridejo.

Veselje se je vrnilo, dež pa tudi. 
Da te srce zaboli...

Naše lepo darilo, ki smo si ga privoščili za slovesno odprtje no-
vih prostorov, je nova postaja FT-2000. Vsa ta leta varčevanja in 
pisanja prošenj za donacije so obrodila sad, zdaj je postaja tu. V 
vsem svojem blišču ponosno leži na skoraj tri metre dolgi stari 
mizi, ki ima tudi sama bogato zgodovino in ki nikoli ni služila 
tako plemenitemu namenu, kot ravno danes. Okrog nje pa ko-
pica znanih in nekaj neznanih zamišljenih glav, ki si ogledujejo 
to črno čudo tehnike, se čohajo po glavi in se delajo, kot da 
doma nimajo kaj početi. To čudo je doseglo naš namen. Ta soba 
je zopet polna ljudi! Prišli so tudi mlajši. 

Ob prvem jesenskem dežju streha zamaka, žlebovi so gnili, sra-
ge vode polzijo po sveže pobarvanih stenah. Da te srce boli! Za 
opuščeno hišo s štiristo sobami ne skrbi nihče. Niti občina, ki je 
lastnik. In zdaj smo notri mi. Da te srce zaboli!

Medtem, ko sem se ukvarjal s potencialnim podmladkom in se 
trudil čim bolje predstaviti radioamaterstvo, so jo fantje iz KV 
sekcije resnih obrazov popihali. Ne vem, kaj je ta resen izraz 
pomenil. Ali je bil izraz občutka pomembnosti, ker naj bi odkrili 
kaj do sedaj njim neznanega, ali pa so razvozljali skrivnost, za-
kaj je nova postaja tako gluha. Imamo previsoka pričakovanja? 
Radovednost, ki se od časa do časa sprevrača v strast, nas sili 
naprej. Na uro pa pogledaš šele potem, ko je ta že pozna. Toda 
jutri bo nov dan in prinesel bo nova vprašanja, kako ta črna 
škatla deluje. In zopet bomo zbrani ob njej.

Daj še enega, prosim!

Nekaj dni po otvoritvi novih prostorov Radiokluba Elektron Bre-
žice sem doživel nekaj veselega. Namenil sem se h kolegom v 
klub. Upal sem, da bodo prišli preučevat novo postajo. In res so 
bili zbrani. Kot siromaki pri belem kruhu. 

Pred tem na dvorišču pred stavbo srečam dva otroka, ki se dolgoča-
sita. Prijazno ju pozdravim in nagovorim. Pokažem jima ročno radij-
sko postajo, ki jo imam pri sebi. Eden jo previdno, skoraj boječe z 
obema rokama prime in si jo ogleduje, drugi jo gleda s strani. Poka-
žem jima, kako se jo upravlja, kako jo je treba držati, kje se pritisne 
tipko za oddajo. Nagovorim ju, naj pokličeta Dušana, ki dela na klub-
ski postaji. Kaže, da ju stvar zanima! Ko vprašam, koliko sta stara, 
mali iztegne rokico in pokaže pet prstkov, torej pet let. Starejši ima 
petnajst let in je v devetem razredu. Toda, ko mlajši prime postajo v 
roke, postane tako zgovoren, da sem ga moral kar kmalu ustaviti. 
Dovolj je poskusil, sem si mislil. »Zdaj vaju pa povabim še v četrto 
nadstropje, da bosta videla, kje dela operater Dušan«. Še tu sta pre-
izkusila zvezo z dvema ročnima postajama. To je nanju napravilo 
tako močan vtis, da sta me začela oblegati z vprašanji, kdaj lahko 
zopet prideta. Spomnil sem se, da imamo v sosednji sobi v rezervi 
še malo rdečega pomarančnega soka in nekaj slanega peciva ter 
čokoladnih napolitank. Povabil sem ju na skromen prigrizek. Mizica 
je bila še vedno pogrnjena od zadnje slovesnosti, lepa in čista. Na 
njej so bile pripravljene lepe barvne serviete. Iz omare sem vzel pa-
pirnat krožnik in nanj nasul raznega peciva. Ponudil sem jima, naj 
sedeta na stol. Starejši, Gregor po imenu, se je za korak umaknil, 
rekoč, da je prelepo, da bi si kaj od tega privoščil, mlajši Aleš pa je bil 
bolj odločen. Sedel je na stol, segel po pecivu in spil kozarček poma-
rančnega soka. »Daj še enega!«, je rekel in nastavil kozarček. Starej-
ši bratec ga je takoj poučil: »Aleš, ne tako. Moraš reči: prosim, go-
spod«. »Opa«, sem izustil. »Mi smo radioamaterji, kličemo se kar po 
imenih. Jaz sem Tone«. »Jaz sem pa Aleš. Kdaj pa lahko zopet pri-
dem k vam?«, je vprašal mlajši. In potem smo se dogovorili za dan, 
ko bosta zopet prišla. 
Podali smo si roke, nato sta oba odhitela domov. »No, to je pa lepo 
doživetje«, sem si rekel. Trudili se bomo, da jih bo čimveč.            
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Laboratorijski napajalnik II. del
Avtor: Darko Volk, S57UUD

Kot sem obljubil že v prejšnji številki, bo tokratno nadaljevanje vsebovalo predvsem praktične napotke, kako 
laboratorijski napajalnik narediti. Ogledali si bomo načrt, izdelali bomo tiskano vezje in ga montirali v 
primerno ohišje. Oživljanje naprave in program za mikrokrmilnik bom pustil za naslednjič.

Slika 1

Slika 2

Načrt

Načrt na sliki 1 vsebuje le komponente, 
ki se nahajajo na tiskanem vezju; poleg 
teh potrebujemo še usmerniški mostiček 
in glavni transformator. Pomožni trans-
formator, ki je na načrtu, služi le za napa-
janje elektronike napajalnika.
Povezava tiskanega vezja z usmerniškim 
mostičem, transformatorjem, mrežno 
napetostjo na eni strani ter rotacijskim 
enkoderjem, stop tipko in sponkami za 
priključitev napajalnika na drugi strani - 
slika 2.
Do sedaj pravzaprav nismo nikjer napisa-
li, kaj bo tak laboratorijski napajalnik 
zmogel. Zmogljivost je precej odvisna od 
izbire uporabljenih elementov, še najbolj 
od transformatorja. Sam sem v te name-
ne imel pripravljen transformator s C je-
drom, katerega napetosti sekundarja so 
2 x 19 V, tokovne zaloge pa so 2.5 A na 
vsakem navitju. 
S takšnim transformatorjem naj bi napa-
jalnik v območju 0 - 17 V dal do 5 A toka, 
v območju 17 - 34 V pa 2.5 A toka. Nape-
tostna meja tega napajalnika je pri 40 V, 

vendar so v območju 34 - 40 V tokovne 
zaloge le do 500 mA.

Opis delovanja

Napajanje posameznih delov napajalnika

Hiter pregled načrta nam pove, da ima-
mo tu kar nekaj delov, ki smo jih spoznali 
že v prvem delu članka. Pojdimo po vrsti. 

Transformator T1 služi le zagotavljanju 
stabilnega napajanja +5 V za mikrokon-
troler in operacijski ojačevalnik. Za 
usmerjanje je uporabljena vezava s sre-
dnjim odcepom na transformatorju. Mo-
stiček B2 uporablja le dve diodi. Preostali 
dve diodi sta uporabljeni za drugo vejo 
napajalnika, ki zagotavlja negativno na-
petost. Vezava torej ni nič posebnega, je 
le kombinacija dveh že znanih vezav s 
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srednjim odcepom, le da je ena narejena 
v pozitivni, druga pa v negativni veji. 
V pozitivni veji nam stabilno napetost za-
gotovi dobro znani regulator 78M05, v 
negativni pa njegov nekaj manj znani 
dvojček 79M05. Oba elementa sta že več 
kot 20 let klasika za stabilizacijo napeto-
sti v primeru, ko gre za relativno majhne 
tokove. Oba elementa za stabilno delo-
vanje zahtevata na vhodu in na izhodu 
primerne kondenzatorje (C2, C3, C7, C8, 
C9 in C10). 
Pozorni bralci bodo kaj hitro opazili, da je 
C8 precej večji od C2 in C3. Spomnimo se 
prejšnjega članka, ki med ostalim govori 
o velikosti tega kondenzatorja glede na 
porabo. Poraba v pozitivni veji je torej ve-
čja, predvsem na račun osvetlitve LCD 
prikazovalnika. Če bomo uporabili prika-
zovalnik brez osvetlitve, je lahko vre-
dnost C8 le 470 μF, v nasprotnem pa je 
tu potrebno uporabiti kondenzator vre-
dnosti vsaj 2200 μF. Tisti z največ razisko-
valnega duha lahko poskusijo tudi s 470 
μF; z osciloskopom naj nato pogledajo, 
kakšna je napetost v +5V napajalni veji. 

Krmilno vezje – diferencialni ojačevalnik  

Krmilno vezje je v našem primeru dife-
rencialni ojačevalnik, narejen s tranzi-
storji tipa  MMBT6517. Oznaka se sliši 
precej vesoljska, a takšne sem pač imel 
pri roki. Tu lahko uporabite kakršne koli 
SMD NPN tranzistorje v SOT-23 ohišju; 
bistveno je le, da je njihov VCE0 višji od 
60 V. Pri tem vezju bi opozoril na napaja-
nje: diferencialni ojačevalnik se namreč 
ne napaja iz iste napajalne napetosti kot 
glavna veja, katere tok teče preko FET-ov; 
razlog je v valovitosti. Valovitost glavne 
veje se s porabo na izhodu napajalnika 
spreminja. Za to vezje smo naredili še 
tretji usmernik z diodama D2 in D3 ter 
svojim elektrolitskim kondenzatorjem 
C18. Dodatno fi ltriranje te napetosti do-
sežemo z R45 in kondenzatorjem C15. 
Diferencialni ojačevalnik se v emiterskem 
delu preko upora R4 napaja s stabilno ne-
gativno napetostjo -5 V. To nam omogo-
ča, da laboratorijski napajalnik deluje 
tudi pri zelo nizkih napetostih - vse do 
nekaj 100 mV.
Na bazo tranzistorja Q3 pripeljemo refe-
renčno napetost, ki jo diferencialni ojače-
valnik primerja z vzorcem izhodne napeto-
sti, pripeljane na Q4 preko delilnika 
napetosti. Delilnik je sestavljen iz treh 
uporov (R6, R7 in P2). Na kolektorju tranzi-
storja Q4 dobimo rezultat primerjave. Ta 
signal potem bolj ali manj odpira MOSFET 
tranzistorje. Vezje torej skrbi, da je na iz-
hodu napajalnika vedno napetost, ki je za 
faktor delitve delilnika (R6, R7 in P2) višja, 
kot je referenčna napetost na bazi tranzi-
storja Q3. Kondenzator C14 poskrbi, da je 

diferencialni ojačevalnik stabilen in brez 
oscilacij v primerih, ko se izhodna ali refe-
renčna napetost skokoma spremeni. RC 
člen (R9 in C4) poskrbi, da se napaka na 
izhodu čim hitreje prenese na bazo Q4 in 
na ta način diferencialni ojačevalnik dovolj 
hitro reagira in popravi izhodno napetost.

Tokovna omejitev

Oglejmo si upor R5 z vrednostjo 0.22 
ohma. Na njem nastane padec napetosti, 
ki nam služi za merjenje toka. R39, P1 in 
tranzistor Q1 služijo za omejitev maksi-
malnega toka. Padec napetosti na uporu 
R5 se preko delilnika napetosti R39 in P1 
ter preko upora R36 prenese na bazo 
tranzistorja Q1, ki se odpre in s tem 
ustrezno zmanjša referenčno napetost 
Ureg, to pa seveda povzroči zmanjšanje 
toka na bremenu. 

Mikrokontroler – srce napajalnika

Zaradi potrebe po dovolj velikem številu 
I/O pinov sem se odločil za ATMega16. 
Mikrokontroler ima kar precej nalog. 
Oglejmo si jih:

• meritve napetosti v nekaj točkah vezja,
• meritve toka, 
• prikaz rezultatov na LCD prikazovalniku,
• preko optosklopnika OI1 preklaplja to-

pologijo usmernika,  
• s pomočjo D/A pretvornika generira 

ustrezno referenčno napetost,
• zaznava signale z rotacijskega enko-

derja,
• zaznava pritisk na STOP tipko,
• komunicira preko UART-a s PC-jem.

Toliko za začetek. Predvidel sem še nekaj 
funkcij, ki jih bom vgradil naknadno. Ena 
takih je na primer merjenje temperature 
znotraj napajalnika. 
Mikrokontroler meri izhodno napetost 
preko uporovnega delilnika R26 in R27. 
Meri tudi napetost pred MOSFETi preko 
delilnika R37 in R38.

Meritev toka

Meritev toka je nekoliko bolj zapletena. 
R5 nam služi za pretvorbo toka v nape-
tost. Padec na njem preko uporov R34 in 
R35 pripeljemo na vhod operacijskega 
ojačevalnika TL062. P4 služi za nastavi-
tev ničle, s P3 pa nastavljamo ojačenje 
ojačevalnika. Tako dobljeno napetost pe-
ljemo na mikrokontroler.

Prikaz meritev na LCD prikazovalniku 

Povezava mikrokontrolerja z LCD prikazo-
valnikom je narejena v 4-bitnem načinu. 
Tako prihranimo 4 I/O nožice, ki jih bomo 
kasneje uporabili za kakšne druge funkci-
je. Hitrost prenosa podatkov na prikazo-

valnik je tako nekoliko manjša, a velike 
hitrosti tu tako in tako ne potrebujemo. Z 
RV1 nastavljamo optimalni kontrast LCD 
prikazovalnika. 

Preklop topologije napajalnika

Ko mikrokontroler z meritvijo zazna pre-
majhno razliko med napetostjo pred 
MOSFETi in izhodno napetostjo, pošlje 
na nožici 7 Porta A signal – logično 1 , ki 
preko optosklopnika preklopi topologijo 
usmernika; na ta način dobimo še enkrat 
višjo napetost.

D/A pretvornik

Digitalno analogni pretvornik je 10-bitni. 
Narejen je z R2R uporovno verigo. Za kr-
miljenje pretvornika je uporabljen celo-
ten Port C in zgornja dva bita Porta D. 
Upori v uporovni verigi so 1.2 kOhm in 
2.4 kOhm tolerance 1%. Za omejitev na-
petostnih konic ob preklopih poskrbi fi l-
ter (C11, C12 in R44).

Vnos podatkov

Za nastavljanje napetosti in največjega 
dovoljenega toka sem uporabil rotacijski 
enkoder. Mikrokontroler mora dekodirati 
pozicijo in smer vrtenja. Enkoder ima še 
dodatno tipko, ki se sklene, če pritisne-
mo os. Tipko uporabljamo za preklaplja-
nje med posameznimi nastavitvami. Po-
leg te tipke imamo še tipko za trenutno 
izključitev izhodne napetosti laboratorij-
skega napajalnika.

Dilema: Napetostni ali tokovni vir ? 

Na samem izhodu napajalnika sta dva 
kondenzatorja (C5 in C6). Prvi je 100 nF 
in kratko sklene večino šuma na izhodnih 
sponkah, vrednost drugega pa je le 100 
μF. To je pravzaprav zelo majhna vre-
dnost, vendar si večjega kondenzatorja 
ne moremo privoščiti, če želimo napajal-
nik uporabljati tudi kot tokovni vir. V veli-
kem kondenzatorju zbrana energija bi 
omogočila veliko tokovno konico, ki lah-
ko poškoduje napravo, priključeno na na-
pajalnik. Za primer vzemimo LED diodo, 
ki jo vedno krmilimo tokovno - nastavi-
mo željen tok in na napajalnik priključi-
mo LED. Napajalnik res da tok, ki smo ga 
nastavili, a tokovna konica iz prevelikega 
kondenzatorja nam LED diodo uniči! Po 
drugi strani je stabilnost napajalnika v 
dobri meri odvisna prav od tega konden-
zatorja. Če napajalnik uporabljamo kot 
napetostni vir, lahko tu dodamo tudi pre-
cej večji kondenzator (4700 μF), ki pa ga 
moramo odklopiti v primeru, da napajal-
nik uporabimo kot tokovni vir.
     Stran 31
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Zakon o radioamaterski dejavnosti (ZRDej)
(Osnutek za javno obravnavo v radioklubih)

I. SPLOŠNE  DOLOČBE

1. člen
 (namen zakona)

(1) Ta zakon ureja radioamatersko dejavnost na območju 
Republike Slovenije.
V radioamatersko dejavnost sodijo:
radioamaterska služba,
radioamaterska satelitska služba,
izvajanje radioamaterskih tečajev,
organiziranje in izvajanje izpitov za radioamaterje,
organizirano sodelovanje radioamaterjev in organizacij 
radioamaterjev na področju zaščite in reševanja,
mednarodne aktivnosti radioamaterske organizacije,
in druge dejavnosti v povezavi z radioamatersko deja-
vnostjo.

2. člen
 (cilji zakona)

(1)  Cilji tega zakona so zlasti:
• celovita ureditev zakonodaje o radioamaterski deja-

vnosti v enem zakonu,
• ureditev razmerij in razmejitev pristojnosti z drugimi 

pristojnimi službami.
• vodenje evidenc na področju radioamaterske deja-

vnosti v Republiki Sloveniji,
• organizirano in koordinirano sodelovanje radioama-

terjev v humanitarnih akcijah ter nalogah ob nara-
vnih ali drugih nesrečah in nevarnostih,

• določitev finančnih in drugih obveznosti skupnega 
interesa doma in v tujini, ki ga zastopa in izvaja 
za vse radioamaterje krovna radioamaterska orga-
nizacija v Republiki Sloveniji - Zveza radioamaterjev 
Slovenije (v nadaljevanju - ZRS),

• vključevanje mladih v radioamatersko dejavnost, 
vzgoja in izobraževanje na področju tehnične kulture, 
elektronike in telekomunikacij,

• vspodbujanje inovacijske in raziskovalne dejavnosti.

3. člen
 (pomen izrazov)

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
  (1) Radioamaterska služba je radiokomunikacijska 

služba za komuniciranje med radioamaterji doma in 
po svetu, za samoizobraževanje, tehnične in komu-
nikacijske raziskave ter različna tekmovanja, ki jih 
izvajajo radioamaterji in radioklubi.

  (2) Radioamaterska satelitska služba je radiokomuni-
kacijska služba, ki uporablja radioamaterske radijske 
postaje na zemeljskih satelitih in vesoljskih postajah 
za iste namene kot radioamaterska služba.

  (3) Radioamaterji so osebe, ki se ukvarjajo z radijsko 
tehniko ter v radioamaterski in radioamaterski 
satelitski službi delujejo samo iz osebnih nagi-
bov brez gmotnih koristi in imajo za to ustrezno 
dovoljenje.

  (4) Druge osebe v radioamaterskih radijskih zvezah so 
vse osebe, ki niso radioamaterji.

  (5) Radioamaterska dejavnost je vse, kar radioamaterji in 
radioklubi počnejo v okviru radioamaterske in radio-
amaterske satelitske službe.

  (6) Sekcija radiokluba je izdvojena oblika radioamaterske 
dejavnosti, radiokluba ustanovitelja.

  (7) Radioklub je v skladu z zakonom registrirana 
temeljna organizacija radioamaterjev, ki na svojem 
območju izvaja organizirano obliko radioamaterske 
dejavnosti.

  (8) Krovna radioamaterska organizacija je v skladu z 
zakonom registrirana zveza vseh radioklubov, ki za-
stopa skupne interese vseh slovenskih radioamaterjev 
doma in v tujini. Prav tako je članica mednarodne 
radioamaterske organizacije IARU in deluje v javnem 
interesu.

  (9) ZRS – Zveza radioamaterjev Slovenije – Krovna ra-
dioamaterska organizacija v Republiki Sloveniji.

(10) Skupni interes je vse kar zastopa, izvaja in uprav-
lja ZRS doma in v tujini v dobrobit vseh slovenskih 
radioamaterjev.

(11) Radioamaterska radijska postaja je en ali več odd-
ajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija enega ali več 
oddajnikov oziroma sprejemnikov s pripadajočimi 
napravami na enem mestu, ki so potrebne za 
opravljanje radioamaterske oziroma radioamaterske 
satelitske službe.

(12) Radioamaterska antena je sestavni del radioamater-
ske radijske postaje.

(13) Radioamaterski antenski stolp je objekt namenjen 
postavitvi radioamaterskih anten.

(14) Tipizirani radioamaterski antenski stolp je radioama-
terski antenski stolp za katerega je izdelana enotna 
projektna dokumentacija.

(15) Objekt za radioamatersko radijsko postajo je ne-
zahteven objekt za katerega je izdelana enotna pro-
jektna dokumentacija. 

(16) Klicni znaki so mednarodno predpisani identifikaci-
jski znaki sestavljeni iz črk in številk po pravilih, 
določenih v 19. členu Pravilnika o radiokomunikaci-
jah Mednarodne telekomunikacijske zveze (Radio 
Regulations, International Telecommunication 
Union), s katerim se identificira oddajanje radioama-
terskih radijskih postaj.

(17) ITU - Mednarodna telekomunikacijska zveza – (Inter-
national Telecommunication Union)

(18) CEPT, (T/R 61-01) - Evropska konferenca za pošto in 
telekomunikacije (European Conference of Postal and 
Telecommunications Administrations).

(19) IARU- mednarodna radioamaterska organizacija – 
(International Amateur Radio Union).

(20) HAREC - kriteriji za opravljanje mednarodno velja-
vnega radioamateskega izpita. (Harmonized Amateur 
Radio Examination Certificate)

(21) NRD - nacionalno radioamatersko dovoljenje je 
odločba o dodelitvi klicnega znaka in uporabi  radio-
amaterskih frekvenc.

(22) Kolektivno nacionalno radioamatersko dovoljenje je 
odločba o dodelitvi klicnega znaka in uporabi  radioama-
terskih frekvenc za radioklube, njihove sekcije in ZRS.

(23) CEPT -  na osnovi NRD pridobljeno mednarodno 
radioamatersko radijsko dovoljenje.
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(24) Radioamaterski tečaj je organizirana oblika 
izobraževanja za radioamaterja, ki ga organizira in 
izvaja radioklub.

(25) Diploma o opravljenem izpitu je potrdilo o uspešno 
dokončanem izobraževanju za radioamaterja, ki je 
bilo preverjeno z izpitom v skladu s Pravilnikom o 
radioamaterskem klicnem znaku (PRKZ).

(26) Kolektivno radioamatersko dovoljenje je odločba o 
dodelitvi klicnega znaka in uporabi radioamaterskih 
radijskih frekvenc, ki jo radioklubu ali radioamater-
ski organizaciji izda ZRS. 

(27) PRRP - Pravilnik o radioamaterskih radijskih posta-
jah in njihovi uporabi.

(28) PRKZ - Pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku 
in uporabi radioamaterskih frekvenc.

(29) PRTO - Pravilnik o radioamaterskih.tehničnih objektih 
(30) ARON - Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob 

nesrečah in nevarnostih.
(31) Radioamaterski frekvenčni pasovi so radijske 

frekvence, ki so za radioamatersko in radioamatersko 
satelitsko službo predvidene s predpisi, ki določajo 
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in upora-
bo radijskih frekvenc.

(32) Radioamaterski monitoring je organizirano zbiranje 
obvestil o motnjah v radioamaterskem frekvenčnem 
prostoru z namenom ugotavljanja skladnosti up-
orabe z zakonom in podrejenimi akti, ter ščitenja 
radioamaterskih frekvenc pred motnjami in zlorabo.

4. člen
 (posebni status radioamaterske dejavnosti)

  (1) Radioamaterska dejavnost je splošnega družbenega 
pomena. S spodbujanjem in varovanjem radio-
amaterske dejavnosti država spodbuja inovacije na 
tehnološkem področju, tehnološki razvoj, tehnično 
izobraževanje in usposabljanje, delo z mladimi ter 
radioamatersko dejavnost kot strateško komunikaci-
jsko obliko organiziranosti prostovoljne dejavnosti, 
ki jo pristojne službe zaščite in reševanja v RS lahko 
uporabijo v primeru naravnih in drugih nesreč.

  (2) Za radioamatersko dejavnost, se ne plačuje uporabe 
radijskih frekvenc, ki so z načrtom predvidene za 
radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo.

  (3) Zveza Radioamaterjev Slovenije zastopa in predstav-
lja Republiko Slovenijo na področju radioamaterske 
dejavnosti v svetu.

  (4) Zvezi Radioamaterjev Slovenije kot krovni radio-
amaterski organizaciji, se podeli javno pooblastilo za 
določene naloge iz 5.člena tega zakona, ki zadevajo 
radioamatersko dejavnost. 

II. JAVNO  POOBLASTILO

5. člen
 (javno pooblastilo)

ZRS opravlja naslednje naloge v javnem interesu na pod-
lagi pooblastila:

  (1) organizira in izvaja izpite za radioamaterje na 
podlagi skupno pripravljenih programov ZRS in 
priporočila HAREC,

  (2) izvaja izobraževalne seminarje za voditelje radioama-
terskih tečajev,

  (3) vodi evidenco o izdanih diplomah o opravljenem 
radioamaterskem izpitu,

  (4) izdaja radioamaterska radijska dovoljenja za radio-
amaterje in radioamaterske postaje skupnega interesa,

  (5) vodi evidenco o izdanih radioamaterskih radijskih 
dovoljenjih,

  (6) izdaja klicne znake za radioamaterje in radioamater-
ske postaje skupnega interesa,

  (7) vodi evidenco o izdanih radioamaterskih klicnih 
znakih,

  (8) usklajuje medsebojno delovanje in vodi evidenco ra-
dioamaterskih radijskih postaj skupnega interesa,

  (9) izvajanje administrativnih postopkov ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev za izdajo radioamaterskega 
dovoljenja oziroma njegovega odvzema, 

(10) aktivno in sistemsko sodeluje pri nalogah na 
področju zaščite in reševanja.

III. RADIOAMATERSKI  DOKUMENTI

6. člen
 (zapisnik in diploma o radioamaterskem izpitu)

  (1) Izpit poteka pred izpitno komisijo ZRS, ki o poteku in 
rezultatih izpita sestavi zapisnik.

  (2) Na osnovi zapisnika ZRS izda diplomo o opravljenem 
izpitu za radioamaterja kandidatom, ki so uspešno 
opravili izpit.

  (3) Podrobnejša vsebina in način izvedbe izpita za ra-
dioamaterja se določi v podzakonskem aktu (PRZK), 
ki ga izda minister pristojen za radioamatersko in 
radioamatersko satelitsko službo.

7. člen
(radioamatersko dovoljenje)

(1) Na podlagi diplome o opravljenem izpitu za radio-
amaterja, ZRS na vlogo vlagatelja, izda nacionalno 
radioamatersko dovoljenje (NRD).

(2) Kolektivno nacionalno radioamatersko dovoljenje 
lahko pridobi radioklub, njegove sekcije ali ZRS na 
podlogi vloge.

(3) Nacionalno radioamatersko dovoljenje je podlaga za 
pridobitev mednarodnega radioamaterskega dovoljen-
ja CEPT.

(4) CEPT radioamatersko dovoljenje velja največ do 
preteka veljavnosti NRD. 

(5) Rok veljavnosti NRD se določi v pravilniku o radio-
amaterskem klicnem znaku in uporabi radioamater-
skih radijskih frekvenc (PRKZ).

8. člen
(Izvajanje administrativnih postopkov)

(1) Pred izdajo radioamaterskega radijskega dovoljenja 
ZRS preveri, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljen-
ja po tem zakonu oziroma podzakonskih aktih.

(2) V primeru kršenja tega zakona oziroma podzakonskih 
aktov lahko ZRS začasno odvzame radioamatersko 
radijsko dovoljenje. 

IV. ORGANIZIRANOST  DEJAVNOSTI

9. člen
(oblike organiziranosti)

 Oblike organiziranega delovanja radioamaterske deja-
vnosti v Republiki Sloveniji  so:         Stran 29






POŠTNINA PLAČANA 
PO POGODBI ŠT. 

671/1/S

ZRS
Zveza radioamaterjev Slovenije
Lepi pot 6

1000 Ljubljana

PREPOGNITI

PREPOGNITI

Prejemnikom glasila CQ ZRS

 
 Pred vami je anketni list. Želel bi, da na vsa vprašanja odgovorite po svoji presoji. Pobudo za anketo sem 
dal sam,  UO ZRS pa jo je sprejel. Menim, da je nujno, da se radioamaterji osebno odločijo kaj hočejo in česa si ne 
želijo kot skupne dejavnosti. Zvestih glasilu CQ ZRS je letos še okrog 1500 radioamaterjev v Sloveniji. Zraven so 
še njihovi družinski člani, operaterji, ki naj si anketni list skopirajo, ker glasila ne prejemajo. Gre za odločitve, ki 
so lahko usodne za radioamaterstvo v Sloveniji. ZRS ima več kot 60 letno zgodovino. Previharila je razna, tudi 
težka obdobja. Vedno pa ji je uspelo združevati slovenske radioamaterje za dosego skupnih ciljev. Naj vas osebne 
zamere ne vodijo v zmoto o odločitvi za ali proti tistemu kar nam je skupno. To ni odločitev o tem ali podpiramo 
sedanje vodstvo ZRS. Jaz ga podpiram, ker smo ga izvolili in ga lahko po proceduri tudi zamenjamo.
 
            Sam sem imel čast predsedovati ZRS 18 let v raznih obdobjih. Leta 1963 nas je bilo 350, ko sem odšel s te 
funkcije nas je bilo okrog 5000. Najbrž preveč, ker smo dobili pritikline, ki s pravim radioamaterstvom niso imele 
nič skupnega. Menim, da nas je sedaj okrog 2000-2500. Na žalost tega ne ve nihče, ker imajo veljavne licence 
mnogi pokojniki in tudi tisti, ki so to prijetno dejavnost opustili.
 

 Brez sporov in zamer mi je uspelo izstopiti iz Zveze radioamaterjev Jugoslavije in uspešno smo se vključili 
v IARU. Prvo legalno radioamatersko zvezo sem vzpostavil 13. februarja 1950.  Aktiven sem bil vse do danes, 
čeprav nisem nikdar imel več kot 100 W moči na svojih TX-ih. V zadovoljstvo mi je, da contest Alpe-Adria še živi. 

 Organizirali smo ga na mojo pobudo s sosedi Avstrijci in Italijani. Morda se še kdo spomni 65 TRX-ov 
za dvometrsko območje, ki so aktivirali ta band v Sloveniji. Pa še kaj bi se našlo. Naj se to ne razume kot samo-
hvala, rad bi vas le prepričal, da vem o čem in zakaj tako pišem. Vneti kritiki poskusa ureditve radioamaterske 
dejavnosti v Sloveniji trdijo, da gre za privatizacijo ZRS. Nasprotno, menim, da privatizirajo radioamaterske 
frekvence  tisti, ki smatrajo, da jim ni potrebna organizacija, ki nas vse zastopa pred domačimi oblastmi in tu-
jino.

 Prosim vas, da odgovorno izpolnite anketni list in ga vrnete na ZRS. Hrabri lahko spodaj napišejo svoj 
klicni znak. Upoštevali pa bomo tudi tiste, ki zaradi varovanja osebne identitete ne bodo podpisani.
 
73's
 
Toni, S53BH 
Častni predsednik ZRS



ANKETNI VPRAŠALNIK

  1. Se strinjaš, da slovenske radioamaterje pred domači-
mi oblastmi, javnostjo in mednarodnimi radioama-
terskimi organizacijami zastopa Zveza radioamater-
jev Slovenije?

 DA  NE 

  2. Se strinjaš, da organizirano razvijamo in podpiramo 
vse radioamaterske dejavnosti – tekmovanja, radio-
goniometriranje, konstruktorstvo, repetitorje, digital-
ne komunikacije, radijske svetilnike in vse drugo, kar 
nam je in nam bo v skupnem interesu?

 DA  NE 

  3. Se strinjaš, da nam je potrebno poleg računalniške 
komunikacije tudi pisno glasilo CQ ZRS?

 DA  NE 

  4. Se strinjaš, da nam je potrebna organizirana QSL služ-
ba?

 DA  NE 

  5. Se strinjaš, da nam je potrebno dobro sodelovanje s 
civilno zaščito v primeru naravnih in drugih nesreč – 
ARON ?

 DA  NE 

  6. Se strinjaš, da ZRS tudi v bodoče sodeluje v IARU in z 
radioamaterskimi organizacijami sosednjih držav za 
oblikovanje skupnih interesov svetovnega radioama-
terskega gibanja, zlasti za obrambo radioamaterskih 
frekvenc in njihovo širitev?

 DA  NE 

  7. Se strinjaš, da je za dosego teh interesov potrebno 
prispevati določen fi nančni delež licenciranih Sloven-
skih radioamaterjev, ki ga na vsakoletni konferenci 

 ZRS z demokratično večino zastopnikov radioklubov 
sprejme konferenca?

 DA  NE 

  8. Se strinjaš, da se fi nančnega prispevka oprostijo ope-
ratorji do izpolnjenega 16. leta starosti, razen članari-
ne in stroškov v zvezi z glasilom, če ga želijo prejema-
ti? 

 DA  NE 

  9. Se strinjaš, da se temeljna pravila o radioamaterski 
dejavnosti uredijo v enem zakonu (kot naprimer lo-
vstvo, ribištvo, gasilstvo itd.), kar nam je ponudila dr-
žava ob ugotovitvi, da je sedanja ureditev pomanjklji-
va in razmetana po raznih zakonih in podzakonskih 
aktih?

 DA  NE 

10. Se strinjaš, da naj se o vseh zadevah skupnega pome-
na na konferencah ZRS glasuje po načelu vsak radio-
klub en glas?

 DA  NE 

11. Se strinjaš, da naj se o vseh zadevah skupnega pome-
na na konferencah ZRS  glasuje po načelu kolikor ra-
dioamaterjev je v radioklubu toliko glasov?

 DA  NE 

12. Se strinjaš, da se organizira samokontrola radioama-
terskih frekvenc na prostovoljni osnovi, ki organizira-
no zbira obvestila o motnjah v radioamaterskem radi-
ofrekvenčnem prostoru z namenom ščitenja 
radioamaterskih radijskih frekvenc pred motnjami in 
zlorabo?

 DA  NE 

13. Se strinjaš, da namesto dveh, uvedemo več radioa-
materskih razredov?

 DA  NE 

Spoštovane kolegice in kolegi,

Zahvaljujemo se vam za vaš trud in čas, ki ste si ga vzeli za izpolnjevanje ankete. List lahko izreže-
te, prepognete po oznakah, zalepite s selotejpom in ga brez znamke vržete v poštni nabiralnik. Re-
zultati ankete bodo pripomogli k boljšemu razumevanju potreb članstva in smernicam za delovanje 
organov ZRS.

UO ZRS

Ime in CALL:Kraj in datum:






ODREZATI ALI KOPIRATI OBRAZEC IN DOSTAVITI PRISTOJNEMU DAVČNEMU URADU OSEBNO ALI PRIPOROČENO PO POŠTI

Zahvala za donirana sredstva iz dela odmerjene dohodnine za leto 2008!

UO se zahvaljuje vsem radioamaterjem, ki z nakazilom dohodnine podpirate našo dejavnost.
Glede na to, da lahko odločamo, kam bo šlo 0,5% dohodnine, ki nam jo pobere država, predlagamo članom, da 
jo namenijo radioamaterski organizaciji. V kolikor ima klub status organizacije posebnega družbenega pome-
na pa njemu ali pa deljeno obema. Obrazec za usmeritev dohodnine je na naslednji strani, pa tudi na spletni 
strani DURSa. 
Še inkrat iskrena zahvala za donirana sredstva!

Vabilo na problemsko -  posvetovalno konferenco o ZRDej:

UO ZRS je zadolžen za demokratično razpravo o predlogu in ne sprejema dodatnih popravkov ali kakršnihkoli 
dodatnih potez v času razprave radioklubov do omenjenega datuma, ko se razprava konča. UO ZRS je za širšo 
javno razpravo in predloge ZRS določil 3 mesece, kar mora spoštovati. UO ZRS je zaradi pojasnjevanja pripra-
vil problemsko - posvetovalno konferenco, na kateri bomo razpravljali o predlogih in iskali rešitve, tudi tiste, ki 
jih radioklubi pošljejo v času javne razprave. Do zaključka javne razprave UO ZRS ne more spreminjati predlo-
ga, vendar lahko že sedaj naprosi radioklube za formiranje usklajevalne skupine, ki lahko takoj po formiranju 
prične z delom na usklajevanju predlogov radioklubov. Seveda se mora, ob upoštevanju vseh predlogov radio-
klubov, po predlogu usklajevalne komisije, predlog ZRDej ponovno vrniti v radioklube na novo obravnavo in šele 
nato na konferenco ZRS. Radioklubi ste za delegiranje svojih predstavnikov na problemsko – posvetovalno kon-
ferenco in za usklajevalno komisijo pozvani pisno, zato vas vabimo, da se vabilu odzovete. Poleg predstavnikov 
radioklubov so vabljeni na posvet vsi dosedanji predsedniki ZRS. V kolikor na tem srečanju uskladimo poglede 
okoli določenih točk zakona, bo le to vodilo za delo vnaprej, vse podane pripombe in razlage pa dobra osnova 
za predloge radioklubov o spremembah ali dopolnitvah predlaganega osnutka ZRDej. 

Predstavnik radiokluba za udeležbo ne potrebuje posebnega dokumenta radiokluba, ker pa je iz enega RK, samo 
eden predstavnik, bomo vodili evidenco prisotnih. Vabljeni, 14. 11. 2009 na  problemsko - posvetovalno 
konferenco, na Fakulteti za elektrotehniko Ljubljana, Univerza Ljubljana, Tržaška cesta 25, Ljublja-
na. Zberemo se ob 10 uri.

Predsednik ZRS
Goran Krajcar



Spoštovane kolegice in kolegi radioamaterji,

V novem Zakonu o dohodnini – Zdoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), ki se je začel uporabljati s 1.1.2007 je 
opredeljena namenitev dela dohodnine za donacije. Zavezanci za odmero dohodnine se namreč lahko odločijo, 
da do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se štejejo v letno davčno osnovo, namenijo tudi organizaci-
jam, ki delujejo v javnem interesu. Omenjeni del bi sicer pripadal državnemu proračunu. 

Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRS) je bila kot samostojna zveza ustanovljena leta 1949, se-
daj pa je vanjo vključenih preko 100 radioklubov iz vse Slovenije, tako da je ta zveza edina in reprezentativna 
zveza radioamaterjev Slovenije. ZRS je že pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu. Zato

Zveza radiomaterjev Slovenije
prosi zavezance za dohodnino, da ji namenite do 0,5 % odmerjene dohodnine. 

O uporabi teh sredstev bo odločal najvišji organ ZRS, to je konferenca ZRS za vsako leto posebej. Pridobljena 
sredstva iz naslova donacij lahko ZRS uporabi za sofinanciranje različnih akcij in projektov, ki so skupni za 
vse radioklube, ki so člani ZRS (npr. sofinanciranje različnih izobraževalnih oblik, glasila ZRS, izvedbo tekmo-
vanj, itd..).

Davčni zavezanci so zahtevo za namenitev donacije lahko že podali na obrazcu „Napoved za odmero dohodni-
ne v letu 2008, 2007 ali 2006“. Če te zahteve še niste podali ali pa želite spremeniti svojo odločitev, lahko to 
storite kadarkoli na priloženem obrazcu zgoraj. 

Kot je razvidno, je na obrazec potrebno vnesti svoje ime, naslov, davčno številko, pristojni davčni urad, datum 
in podpis. Izpolnjen obrazec lahko oddamo osebno na pristojnem davčnem uradu ali ga pošljemo s priporočeno 
pošto. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se 
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 

Sredstva iz teh donacij za zavezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se do 0,5% odmerjene 
dohodnine nameni Zvezi radioamaterjev Slovenije in ne v državni proračun. Seveda pa lahko teh 0,5% razde-
lite na več delov po 0,1% in jih namenite različnim organizacijam, na primer del svojemu radioklubu, če je že 
pridobil status in del ZRS. Zaželjeno je, da za dohodnino naprosimo tudi ožje in daljnje sorodstvo.

Za vašo odločitev za namenitev donacij ZRS se vam iskreno zahvaljujemo in vas pozdravljamo z radioamater-
skim 73!

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(ime in priimek davčnega zavezanca)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6, 1000 LJUBLJANA 9 0 3 1 9 6 4 8 0,5

V/Na                                                                                          , dne                                            

                                                 (podpis zavezanca/ke)

ODREZATI ALI KOPIRATI OBRAZEC IN DOSTAVITI PRISTOJNEMU DAVČNEMU URADU OSEBNO ALI PRIPOROČENO PO POŠTI
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  (1) Radioklubi. 
  (2) Zveza Radioamaterjev Slovenije – ZRS.

10a. člen
(radioklub-obvezno članstvo)

  (1)Radioklub je društvo najmanj desetih (10) polnoletnih 
članov s stalnim prebivališčem v  Republiki Sloveniji, 
od tega najmanj petih (5) radioamaterjev. 
• Člani oziroma članice radiokluba so lahko radio-

amaterji, ljubitelji radiotehnike, radijskih komuni-
kacij in drugih radioamaterskih dejavnosti.

• Radioamater z nacionalnim radioamaterskim 
dovoljenjem mora biti član le v enem izmed radio-
klubov na območju Republike Slovenije.

• Radioklub lahko ustanovi območne sekcije radio-
kluba. Sekcija ima najmanj tri  radioamaterje, ki so 
člani tega radiokluba.

• Radioklubi, vključno s sekcijami radiokluba, lahko 
pridobijo kolektivno radioamatersko dovoljenje in 
klicni znak.

• Člani radioklubov v Republiki Sloveniji so sočasno 
člani ZRS.

• Tri mesece po prenehanju članstva radioamaterja v 
radioklubu, preneha tudi veljavnost njemu izdanega 
nacionalnega radioamaterskega dovoljenja (NRD). 

• Radioklub ima status društva, ki deluje v ja-
vnem interesu na področju obrambe ter zaščite in 
reševanja.

• Radioklub pokriva svoje stroške delovanja v skladu 
s statutom radiokluba.

(2) Radioklub izgubi svoj status radiokluba po tem zakonu: 
• če se člani radiokluba v skladu s svojim temeljnim 

aktom odločijo tako,
• če leto dni ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka tega člena,
• v drugih z zakonom določenih primerih.

(3) S prenehanjem statusa radiokluba, članom radiokluba 
preneha članstvo v ZRS, prenehajo veljati vsa kolek-
tivna radioamaterska radijska dovoljenja in klicni 
znaki izdani temu radioklubu ter njegovim sekcijam. 
Prav tako preneha veljati pravica uporabe tehničnih 
sredstev in storitev, ki so v lasti in pristojnosti ZRS. 
Vsa ta tehnična sredstva je potrebno takoj vrniti ZRS. 
Prav tako preneha status društva, ki deluje v javnem 
interesu pridobljenim na podlagi tega zakona.

10b. člen
(radioklub-neobvezno članstvo)

(4) Radioklub je društvo najmanj desetih (10) polnoletnih 
članov s stalnim prebivališčem v  Republiki Sloveniji, 
od tega najmanj petih (5) radioamaterjev. 
• Člani oziroma članice radiokluba so lahko radio-

amaterji, ljubitelji radiotehnike, radijskih komuni-
kacij in drugih radioamaterskih dejavnosti.

• Radioamater je lahko član le v enem radio klubu na 
območju Republiki Slovenije. 

• Radioklub lahko ustanovi območne sekcije radio-
kluba. Sekcija ima najmanj tri  radioamaterje, ki so 
člani tega radiokluba.

• Radioklubi, vključno s sekcijami radiokluba, lahko 
pridobijo kolektivno radioamatersko dovoljenje in 
klicni znak.

• Izključno člani radioklubov v Republiki Sloveniji so 
sočasno člani ZRS.

• Radioklub ima status društva, ki deluje v ja-

vnem interesu na področju obrambe ter zaščite in 
reševanja.

• Radioklub pokriva svoje stroške delovanja v skladu 
s statutom radiokluba.

(5) Radioklub izgubi svoj status radioakluba po tem zakonu: 
• če se člani radiokluba v skladu s svojim temeljnim 

aktom odločijo tako,
• če leto dni ne izpolnjuje pogoja iz 1. odstavka tega 
člena,

• v drugih z zakonom določenih primerih.
(6) S prenehanjem statusa radiokluba, članom radiokluba 

preneha članstvo v ZRS, prenehajo veljati vsa kolek-
tivna radioamaterska radijska dovoljenja in klicni 
znaki izdani temu radioklubu ter njegovim sekcijam. 
Prav tako preneha veljati pravica uporabe tehničnih 
sredstev in storitev, ki so v lasti in pristojnosti ZRS. 
Vsa ta tehnična sredstva je potrebno takoj vrniti ZRS. 
Prav tako preneha status društva, ki deluje v javnem 
interesu pridobljenim na podlagi tega zakona.

11. člen
(Zveza radioamaterjev Slovenije - ZRS)

(1) Radioamaterska organizacija je v skladu z zakonom 
registrirana zveza vseh radioklubov, ki zastopa skupne 
interese slovenskih radioamaterjev doma in v tujini, je 
članica mednarodne radioamaterske organizacije IARU 
- International Amateur Radio Union in predstavlja 
slovenske radioamaterje doma in v tujini ter deluje v 
javnem interesu.

(2) Člani radioklubov so hkrati člani ZRS. 
• Svoje članske pravice in dolžnosti do ZRS uveljavljajo 

in izpolnjujejo posredno, preko radioklubov. 
• Število radioamaterjev, pooblaščenih članov radio-

kluba, ki imajo pravico odločati na konferenci ZRS je 
odvisno od števila radioamaterjev v radioklubu.

• Podrobnejša razmerja se opredeli v temeljnem aktu ZRS.
(3) ZRS sodeluje s pristojnimi organi v državi in tujini v 

zadevah, ki se nanašajo na radioamatersko in ra-
dioamatersko satelitsko službo. Poleg nalog, ki jih 
opravlja v javnem interesu lahko ZRS določi v svojem 
temeljnem aktu tudi druge naloge skupnega interesa s 
področja radioamaterske dejavnosti. 

(4) ZRS pokriva stroške svojega delovanja z:
• deležem članarine radioamaterja, ki je član radio-

kluba plača radiklubu,
• klubsko članarino ZRS, ki jo plača radioklub, 
• z obveznim prispevkom za zastopanje in izvajanje 

skupnega interesa, ki ga plačajo vsi radioamaterji,
• s prihodki od izvajanja javnih pooblastil,
• proračuna Republike Slovenije,
• prispevki donatorjev in sponzorjev,
• drugimi viri.

V. RADIOAMATERSKI TEHNIČNI OBJEKTI

12. člen
 (radioamaterska antena)

(1)Postavitev radioamaterske antene, v skladu s podzakon-
skim aktom PRRP in PRTO, ki je sestavni del radio-
amaterske radijske postaje je izvorna pravica radio-
amaterja, ob pogoju imetništva druge stvarne pravice 
na objektu ali prostoru.

(2) Radioamaterski antenski stolp je nezahteven objekt, za 
postavitev radioamaterske antene, ki  je sestavni del 
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radioamaterske radijske postaje.
(3) Tipiziran radioamaterski antenski stolp je nezahteven 

objekt, za enake namene kot so opisani v drugem 
odstavku tega člena

13. člen
 (objekt za radioamatersko radijsko postajo)

(1) Objekt za radioamatersko radijsko postajo namenjen 
za raziskovalne, tekmovalne aktivnosti in tehnično 
opremo s pripadajočimi antenami je nezahteven objekt.

(2) Objekt iz prvega odstavka je lahko rezervna izdvojena 
telekomunikacijska lokacija v skladu z podzakonskim 
aktom iz 17. člen tega zakona.

 VI. PODZAKONSKI  AKTI

14. člen
(pravilnik o radioamaterskih radijskih postajah - PRRP)

(1) S pristojno službo usklajen predlog akta PRRP predpiše ZRS. 
(2) Ta akt predpisuje skladno z nacionalno zakonodajo, 

priporočili IARU in predpisi ITU, frekvenčne pasove ra-
dioamaterske in radioamaterske satelitske službe, vrste 
radioamaterskih radijskih postaj, tehnične pogoje za 
njihovo uporabo, postopke in vsebino radioamaterskih 
radijskih zvez, elektromagnetno sevanje v naravnem in 
življenskem okolju, elektomagnetno združljivost (EMC). 

(3) Določbe tega akta se ne nanašajo na tehnične pogoje za 
uporabo radioamaterskih radijskih postaj za radioama-
terske radijske zveze ob nesrečah in nevarnostih. Prav 
tako se ne nanašajo na druge osebe, ki jim radioamater 
ob nesrečah in nevarnostih omogoči komuniciranje.

15. člen
(pravilnik o radioamaterskem klicnem znaku - PRKZ)

(1) S pristojno službo usklajen predlog pravilnika o 
klicnem znaku in uporabi radioamaterskih frekvenc 
predpiše minister pristojen za radioamatersko in radio-
amatersko satelitsko službo.

(2) Klicni znak, s katerimi se identificira oddajanje ra-
dioamaterske radijske postaje, je sestavljen skladno z 
določili pravilnika o radiokomunikacijah ITU. (iden-
tifikacija radioamaterja, radiokluba, organizacije ali 
radioamaterske radijske postaje skupnega interesa) in 
je podrobneje opredeljen v PRKZ.

(3) ZRS vodi imenik s klicnimi znaki slovenskih radioama-
terjev (CALLBOOK)

16. člen
(pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko postajo  - 

PORRP) 

(1) pravilnik o objektih za radioamatersko radijsko 
postajo – PORRP predpiše minister pristojen za ra-
dioamatersko in radioamatersko satelitsko službo v 
soglasju z ministrom pristojnim za okolje in prostor in 
ministrom pristojnim za zaščito in reševanje.

17. člen
(kodeks - ARON)

(1) Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in 
nevarnostih predpiše ZRS ob soglasju ministra pristo-
jnega za zaščito in reševanje.

VII. KAZENSKE  DOLOČBE

18. člen
 (prekrški)

(1) Z globo od 200€ do 500€ se za prekršek kaznuje ZRS če:
• krši določbe 5. člena tega zakona,
• krši določbe 6. člena prvi in drugi odstavek tega zakona, 
• krši določbo 10. člena prvi odstavek tega zakona.

(2) Z globo od 50€ do 300€ se kaznuje odgovorna oseba če:
• ZRS opusti izvedbo določb 5. člen tega zakona,
• ZRS opusti izvedbo 6, 7 in 10. člena tega zakona,
• ZRS opusti aktivnost predpisane v 19. členu tega zakona,
• Radioklub opusti aktivnost predpisane v 20. členu tega 

zakona.
(3) Z globo od 50€ do 300€ se kaznuje radioamater in 

drugo fizično ter pravno osebo če:
• njegovo delo na radioamaterskih frekvencah ni skladno z 

določili podzakonskega akta iz 14. čl. tega zakona,
• njegovo delo na radioamaterskih frekvencah ni skladno z 

določili podzakonskega akta iz 15. čl. tega zakona,
• krši določila podzakonskega akta iz 16. člena tega zakona,
• namerno ovira delo v aktivnostih, predpisanih v podza-

konskem aktu iz 17. člen zakona

VIII. PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE

19. člen
 (Zveza Radioamaterjev Slovenije)

(1) ZRS Radioamaterjev Slovenije uskladi svoje akte, de-
lovno področje in obliko organiziranosti z določbami 
tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve.

20. člen
(radioklubi)

(1) Radioamaterska društva morajo za pridobitev statusa ra-
diokluba po tem zakonu v roku enega leta uskladiti svoje 
akte in obliko organiziranosti z določbami tega zakona.

21. člen
 (veljavnost izpitov)

(1) Za osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona opravile ra-
dioamaterski izpit in imajo o tem ustrezni dokument, se 
šteje, da imajo izpite iz 6. člena tega zakona, opravljene.

22. člen
(veljavnost podzakonskih aktov) 

(1) Podzakonske akte predvidene s tem zakonom se 
sprejme v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

(2) Do uveljavitve podzakonskih aktov iz prvega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo:

• Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, 
namenjenih radioamaterski in radioamaterski 
satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 117/04)

• Pravilnik o uporabi amaterskih radijskih postaj 
PUARP–2006 (CQ ZRS, št. 3/2006)

• Kodeks ARON – 2009.

23. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.     
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 s strani 22

Izdelava napajalnika

Tiskano vezje

Tiskano vezje je dvostransko. Njegova 
velikost je 130 x 97 mm. Vezje je mogoče 
narediti tudi v domači delavnici, le vse 
»vije« je potrebno narediti s koščkom 
žice. Namenoma sem pazil, da vij ne da-
jem pod elemente. Nekaj pozornosti več 
je potrebno predvsem zato, ker moramo  
nekatere TH elemente spajkati na obeh 
straneh. 
Večina elementov je na spodnji strani. V 
bistvu so spodaj skoraj vsi SMD elementi, 

na zgornji strani pa so klasični elementi, 
ki zavzamejo več prostora. Največ prosto-
ra zavzame mrežni transformator 230V/2 
x 6 V. Kupil sem ga pri podje tju PETEZE v 
Ljubljani, kjer ga imajo pod kodno števil-
ko 321520. Nikar preveč strahu - to je 
popolnoma standarden trans  formator 
za lotanje direktno na tiskano vezje. Proi-
zvajajo ga tudi drugi proizvajalci. Precej 
prostora vzame tudi elektrolitski konden-
zator 10.000 μF/63 V.

Ob robu ploščice se nahajajo štirje MOS-
FET tranzistorji. Sam sem uporabil IR-
FP064N. Ti tranzistorji so seveda močno 
predimenzionirani za delo, ki ga opravlja-
jo, a vedeti je potrebno, da so morali zdr-

žati vse poskuse in nerodnosti tekom ra-
zvoja napajalnika. Pri izbiri MOSFETov 
moramo paziti predvsem na parameter 
disipacije toplote in ne toliko na  njihov 
maksimalni tok, saj slednjega z lahkoto 
doseže že vsak povprečen MOSFET. Naj-
bolj bistveno pri vsem tem je, da toploto, 
ki se na teh tranzistorjih razvija, dobro 
odvajamo v okolico. 

Upori R46 do R49, prav tako pa tudi R5, 
morajo biti na tiskano vezje pritrjeni 
tako, da se ne naslanjajo na laminat. 
Upori se namreč segrevajo in potrebujejo 
dovolj prostora, da zrak kroži okrog njih. 
Na načrtu označeni tiristor SCR je MCR69-
1, a element sploh ni kritičen; deloval bi 
tudi triak. V vsakem primeru pa moramo 
nanj dodati manjši aluminijast hladilnik. 
Skoraj vsi današnji tiristorji zdržijo višje 
prebojne napetosti, kot se pojavljajo tu. 
Bistven parameter je le maksimalni tok v 
prevodni smeri, ki mora biti vsaj 5x večji, 
kot je maksimalni tok našega laboratorij-
skega napajalnika pri visokih napetostih. 
Tudi dioda D15A ni kritičen element.  
Grajena naj bo za dovolj velike tokove, 
zaželeno pa je, da je tipa Schottky. Tudi 
to diodo je potrebno vgraditi tako, da je 
odmaknjena od laminata. Pri polnem 
toku je disipacija na njej kar občutna.

Graditelje bo mogoče zmotil še upor 
R38, katerega vrednost je 340 ohmov. To 
sta pravzaprav dva upora vrednosti 680 
ohmov, vezana vzporedno. Na tiskano 
vezje ju spajkamo tako, da sta en nad 
drugim. Takšno vrednost sem izbral iz či-
sto praktičnih razlogov, saj kasneje pri 
merjenju uporabim kar rutino za merje-
nje izhodne napetosti in rezultat pomno-
žim z 2. Pri tem sicer zagrešim manjšo 
napako, a mi natančnost ni ravno bistve-
na, saj rezultat uporabljam le za prekla-
pljanje med topologijama napajalnika.

Vsi SMD elementi so velikosti 1206, tako 
bo strah pred sestavljanjem SMD vezja 
malo manjši. Še več, upam, da boste rav-
no pri tem projektu ugotovili, da delo s 
SMD elementi ni noben »bav-bav«. 

Ohišje 

Za napajalnik sem naredil aluminijasto 
ohišje. Še enkrat bom povedal, da je 
MOSFET tranzistorje potrebno dobro hla-
diti. Izbral sem masivno hladilno telo z 
zunanjimi rebri dimenzij 75 x 200 x 40 
mm. Hladilnik je istočasno tudi sestavni 
del ohišja, v katerega je napajalnik vgra-
jen. Toplota se na ta način odvaja v okoli-
co. Če bi bil hladilnik zaprt v škatlo, nam 
problema hlajenja ne rešuje, temveč ga 
le časovno nekoliko prestavi, zato takšna 
rešitev ne bi bila dobra.Sliki 3 in 4 - Razpored elementov na zgornji in spodnji strani TIV
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Ker sem ohišje delal sam, sem njegove 
dimenzije prilagodil elementom, ki sem 
jih nameraval vgraditi vanj. Pri tem sem 
vzel nekaj rezerve, da bodo tudi drugi v 
to velikost strpali svoje, mogoče manj 
standardne elemente. 

Ohišje je narejeno tako, da je mogoče sa-
mostojno odviti katero koli stranico in 
ohišje odpreti.
Vse stranice so narejene iz aluminija de-
beline 3mm. Pritrjene so z vijaki z ugre-
zno glavo. V ta namen moramo v nekate-
re dela aluminijastega ohišja vrezati 
navoje M3. Ohišje je zelo lepo; prvi po-
gled pravi, da je enostavno za izdelavo. 
No, temu ni ravno tako, saj vrezovanje 
navojev in vijaki z ugreznjeno glavo zah-
tevajo veliko natančnost pri izdelavi. Pri 
običajnem vijaku in matici lahko naredi-
mo nekoliko večjo luknjo in napako tako 
popravimo. Kaj podobnega tu ni mogo-
če, smo pa zato nagrajeni z obliko, kjer 
vijaki ne štrlijo iz ohišja. 

Namesto zadnje stranice ohišja je upora-
bljeno kar hladilno telo, ki je podaljšano z 
delom U profi la, v katerem je luknja za 
euro napajalni priključek. Takoj nad njim 
je stikalo za vklop naprave. Stranica je v 
tem delu podaljšana do dolžine hladilne-
ga rebra. Na ta način sta euro priključek 
in stikalo zaščitena pred udarci. Spodnja 
plošča je povsem enaka zgornji, prav 
tako leva in desna stranica. Sprednja čel-
na plošča ima na levi strani  odprtino za 
LCD prikazovalnik. Na sredini spodaj so 
tri priključne sponke: ozemljitev (ohišje), 
negativni in pozitivni pol napajalnika. 

Nad njimi je gumb rotacijskega 
enkoderja, skrajno levo pa je tip-
ka za hitro zaustavitev delova-
nja. Ob tipki je rdeča LED, ki opo-
zarja, da na izhodu ni napetosti.

Vgradnja 

Vse elemente lahko sedaj vgra-
dimo v ohišje. Največ dela bo z 
LCD prikazovalnikom in rotacij-
skim enkoderjem. Če nočemo, 
da je na sprednji plošči videti še 
dodatne vijake, bo v notranjosti 
potrebno narediti še en nosilec. 
Naloga ni preveč zahtevna, saj 
nam oba stebrička omogočata 
enostavno pritrditev. LED na čel-
no ploščo pritrdimo kar z dvo-
komponentnim lepilom.
 
Pri pritrjevanju tiskanega vezja 
moramo biti pazljivi, saj naj bi bil 
minus pol napajalnika ločen od 
ohišja, ki je ozemljeno. Pomaga-
mo si z osmimi plastičnimi pod-

Slika 5 - Ohišje napajalnika je izdelano iz 3mm Al pločevine

Slika 6 (zgoraj) - Pogled v napajalnik - Slika 7 (spodaj) - načrt vezja zgornje plasti TOP
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ložkami za izolacijo tranzistorjev. 
Ko je ploščica pritrjena, se loti-
mo še MOSFETov. Od ohišja jih 
izoliramo s sljudnimi podložka-
mi. Predhodno seveda namaže-
mo obe površini s silikonsko to-
plotno prevodno pasto. Pozor - tu 
pravilo »več je bolje« ne velja! 
Nanos paste naj bo čim bolj ta-
nek. 

Z ožičenjem se velja potruditi. 
Ne samo, da je celotna naprava 
tako bolj pregledna, temveč je 
tudi bolj varna. Vse kontakte je 
potrebno zaščititi s toplotno 
krčljivo cevko. Pri ožičenju mora-
mo paziti na presek žice pri po-
vezavah, kjer bo tekel večji tok. 
Prav tako moramo pri primar-
nem delu transformatorja in sti-
kalu paziti na izolacijske lastno-
sti. Nikakor ne smemo uporabiti 
stikala, ki ni namenjeno za pre-
klapljanje omrežne napetosti.

Sam sem sicer uporabil glavni 
transformator s C jedrom, a bo 
tudi toroidni povsem ustrezal. V kolikor že imamo ustrezno močan transformator, ki pa je navit za drugačne sekundarne napetosti, 
ga prav tako lahko uporabimo, le nekaj konstant v programu bo v tem primeru potrebno spremeniti. Vsekakor pa sekundarna nape-
tost transformatorja naj ne bi presegala 2 x 21 VAC.      

Slika 8 (zgoraj) - Zgrajen napajalnik - Slika 9 (spodaj) - Načrt vezja spodnje plasti BOT
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Obstaja že množica zanimivih in širši množici dostopnih rešitev radioamaterskih radijskih postaj, 
implementiranih na takšen način. Marsikatera rešitev je na voljo s celotno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo, prav tako se najde nekaj zelo dobrih odprto kodnih programskih rešitev. Eno od 
lastnih rešitev je v S5 z revijo Svet elektronike (strani 156-158) predstavil Siniša Tasić (YU1LM), 
kar je tudi na LEA forumu naletelo na pozitiven odziv.

Tako smo se v radioklubu »ŠTUDENT« 
Maribor - S59DXX odločili preizkusiti iz-
vedbo preprostega sprejemnika. Rezul-
tati so bili tako navdušujoči, da smo se 
lotili izvedbe praktičnih delavnic za vse 
zainteresirane. Uporabili smo verjetno 
najbolj popularno serijo »enostavnih« 
SDR sprejemnikov, SoftRock, ki je vsaj 
izven S5 naletel na precejšen odziv. Na-
črtovalca Tony Parks (KB9YIG) in Bill Tra-
cey (KD5TFD) sta sprejemnik izvedla kot 
vmesnik za zvočno kartico osebnega 
računalnika, saj vezje, poenostavlje-
no gledano, pretvori (premakne) iz-
brani del radijskega spektra v nizko-
frekvenčni signal z določeno, v tem 
primeru fi ksno, centralno frekvenco. 

Seveda le-tega fi ltrira in ojači do te 
mere, da ga vhodna A/D pretvornika 
zvočne kartice zmoreta pretvarjati - 
torej kot sprejemnik z ničelno medfre-
kvenco (angl. Zero-IF). V literaturi naj-
demo uporabljeni detektor pod 

imenom Tayloe detector. Nadaljnjo obdelavo signala v osebnem računalniku nadzira ustrezna 
programska oprema. Posebni čar je povsem digitalna implementacija sit in demodulatorjev, kar 
poznamo že pod tujko DSP (Digital Signal Processing). Programsko opisani algoritmi lahko la-
stnosti delovanja spreminjajo v delčku sekunde, brez potrebe po dodatnih, tehnično zahtevnih 
analognih sitih. Poleg tega današnji osebni računalniki razpolagajo z dokaj veliko računsko 
močjo, kar omogoča veliko hitrost izvajanja (sicer računsko optimiziranih) algoritmov digital-
nih signalov.

Na spletu obstajajo, kot že omenjeno, odprtokodne programske rešitve, ki omogočajo tako 
demodulacijo kot tudi modulacijo signalov v načinih SSB, CW, FM, AM, digitalnih načinov kot 

Slika 1 - Pogled na sestavljeno vezje iz zgornje 
strani

Slika 2 - Pogled na sestavljeno vezje iz spo-
dnje strani

so PSK, DRM itn. Po odzivih sodeč so najbolj 
uporabljani programi PowerSDR, Winrad, SDRa-
dio in Rocky, obstaja pa še množica drugih.

Kratek opis delovanja

Če pričnem pri antenskem priključku (slika 3), 
izbiralnik vhodov JP3 služi za izbiro dveh raz-
ličnih pasovno-prepustnih sit, JP4 pa za ustre-
zen izhod teh sit. Zgornje sito, zgrajeno iz 
elementov C23, L1, C22 in Tr1 prepušča fre-
kvence med približno 3 in 4 MHz, spodnje 
sito, sestavljeno iz elementov C25, L2, C24 in 
Tr2 pa frekvence med približno 7 in 8 MHz. 
Takšna selektivnost pride vsekakor prav, saj 
lahko močan signal na področju 80 metrov 
vpliva na sprejem, ko bi sicer imeli izbrano 
področje 40 metrov. Obstaja še težava lihih 
višjeharmonskih komponent pri mešalniku 
oziroma multiplekser/demultiplekser vezju, 
zaradi česar bi signali s tri- in petkratnikom 
osnovne frekvence sprejema  (ter ostale, sicer 
bolj dušene) vplivali na željeni signal spreje-
ma. Rešitev bo omenjena kasneje.

Kot lokalni oscilator je uporabljen enostaven 
kristalni oscilator (XO) v Collpitts-ovi vezavi s 
tranzistorjem. Vrednost frekvence kristala 
znaša štiri oziroma osemkratnik srednje (iz-
brane) frekvence. Takšni kvarci so zlahka do-
bavljivi, z osrednjo frekvenco pridemo v radi-
oamaterski pas. V zadnjem času se je pojavila 
množica uporabnih spremenljivih oscilator-
jev, ki se opremijo z majhnim številom doda-
tnih elementov, in po rezultatih sodeč zado-
voljujejo kritične zahteve po dobrem dušenju 
neželenih višjeharmonskih komponent, ki so 
moteče predvsem pri oddaji.

Priključki na sekundarnem delu transformator-
ja Tr1 in Tr2 zagotavljajo dva izhodna signala 
nasprotnih faz, ki se pripeljeta na FET multiple-
kser/demultiplekser vezje, za kar je uporabljen 

SDR ali programsko 
defi niran radio – 
sprejemnik
SDR (Software Defined Radio) je precej nova tematika na 

področju radijske tehnike. S tem pristopom so funkcionalnosti 
radia opisane s programsko opremo, izvajane na ustrezni stro-

jni opremi, ki takšno »manipulacijo« podpira. V zadnjih letih se je 
takšen pristop uveljavil pri načrtovanju tako v industriji ter, kar je 
tukaj še bolj pomembno, tudi na radioamaterskem področju.

Avtor: Miha Zatler, S50RM
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Slika 3 - Shema SDR sprejemnika za 3,5 ali 7 MHz

SN74CBT3257. Prilagoditev vhodne upornosti 
vezja na anteno s 50 Ohmi je tukaj približno 
opravljena z 10 Ohmskimi (serijsko vezanimi) 
upori ter prevodno upornostjo FET stikala. Pri 
izbiri ustreznega oscilatorskega vezja obstaja 
več načinov generiranja signalov s potrebnim 
faznim zamikom, vendar je ta opcija najeno-
stavnejša, sploh zaradi izbire možnosti delova-
nja v dveh frekvenčnih pasovih. V enem inte-
griranem vezju sta namreč 2 D-fl ip-fl opa.

Kot že omenjeno, FET multiplekser/demulti-
plekser vezje (SN74CBT3257) za delovanje 
kot I/Q modulator potrebuje ustrezna krmilna 
signala stikal (vhod A in B) s faznim zamikom 
med njima natanko 90° (oziroma četrtino 
faze). Z izbiralnikom P5 oziroma sklenitvijo na 
kratko med priključkoma 1 in 2 (ali 2 in 3) iz-
beremo frekvenčno področje delovanja celo-
tnega oscilatorja, 40 metrov (ali 80 metrov). 
S prvim D-fl ip-fl opom (74HC74) IC1B doseže-
mo prvo delitev frekvence signala oscilatorja 
na polovico, saj vezava negiranega izhoda (Q 
prečna) na vhod D navidezno podaljša perio-
do signala Q glede na proženje CLK za dva-
krat. Tako na izhodu Q vezja IC2A dobimo si-
gnal s četrtino ali osmino frekvence 
osnovnega signala oscilatorja, izhod Q vezja 
IC2B pa glede na (temu vezju vhodni) signal 
Q iz IC2A ter CLK signal fazno zaostaja za 90°. 
Obstaja sicer minimalno odstopanje - neba-
lans, kar negativno vpliva na nadaljnji proces 
demoduliranja v digitalnem delu.
Zakaj dve signalni veji, imenovani I in Q? Če 

želimo vhodni, antenski signal matematično opisati, kar računalnik izključno »razume«, potre-
bujemo podatek o amplitudi, frekvenci in faznem kotu signala. Kot najbolj prikladen način se 
izkaže ločitev opisa signala na dve komponenti: I (angl. In-phase, torej v fazi) ter Q (angl. Qua-
drature, fazno premaknjeni). S tema komponentama se lahko po t.i. Eulerjevi enačbi v vsakem 
trenutku, po enostavnih enačbah, določi tako amplituda kot faza signala. Ta način opisa se je 
izkazal kot zelo učinkovit, razviti so bili ustrezni algoritmi.

FET multiplekser/demulti-
plekser tako s preklaplja-
njem vhodnih signalov 
opravlja funkcijo mešalni-
ka, kjer izkoristimo nižje le-
žeče komponente oziroma 
razliko sprejetih signalov in 
signala oscilatorja. Sledi 
ojačanje signala z nizkošu-
mnima operacijskima oja-
čevalnikoma tipa OPA2228 
s približno 27dB. S konden-
zatorjema C12 in C13 in 
ustreznimi upori je izvede-
no še enostavno nizkopre-
pustno aktivno sito (prve 
stopnje) z mejno frekvenco 
okoli 145kHz. To vezje za-
došča za zadušitev predho-
dno omenjenih višje  har-
monskih komponent, ki se 
drugače »sprejemajo« za-
radi nelinearnosti pretvor-
be mešalnika. Sledita blo-
kirna kondenzatorja ter 
priklop na stereo vhod 
zvočne kartice. 
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       Slika 4 - Načrt enostranskega tiskanega vezja
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Priklop in delovanje

Po priklopu vezja na napajanje (+5 
V), anteno in zvo čno kartico je ob za-
gonu programa potrebno omogočiti 
pravilen vhod na zvočni kartici in iz-
brati podprto vzorčevalno frekvenco. 
Le od te je namreč odvisno, kolikšno 
pasovno širino lahko hkrati zajema-
mo z računalnikom. Običajno znaša 
ta vrednost 44.1kHz, kar po Nyqui-
stovem kriteriju predstavlja približno 
22kHz široko področje sprejema. S 
tem odgovorimo na vprašanje, kate-
ro področje vezje sploh »lovi«: od če-
trtine (ali osmine) frekvence oscila-
torja do zgornje meje, določene s 
polovično frekvenco vzorčenja A/D 

pretvornika. Levo od centralne frekvence vidimo le zrcalno sliko desnega dela spektra.

Zmogljivejše zvočne kartice podpirajo višje frekvence vzorčenja vhodnega signala, prav tako 
imajo več kot 16-bitni, torej 24 ali celo 32-bitni A/D pretvornik. Linearno s tem (približno 6dB/bit) 
narašča vhodno razmerje signal/šum, s tem je občutljivost večja. Kar precej pade v oči pri delo-
vanju je zajetna mera šuma, prisotna okoli centralne frekvence, širine tudi po več kHz. To je 
predvsem posledica prisotnega šuma na vhodu (po možnosti integrirane, on-board) zvočne 
kartice, zaradi šuma napajalnika računalnika. Mnogo boljše rezultate je tako moč doseči z zuna-
njo zvočno kartico. Tudi pri prenosnikih lahko nastanejo težave, saj ima večina kombiniran line-
in/mikrofonski vhod ter nizkopasovni fi lter z mejno frekvenco okoli 8 kHz. Priporočljiva frekven-
ca delovanja glavnega procesorja za program Rocky je 1GHz, vsekakor pa še več za ostale 
programe.

Delavnice

Za izvajanje delavnic smo v radioklubu narisali in izdelali tiskana vezja ter kupili potreben mate-
rial za sestavo sprejemnika. Vsa dokumentacija (shema vezja, seznam potrebnega materiala, 
fi lm za izdelavo tiskanega vezja kot tudi potreben »beli tisk« za sestavo) se nahaja na klubski 
spletni strani (glej linke na koncu članka). Potrebno je opozoriti, da velja opis vezja v tem članku 
za drugo verzijo (V2), prikazano na dnu spletne strani!
Do sedaj smo izvedli 5 delavnic gradnje sprejemnika, kjer smo zabeležili preko 70 udeležencev. 
Bilo je tudi nekaj takšnih, ki so sprejemnik sestavili kar pri sebi doma. Seveda smo najbolj pono-

Slika 5 - Primer delovanja tega sprejemnika na 40 metrih s programom Winrad. Funkcija 
spreminjanja spodnje frekvence filtra je v tem primeru bila še posebej dobrodošla, saj je 

nekdo »klofal« le malenkost višje.

Slika 6 - Primer delovanja na 40 metrih v načinu 
BPSK31

sni na tiste, ki so se željni novih izkušenj ude-
ležili dogodka, dobili navdih ob uspešnem 
zagonu njihovega izdelka ter čez kratek čas 
postali sveži radioamaterji!

Trenutno smo v fazi dogovorov in priprave 
več ponovitev delavnic, kjer bo, kot doslej, 
mentorsko vodeno sestavljanje sprejemnika. 
Stroški nabave materiala so zaradi večjega 
števila kosov precej nižji od posamičnega na-
kupa v trgovini, zato v primeru interesa toplo 
priporočam udeležbo. Za več informacij o bo-
dočih terminih delavnic zainteresirani spre-
mljajte klubsko spletno stran. Upamo, da 
bomo delavnice izvajali tudi po drugih krajih 
Slovenije.

Slika 7 - Utrinek iz delavnice v mesecu 
marcu 2009. Verjetno se bo kdo pre-

poznal, HI!

Slika 8 - Udeleženec delavnice pri navi-
janju dušilke. Po de lavnici se je udeležil 
tečaja in zelo uspešno opravil radioama-

terski izpit!

Vedno sem tudi vesel vprašanj in komentar-
jev na miha.zatler@gmail.com!
Za konec še kratka, a iskrena zahvala Andreju 
S56WAN, Boštjanu S56WBV in Marjanu 
S59DX, ki so vsestransko pripomogli, da so 
delavnice zaživele ter potekajo tako dobro!

Linki:

Opisani sprejemnik (na dnu strani): 
http://s59dxx.uni-mb.si/index.php/izobraze 
vanje/?id=4
S59DXX : http://s59dxx.uni-mb.si
PowerSDR : http://www.fl ex-radio.com
Winrad : http://www.winrad.org
SDRadio : http://www.sdradio.eu/sdradio
Rocky : http://www.dxatlas.com/Rocky/     
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LIPO AKUMULATORJI ZA SOTA NAMENE

K  er se sam ukvarjam tudi z modelarstvom in zgoraj omenjene akumulatorje uporab ljam že kar nekaj
časa, sem se odločil, da o tem kaj napišem na našem SOTA forumu. 
Kratica Li-po pomeni lithium polymer, se pravi substanco iz katere so celice. Lipo packi so sestav-

ljeni iz več celic, ena celica pa ima nazivno napetost 3.7 V v stanju ko pa je polna pa 4,2 V. Za naše Ham 
namene pride v poštev pack z tremi celicami, katerih vsota napetosti ob polnem packu znaša 12,60 V.

Avtor: LUKAS D. ERBUS, S57LU

Kakše so lastnosti Lipo akumulatorjev ?
• prenesejo zelo velike impulzne praznilne tokove, tudi do 

30-40C, kar pomeni, če je akumulatorski pack kapacitete 
2400 mAh, ga lahko v kratkih impulzih(do 15 sekund) 
obremenimo tudi do 72 A. Priznan proizvajalec KOKAM pa 
dopušča impulzno izpraznitev tudi do 120 A. Za ham to si-
cer ni bistvenega pomena, saj FT-817 pri petih vatih na FM 
porabi od 2 do 3 A. Je pa dobro vedeti.

• imajo nizko samo spraznilno vrednost, kar pomeni, če bo-
ste Lipo napolnili in ga uporabili šele če dva meseca, bosta 
kapaciteta in napetost ostala ista, kot takrat ko ste ga na-
polnili. Sigurno se nekaj zgubi, ampak proti Nimh minorne-
ga pomena.

• imajo zelo malo maso in volumen proti drugim akumula-
torjem. To je zame bistvenega pomena za SOTA delo, kajti 
zamenjaš lahko postajo, anteno in ostalo opremo, ne mo-
reš pa zamenjati kolen, če začnejo nagajati in takrat je ko-
nec z SOTO. Sam uporabljam akumulator kapacitete 4000 
mAH, ki tehta 295 g. Če na aktivaciji z njim delam eno uro-
na FM na 5W, spravim v njega ob ponovnem polnjenju pri-
bližno 1000 mAh ali 1A, kar pomeni, da bi lahko uporabljal 
še manjšo kapaciteto, ki tehta še manj.

Slika 1 - Lipo akumulatorji

Kaj moramo vedeti o polnjenju, praznjenju in kakšne 
polnilnike uporabljamo ?

Ker je akumulatorski pack sestavljen iz treh celic, morajo vse tri 
celice imeti enako napetost. Za to skrbi balanser ali equaliser. 
Odstopanja ne smejo presegati 0.1 V. Zato ima vsak pack servi-
sni priključek, kjer je skupen minus in trije plusi za vsako celico 

posebej in na ta način se kontrolirajo napetosti posameznih ce-
lic. Če bi prišlo do bilo kakšne razlike, pri praznjenju ali polnje-
nju, jih balanser v končni fazi polnjenje tudi izenači, nekateri 
polnilci pa že imajo samostojno funkcijo izenačevanja. Vsak 
pack pa ima seveda tudi normalen priključek, ki ga uporablja 
uporabnik, v našem primeru radijska postaja. Pri polnjenju mo-
rata biti priključena oba priključka, tako servisni, kot tudi nape-
tostni priključek.

Slika 2 - Lipo akumulatorji in polnilniki

Zelo važno je vedeti, da akumulatorja ne smemo sprazniti pod 
3,2 V po celici, eni podatki pravijo sicer 3V, ampak jaz imam 
tukaj spodnjo mejo 3,2 oziroma, če hočete podaljšati življenj-
sko dobo celic naj bo spodnja meja 3,5V po celici. Pri polnjenju 
pa je zgornja meja 4.2 V ampak tu ni krize, ker polnilec na tej 
napetosti sam izključi.

Slika 3 - Polnilnik/praznilnik Lipo akumulatorjev
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PHILLIPS H2L/7 RX
Rekonstrukcija phillipsovega komunikacijskega sprejemnika

Avtor:

Toni Stipanič, S53BH

P  red leti mi je pokojni Dr. Avgust Belič, S51UB podaril star 
Philipsov komunikacijski sprejemnik. Dobil ga je na Fakulteti 
za elektrotehniko, kjer bi sicer šel v odpad. Tovarniška oznaka 

je H2L/7 RX. Po pregledu sem ugotovil, da je dobro ohranjen, po pri-
ključitvi na ustrezne napetosti pa dokazal, da je še vedno pri življe-
nju. Starina je potem še malce počakala.

Prednost pri tem načinu polnjenja, z temi 
polnilci je, da imamo zmeraj kontrolo 
nad praznjenjem ali polnjenjem, zmeraj 
vemo koliko smo izpraznili in koliko na-
polnili. Dosti se je govorilo o nevarno-
stih, ki ji h prinašajo Lipo akumulatorji, 
da se vžgejo sami od sebe, da jih raznese 
itd. Meni se od tega nič ni zgodilo, pa jih 
uporabljam že dve leti. Tehnologija je šla 
tako naprej, da ne poznam primera, da bi 
se to komu od modelarjev zadnje leto to 
zgodilo. Še več, pred nekaj meseci sem 
imel z modelom kar dober »kreš« Lipoti 
so bili totalno zmečkani ampak, nobeden 
ni eksplodiral ali se vnel. Res pa je, da 
moramo paziti na mehanske poškodbe, 
zato je priporočljivo, da jih hranimo v po-
sebnih, za to pripravljenih vrečkah.

Kakšne polnilce uporabljamo: 

To so polnilci, s katerimi lahko polnimo 
tudi druge akumulatorje na primer: 
Nimh, LiFe, Pb , ... tako da polnilec ni 
samo namenjen Lipo packom, vendar pa 
mora imeti polnilec za Lipo vgrajen ba-
lanser ali equaliser. Če imate kakšen drug 
polnilec, ki nima balanserja, se da le ta 
dokupiti posebej. Polnilci pa imajo tudi 
druge funkcije, kot so praznjenje, 
polnjenje(do 5 ciklov)primerno za NimH 
ko baterije šele uvajamo v funkcijo.
Cena polnilcev je tam okoli 100 €, cena 
Lipo packov pa različna, odvisna od kapa-
citet in proizvajalca.

Moj 4000 mAh pack je stal okoli 60 €, 
prav tako 2400 pack od Kokama, ampak 
kokam je res špica zaradi 40C, kar pa mi 
ne rabimo. Res, strinjam se z vami, ni po-
ceni, ampak kolena vam bodo hvaležna.

Dragi prijatelji, upam, da sem vam vsaj 
malo razjasnil stvari okoli Lipo-tov in pol-
nilcev. Verjamem da bo 95% radioama-
terjev še naprej za SOTA-aktivacije upora-
bljalo svinčene akumulatorje in v tem 
sploh ni nič slabega, končno so res zelo 
poceni, niti ni bil moj namen bilo koga 
prepričevati naj preide na Lipote. Namen 
je bil predstaviti tehnologijo Lipo baterij. 

Veliko lepih aktivacij vam želim, 

73, Lukas – S57LU      

Pozimi sva ga vzela v roke z Blažem, S59NA in ugotovila, da je precej gluh. 
Sprejemnik je tipični audion s predstopnjo, ki pokriva frekvenčno območje od 
15KHz do 20MHz. »Boben«, ki ima 10 položajev in zelo solidno pretikalo, pre-
metava dve tuljavi na keramičnih telesih. Razen stopnje reakcije, jakosti in regu-
lacije vhodnega signala drugega uglaševanja ni. Elektronke so direktne, 4V us-
merjenega gretja in 140V anode.

HF pred ojačevalna tetroda B442
Audion  trioda RE084K
Prvi NF ojačevalec trioda RE084K
Končna stopnja tetroda B443

Sprejemnik je bil živ na vseh območjih, povratna veza (reakcija) pa je delovala 
le ponekod, zato je Blaž na ustrezne podstavke prespajkal novejše elektronke 
EF89. S spremembo ustreznega napajanja je sprejemnik deloval, toda šum se je 
izredno povečal. Zamenjala sva kritične kondenzatorje v audionu, vendar je šum 
še vedno ostal na zelo visokem nivoju. Verjetno bi bilo potrebno zamenjati še več 
elementov. To pa bi poseglo v originalnost, saj rdečih in modrih uporov ni več, 
pa tudi kondenzatorji so danes drugačne oblike. Zato sem pobrskal po zbirki 
starih elektronk in našel nekaj živahnejših. Tudi dolgo ogrevanje je verjetno po-
pravilo kvaliteto kondenzatorjev - aparat je pričel delovati na vseh frekvenčnih 



CQ ZRS

39

Letnik XX, 5/2009

STARA RADIJSKA TEHNIKA                                                                  Rekonstrukcija komunikacijskega sprejemnika

območjih, vrtilni kondenzator za prilagoditev vhoda na 
HF ojačevalke pa je postal izredno občutljiv in ga je bilo na 
višjih frekvencah težko nastaviti na želeno točko. Z Blažem 
sva ugotovila, da je potrebno izdelati tudi posebno antensko 
prilagoditev, ki je na žalost nisem dobil ob aparatu. Blaž je 
naredil vse po načrtu, ki je razviden iz sheme. 

Gre za kondenzatorje od 50-100pf, ki so v seriji z anteno. 
To je zelo povečalo selektivnost in omogočilo kar dober 
sprejem. Na 1.8 MHz sem poslušal romunski radiofar, ki 
menja moč od 100 na 10 in 1 W. Ob ugodnih pogojih sem 
šibko sprejemal tudi signale z najnižjo močjo. Na amater-
skih področjih sem poslušal DX postaje od W, VE, PY, 9J2 
in drugih. 
Antena je bila dolga 10 m in le 2 m nad zemljo. Ozemljitev 
zelo zmanjša šum, ki ga deloma povzroča sicer dobro filtri-
ran usmernik.
Sprejemnik ima dve skali, kot se vidi iz fotografije. Groba 
razdelitev je označena s črkami od A do K, vsaka črka pa 

ima še skupinsko razdelitev od 1 do 100. Tak sprejemnik 
seveda ni primeren za delo na amaterskih področjih. Izred-
no močni signali onemogočajo dobre nastavitve. Poslušanje 
te oživljene starine pa mi je dalo obilo užitka in mi vrnilo 
nekaj sposobnosti »šofiranja« audiona. Električno shemo in 
seznam sestavnih delov smo sneli iz zbirke LA8AK. Foto-

grafije je napravil Marko Zelinka, bivši (in morda tudi bo-
do či) S56AAM.

Hvala Blažu, Marku in vnuku Tilnu za pomoč.

Po mojem znanju je bil ta Philipsov sprejemnik izdelan  leta 
1928 ali 1929; tega podatka v zbirki LA8AK ni. Letnici sta 
mi navedla dva PA amaterja. Menim, da je to najstarejši ko-
munikacijski sprejemnik, ohranjen v Sloveniji. Vesel bom, če 
mi kdo lahko sporoči točno letnico njegovega rojstva, mor-
da pa ima kdo še kaj starejšega za objavo v našem glasilu. 
Nekaj nas je starih, ki imamo radi starine.          
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TEKMOVANJA – REZULTATI
Avtor: Tine Brajnik, S50A

Radioamaterska dejavnost je široko razvila svoje delovanje. Od 
prvih pionirskih časov, ko so posamezniki skušali vzpostaviti 
radijske zveze in ob ugotavljanju možnosti uporabe kratkega 

vala za dolge zveze se je dejavnost razvijala v posamezne specializi-
rane smeri, saj tovrstna tehnična kultura nudi širok pas interesnih 
aktivnosti posameznikov.

Ena od posebnih aktivnosti, ki se je zelo 
široko razmahnila, so radioamaterska 
tekmovanja. V cilju povečanja ak-
tivnosti na radioamaterskih področjih, 
v cilju dati možnosti izpolnjevanja 
tekmovalnega duha in vzporedno ob 
povečani aktivnosti imeti možnost 
osvojiti nove diplome oziroma nove 
želene zveze, so bile že v začetku ra-
dioamaterskih aktivnosti organizirana 
tudi radioamaterska tekmovanja. Vsa-
ko tekmovanje ima za cilj ob rezul-
tatih določiti zmagovalce in vrstne 
rede po posameznih kategorijah. 
Od začetnih relativno manj aktivnih 
tekmovanjih (s stališča števila 
sodelujočih ter tehnike, tako oper-
aterske kot tudi hardverske) so se 
aktivnosti v zadnjih tridesetih letih 
hitro povečevala.
Skozi čas so se pravila tekmovanj 
menjala in še vedno se prilagajajo 
tehnološkim možnostim in napred-
ku. Da tekmovanja zajemajo vedno 
večjo aktivnost, lahko ugotovimo 
ob pregledu statističnih podatkov o 
prejetih dnevnikih ob posameznih 
tekmovanjih. Naše tekmovanje EU 
HF prvenstvo beleži v svoji pet-
najstletni zgodovini -  od svojega 
prvega tekmovanja leta 1994 - 
stalen porast aktivnosti. V letošnjem 
letu smo prejeli že 867 dnevnikov, leta 
1994 borih 105 in leta 1995 samo 
218. Še bolj senzacionalne so številke 
za CQWW tekmovanja. Od leta 1948, 
ko je bilo le dobrih sto dnevnikov, jih je 
leto 2008 prineslo preko 10 tisoč (prvič 
več v CW delu kot v SSB). Omenjene 
številke kažejo, da je tekmovalna ak-
tivnost vedno večja, ne glede na stalne 
probleme upadanja članstva v radio-
amaterskih organizacijah. Tolikšno 
število CW postaj kaže na še vedno 
ogromno število telegrafistov, ne glede 
na uvedbo fonijskih razredov.
Tekmovanj se udeležuje vedno več 
postaj. Grob pregled kaže, da tekmuje 
za dosego najvišjih rezultatov le nekaj 
odstotkov postaj (v CQWW približno 
400 postaj od 10 tisoč). Vsi ostali so 
udeleženi z drugačnimi cilji (od pre-

verjanja tehničnih možnosti postaje, 
možnosti izboljšanja operaterskih ve š-
čin, delanju novih držav, posebnih zna  -
kov ali izboljšanju lastnega rezultata 
iz prejšnjega leta ipd.). V tekmovanju 
za vidne uvrstitve je navadno najti iste 
udeležence. Da bi rezultati čimbolj odse-
vali pravo vrednost rezultatov, je pred 
organizatorji težka naloga obdelave 
prejetih dnevnikov posameznih postaj.
Najvišji rezultati očitno pomenijo mno-

go več kot samo seznam razvrščenih 
postaj, kajti v zadnjem času (gre za več
kot desetletje) je opaziti velike napore 
posameznih postaj, da bi dosegale 
najvišje rezultate. Pri tem so lahko 
na voljo tudi sredstva, ki jih ponu-
jajo posamezna pravila, oziroma jih 
ne prepovedujejo in jih organizator 
ne predvideva (primer iz prakse: če ni 
predpisane omejitve menjave obsegov 
v določenem času, tekmovalci kmalu 
najdejo način delati zveze na več ob-
segih istočasno, kar pa je s stališča 
organizatorja težko presojati, saj je 
možnost, da je delalo več operator-
jev, velika). Takih in podobnih prim-
erov je bilo v zadnjih letih vedno več 
in ob pritisku na visoka mesta so se 
zato izboljševali in dopolnjevali tudi 
postopki za obdelavo dnevnikov in 
določanje razvrstitve. Pred trideset in 

več leti so v glavnem vsi organiza-
torji le razvrstili prispe le prijavljene 
rezultate iz dnevnikov in zelo redko 
so posebej pregledovali podatke iz 
prejetih dnevnikov. Ob pojavi večjega 
števila aktivnih postaj in ob posa-
meznih opozorilih s strani sodelujočih 
pa je pritisk na organizatorje prine-
sel bolj obsežno in bolj sofisticirano 
pregledovanje prejetih dnevnikov. 
Nekatera največja svetovna tek-
movanja (npr. WPX tekmovanja) so 
dolga leta doživljala le razvrščanje 
prispelih dnevnikov, ob opozorilih na 
nelogične rezultate posameznih postaj 
pa se je tudi v tem tekmovanju pričela 
bolj temeljita obdelava. Podobno je v 
IARU tekmovanju, kjer pa sodelujoči 
še vedno niso zadovoljni z ukrepi pro-
ti očitnim kršiteljem. Tudi v EUHFC 
smo spreminjali pravila za preprečitev 
nešportnega sodelovanja. Organiza-
torji so potrebovali več časa za sleditev 
»inovacijam«, ki so jih posamezne 
postaje nizale z leti. Danes več veljajo 

tista tekmovanja, kjer sodelujoči za-
upajo organizatorju, da bo pošteno 
sodil in obdeloval dnevnike.

Kakšen je proces pred izidom rezul-
tatov v npr. CQWW tekmovanju 
(podobno je pri drugih uveljavljenih 
tekmovanjih, tudi pri naših EUHFC 
in SCC RTTY tekmovanju)? Robot 
prejme Cabrillo obdelan dnevnik, ki 
ga v roku pošlje sodelujoča postaja. 
Robot je programiran tako, da že ob 
prejemu ugotovi, ali je dnevnik iz-
pisan v pravem protokolu (Cabrillo 
je imenovan po univerzi Cabrillo v 
Californiji, kjer domuje izdelovalec 
enotnega protokola Trey, N5KO). 
Cabrillo protokol (lahko bi bil tudi 
kateri drugi) služi predvsem za 
enotno možnost obdelave prispelih 

podatkov. Po koncu roka za prejem 
dnevnikov računalniški program 
opravi veliko delo – med seboj prim-
erja vse podatke iz vseh dnevnikov. 
Tako dobi organizator večje število 
podatkov o vsaki sodelujoči postaji, 
na primer v koliko dnevnikih se najde 
določena postaja, kakšno je časovno 
odstopanje posameznih zvez, katere 
zveze se ne ujemajo po frekvenci, času 
ali drugih parametrih, koliko je zvez, 
ki jih ni najti v enem od dnevnikov 
posameznih korespondentov, kako se 
zveze časovno uvrščajo s podatki z 
DX-clustrov (organizator pridobi po-
datke o spotih v času tekmovanja) in 
še vrsta podatkov, ki služijo nadaljnji 
potrebni osebni obravnavi posamezne-
ga dnevnika. Računalnik torej daje 
precejšnje število potrebnih podat-
kov, ne pa vseh. Po posebnem ključu 



CQ ZRS

41

Letnik XX, 5/2009

KV AKTIVNOSTI Ureja:  Kristjan Kodermac, S50XX TEKMOVANJA - REZULTATI

 s strani 39

Ostanek 45 EUR ostane v Lovski družini za 
obveznosti do ostalih materialnih stro-
škov Lovske družine. In lovec NE moreš 
biti, če nisi član Lovske družine. To je 
samo en primer v vednost, da nobena or-
ganizacija tudi s pri zivom »prostovoljna« 
ni brezplačna. In nekatera društva ali or-
ganizacije že plačujejo državne  »koncesi-
je« !
Ali se nam radioamaterjem že približuje 
tudi čas plačevanja uporabe frekvence ? 
Katerikoli predlog bo podan, ga v strpnem 
dialogu dogradimo. Zakon bo narejen z 
nami ali brez nas. Izkoristimo dano mož-
nost, da lahko sodelujemo vsaj v tistem 
delu, ki nam radio amaterjem dolgoročno 
največ koristi. Sprejeti zakon brez nas več 
let ni mogoče spreminjati!

In zaključek: ZRDej naj sodi strpni dialog...

Bojan S56UTM

P.S. Da ne bo pomote ! 
 Prispevek je napisal in podpisal radio-

amater ZRS S56UTM !

       Slovenj Gradec dne, 16.10.2009     

že računalnik opozori na potrebo po 
nadaljnjem pregledu posameznega 
dnevnika, ostali podatki, ki komisijo 
navedejo na dodatne preglede, pa so 
podatki od drugih sodelujočih in re-
zultati, ki odstopajo že na videz. Nov 
moment se je pojavil tudi ob javnem 
objavljanju prispelih dnevnikov, ko 
celotna radioamaterska javnost la-
hko vidi vse prejete dnevnike. Ob tem 
je mnogo posameznikov ali skupin, 
ki sami opravijo določene postopke 

pregledov in z obveščanjem komisije 
doprinesejo k boljšemu in bolj po-
drobnemu pregledu. Ročna (osebna) 
obdelava zahteva izredno veliko dela, 
saj so postopki, ki se uporabljajo za 
to preverjanje precej zamudni in je 
potrebno ogromno dela. Konkretnih 
postopkov in vrste obdelave seveda 
organizatorji ne odkrivajo, saj je ino-
vativnost tistih, ki želijo zmago za 
vsako ceno, zelo velika. Iz izkušenj 
dela v naših tekmovanjih, kjer je 
proces podoben kot pri CQWW ali je 
celo boljši, lahko Mirko S57AD, ki je 
pravi mojster za obdelavo tekmovanj, 
potrdi količino potrebnega dela za do-

bro presojo in za pravilne odločitve 
komisije. Organizatorji se načelno 
držijo pravila »bolje spustiti nedoka-
zljivega, kot kaznovati nedolžnega«. 
Mnogo je namreč primerov, ki so na 
meji mogočega, toda nedokazljivi in 
zato ne sme prevladati prepričanje, 
da je rezultat nepravilen, ker je nekdo 
posumil v pravilnost dela neke post-
aje. Trenutne obdelave dajejo mnoge 
možnosti za ugotovitev nepravega 
dela ali uporabe nepravih sredstev za 

dosego rezultata. Posamezni tekmov-
alci so dosegli že tako visoko stopnjo 
tehnološke opremljenosti in takih re-
zultatov, ki jih nobena obdelava ne 
more presoditi v popolnosti. Zato so 
tudi v CQWW uvedli nova pravila, ki 
dovoljujejo neposredno inšpekcijo dela 
posameznih postaj. Letos prvič veljajo 
pravila možnega obiska pooblaščenca 
CQWW komisije pri posameznih tek-
movalcih, s ciljem praktično pogledati 
kaj, kako, s čim, na kakšen način in s 
kakšno tehnologijo/tehniko posamez-
na postaja dela v tekmovanju. Nekat-
eri primeri so namreč nedokazljivi na 
podlagi samih podatkov iz dnevnikov. 

Primeri: delo dveh operatorjev s pri-
javo dela enega operatorja, delo z 
večjimi močmi od dovoljenih, uporaba 
daljinsko krmiljenih delov postaje ipd. 
Vse to so pomembni parametri, ki v 
veliki meri povečajo rezultat in niso 
primerljivi z delom postaj, ki v celoti 
spoštujejo pravila. Vse navedene za-
deve so se dogajale tudi v našem tek-
movanju in smo jih s takojšnjimi spre-
membami pravil onemogočili oziroma 
zmanjšali. Poleg novega pravila možne 
inšpekcije v CQWW so spremenjena 
tudi pravila za kaznovanje. Tudi CQ-
WW po vzoru naših pravil razmeju -
je kaznovanja na rumeni in rdeči 
kar ton (po naše je rumeni karton
neuvrstitev postaje v rezultate, rde či 
karton pa je diskvalifikacija). 

Re zultati naj odsevajo v največji meri 
realnost dela tekmovalcev. To je želja 
in zahteva tako tekmovalcev, kot tudi 
organizatorjev. Tisti organizator, ki bo 
uspel s čim boljšo obdelavo, bo tudi 
najbolj cenjen. Zato se moramo tudi 
tekmovalci tega zavedati in ob želji za 
čim boljšimi rezultati ne podleči reku 
– »saj vsi tako delajo, bom pa še jaz«. 
Dosedanji primeri kažejo, da je tisti, 
ki je bil enkrat ožigosan kot nepošten, 
ostal tak tudi vnaprej, zato je tudi v 
tekmovanjih, ko tekmujemo za visok 
plasma in vrhunske rezultate, vedno 
potrebno upoštevati pravila.    

ZAHVALA!
UO ZRS se zahvaljuje Janezu Močniku, S53MJ za požrvovalno pomoč sekretarju 
Zveze radioamterjev Slovnije. Iskrena hvala!
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24./25. oktober 2009 CQ Worldwide DX Contest, SSB
 http://www.cqww.com/rules.htm

7./8. november 2009 Ukrainian DX Contest
 http://www.ucc.zp.ua/urdxc2009rules_eng.htm

14./15. november 2009 WAE DX Contest, RTTY
 http://www.darc.de/referate/dx/xedcwr.htm
 JIDX Phone Contest
 http://jidx.org/jidxrule-e.html
 OK/OM DX Contest, CW
 http://okomdx.crk.cz/

21./22. november 2009 KV PRVENSTVO ZRS
 http://kvp.hamradio.si/

21./22. november 2009 LZ DX Contest
 http://lzdx.bfra.org/
 All Austrian 160-Meter Contest
 http://www.oevsv.at/opencms/funkbetrieb/
 contest-hf.html

28./29. november 2009 CQ Worldwide DX Contest, CW
 http://www.cqww.com/rules.htm

5./6. december 2009 ARRL 160-Meter Contest
 http://www.arrl.org/contests/rules/2009/160-meters.

html
 TARA RTTY Melee 
 http://www.n2ty.org/seasons/tara_melee_rules.html
 TOPS Activity Contest
 http://www.procwclub.yo6ex.ro/

12./13. december 2009 ARRL 10-Meter Contest
 http://www.arrl.org/contests/rules/2009/10-meters.html

19./20. december 2009 Russian 160-Meter Contest
 http://www.radio.ru/cq/
 OK DX RTTY Contest
 http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE
 Croatian CW Contest
 http://www.9acw.org/

26./27. december 2009 RAC Winter Contest
 http://www.rac.ca/en/rac/programmes/contests/
 Stew Perry Topband Challenge
 http://jzap.com/k7rat/stew.html

3V - TUNISIA
Nemška ekipa: Andy [DJ7IK], Jan [DJ8NK], 
Guenter [DJ9CB], Andreas [DL9USA] in Lars 
[DF1LON] se bo med 23. novembrom in 2. 
decembrom mudila v Tuniziji. Aktivni bodo 
iz lokacije Radio kluba Tunizijskih Skavtov 
(3V8SS) iz kraja Sousse, kjer bodo postavili 
SpiderBeam in vertikalke, ki jih bodo tudi 
podarili klubu. Delali bodo s posebnim klic-
nim znakom 3V3S. QSL DL9USA. http://
www.3V3S.tk

3V - TUNISIA
Alex [GM0DHZ/AA8YH] odhaja v Tunizijo za 
pet tednov od 16. novembra naprej. Načrtuje, 
da bo aktiven med vikendi od 3V8SS, v CW 
načinu. Primarno pa je to XYL dopust.

4U1 - ITU HQ
4U1ITU postaja bo aktivna med CQ WW DX 
CW. Posebnost tokratne aktivnosti bo tudi 
160m, čakajo Titanex V160 anteno, ki naj bi 
jo postavili na streho pet nadstropne zgradbe. 
Operaterji bodo večinoma sodelovali na prip-
ravljalnem WRC-12 sestanku tisti teden. 

5B - CYPRUS
John [G4IRN] bo med 27. in 30. novembrom 
aktiven kot 5B/G4IRN. V CQ WW DX CW bo 
delal SB, samo katerega pa še ni znano. QSL 
HC, LoTW OK.

5B - CYPRUS
Zoli [HA5PP] bo ponovno 5B/HA5PP v obeh 
CQ WW DX tekmovanjih. Delal bo na enem 
posameznem področju. QSL HC

6W - SENEGAL
Stan [EI6DX] bo aktiven kot 6W/EI6DX iz 
kraja Somone, približno 70km jugovzhodno 
od Dakarja med 7. in 16. novembrom. Delal 
bo predvsem na nižjih področjih CW. QSL 
RX3RC - http://www.ei6dx.com/senegal

8P - BARBADOS
Brian [ND3F] bo med 22. novembrom in 2. 
decembrom aktiven kot 8P9SS. Aktivnost bo 
na vseh področjih, v CQ WW DX CW pa bo 
delal SOABLP. QSL direktno ND3F, LoTW OK.

9M6 - EAST MALAYSIA
Steve [9M6DXX] in John [9M6XRO] bosta 
aktivna iz Pulau  Labuan (OC-133) med 6. 
in 9. novembrom. 9M6DXX/p bo 80-10m 
SSB, 9M6XRO/p pa 160-10m CW/RTTY. QSL 
M0URX

A2 - BOTSWANA
Mike [K9NW] bo delal kot A25NW med 23. 
novembrom in 1. decembrom. QSL HC info 
na qrz.com

B7 - CHINA
B7P bo med CQ WW DX tekmovanji slišen 
s strani dveh skupin operaterjev. Terry 
[BA7NQ], JinQuan [BA7JC], Paul [BA7JS], 
Guo [BA7IN], Yang [BD7IXG], Wu [BA7IA], 
Hu [BD7KSF] in Lv [BD7MFB] bodo v SSB 
delu, kasneje v CW pa se jim bo pridružil še 
Esa [OH7WV]. QSL BD7IXG

CE0Y - EASTER ISLAND
XR0Y je znak izdan ekspediciji, ki bo na otoku 
med 31. oktobrom in 15. novembrom. Znak 
je bil v uporabi že leta 1995 in 2000, letošnja 
aktivacija bo imela drugega QSL managerja. 
Šest članov, Marco [CE6TBN], Leszek [NI1L], 
Art [PA3C], Zbig [SP7HOV], Stan [SQ8X] in 
Victoria [SV2KBS] bo uporabljalo tri postaje, 
z dvema ojačevalnikoma in številne antene. 
Posebej se bodo potrudili na področjih 160-
40m, posebej pa tudi na 30m CW, za EU v 
prvem tednu ekspedicije.. Čeprav bo primarno 
CW ekspedicija, ne bodo pozabili niti na SSB 
in RTTY. 
Več o tem: http://rapanui2009.org/

CR2 - AZORES
Toni [OH2UA] bo obe CQ WW DX tekmovanji 
delal iz Ribeira Grande, kot CR2X, kategorija 
SOABHP. Ob lanskem impresivnem dosežku v 
SSB delu, bo mogoče letos dodal še tistega v 
CW. QSL OH2BH. http://www.cu2a.com

CR3 - MADEIRA ISLANDS
Jose [CT1BOH] bo uporabljal posebni klicni 
znak CR3E v CQ WW DX CW, konec novem-
bra, kategorija SOAB. QSL LoTW ali CT1BOH 
direktno. http://www.qsl.net/ct1boh

DU - PHILIPPINES (OC-129)
Manfred [DL4IAS] bo počitnikoval na otoku 
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EA8 - CANARY ISLANDS
Jean [ON5JV] in Georgette [ON6AK] bosta 
med 20. novembrom in 10. februarjem ak-
tivna iz  Tijoco Bajo, Tenerife (AF-004), 40-
10m večinoma v večernem času. QSL HC

AN8 - CANARY ISLANDS
Luis [EA8AY], Jeronimo [EA8NC] in Jose 
[EA8CCD] bodo uporabljali posebni klicni 
znak AN8R med CW WW DX CW. Delali bodo 
v eni od Multi kategorij. QSL EA8AY - http://
www.ea8ay.com/an8r_team/index.html

EA8 - CANARY ISLANDS
Nemška ekipa bo aktivirala radio klub sekcije 
URE v Las Palmasu, EA8URL, med CQ WW 
DX CW v kategoriji Multi Multi. Na Kanarske 
otoke odhajajo: Hans-Juergen [DB7QJ], Tobi-
as [DH1TW], Heijo [DJ1OJ], Simon [DJ4MZ], 
Hajo [DJ9MH], Stefan [DJ9NMH], Manfred 
[DK2OY], Matthias [DK4YJ], Ulf [DK5TX], 
Christoph [DK9TN], Renate [DL2MY], Ron 
[DL3BPC], Holger [DL5KUT] in Bernhard [DL-
6RAI]. QSL qrz.com - http://www.ea8url.com

FK - NEW CALEDONIA
Akira [JA1NLX] skupaj z XYL bo aktiven iz 
otoka Ouvea (OC-033) med 19. in 23. novem-
brom. Delal bo CW in RTTY z znakom FK/
JA1NLX. QSL HC, LoTW OK. http://www.
ne.jp/asahi/ja1nlx/ham/fk_2009.html

FS - SAINT MARTIN
Craig [AH8DX] bo spet FS/AH8DX od 22. 
oktobra naprej. V CQ WW DX SSB bo 
delal SOAB, izven tekmovanja pa ga lahko 
pričakujemo na 160/80m CW/SSB in 40m 
RTTY. Lahko bo aktiven tudi iz nizozemskega 
dela otoka, St. Maarten kot PJ7/AH8DX. QSL 
direkt AH8DX ali LoTW.

G6 - ENGLAND
Paul [G6PZ], Mark [M0DXR], Simon 
[M0CLW], Peter [M3PHP] in Simon [2E0CVN] 
pripravljajo G6PZ MS aktivnost med CQ WW 
DX SSB. http://www.g6pz.com

GJ/MJ - JERSEY (EU-013)
Rich [K2WR] bo ponovno MJ0AWR pred CQ 
WW DX CW. v kontestu pa bo delal kot GJ2A, 
SOAB. QSL GJ2A via K2WR ali DJ3DVC, 
MJ0AWR pa samo K2WR.

HC8 - GALAPAGOS ISLANDS
Skupina tekmovalcev iz Quito Radio Club 
bo aktivna iz otoka San Cristobal (SA-004, 
WLOTA L0094), med CQ WW DX CW. Znak 
kot običajno, HC8N. QSL W5UE.

KG4 - GUANTANAMO BAY
Keith [KJ5YU] bo do februarja 2010 na Kubi 
in predvidena aktivnost bo z znakom KG4YU. 
QSL HC

PJ4 - NETHERLANDS ANTILLES (SA-006)
John [K4BAI] in Don [W4OC] odhajata na 
K2NG/PJ4G QTH na Bonairu (IOTA SA-006, 
WLOTA L1279) kjer bosta aktivna kot PJ4/
domačiznak med 24. novembrom in 1. de-
cembrom. Med CQ WW DX CW bodo delali 
kot PJ4A. QSL za vse znake via K4BAI. John 
sprejema tudi email zahtevke za kartice prek 
biroja.

PY - BRAZIL (SA-062)
Skupina operaterjev Leo [PP1CZ], Andre 
[PY0FF], Renner [PY7RP], Jim [PY7XC], Ciro 
[PY7ZY] in Mike [K9AJ] se med 11. in 16. no-
vembrom odpravlja na otok Coroa Vermelha. 
Delali bodo kot PW6C CW in SSB. QSL K9AJ
http://www.pw6c.com

PZ - SURINAME
Mike [AJ9C] bo med 22. in 29. oktobrom 
PZ5M. Napovedal je aktivnost 160-6m, CW/
SSB in RTTY. QSL z SASE/USD na domači 
znak.

SP - POLAND
Posebna postaja HF35PEA bo aktivna do 31. 
decembra, ob 35-letnici kluba SP1PEA. QSL 
SP1NQF.

T6 - AFGHANISTAN
Pascal [F5PTM] je aktiven kot T6YA, do de-
cembra. Delal bo na področjih 80-10m, SSB/
CW/RTTY. QSL F5OGL.

TO5 - MARTINIQUE
Saty [JE1JKL] bo FM/JE1JKL/p iz FM5BH 
QTH med 25. in 27. novembrom. Med kontes-
tom bo delal SOABHP kot TO5T. QSL JE1JKL

TX - CHESTERFIELD ISLAND
George [AA7JV] and Tomi [HA7RY] načrtujeta 
aktiviranje tega DXCC območja nekje v 
začetku novembra. Točnih datumov ni, ker 
je vse odvisno od vremenskih razmer. TX3A 
licenca je veljavna samo 15 dni, zato mogoče 
po izteku te bodo delali s svojimi znaki. ver-
jetno bodo delali tudi v CQ WW DX CW, pri-
pravljenih imajo za 20dni zalog. Več o tem: 
http://tx3a.com/

V2 – ANTIGUA AND BARBUDA (NA-100)
Bud [AA3B] bo med 26. novembrom in 1. de-
cembrom spet V26K. SOABLP med CQ WW 
DX CW. Tudi izven tekmovanja samo CW, 
brez WARC. QSL AA3B

V3 - BELIZE
Pete [K8PT] bo V31PT med 24. novembrom 
in 6. decembrom. Kakšnih drugih detajlov 
ni znanih, vendar v preteklosti so aktivnosti 
bile na 160-6m, CW/SSB/RTTY in nekaj tudi 
PSK31. QSL HC

V6 - MICRONESIA
Sho [JA7HMZ, V63DX] in Keiichiro [JA7GYP] 
bosta med 25. in 31. oktobrom aktivna iz 
Pohnpei (OC-010). Posvetili se bodo najbolj 
nižjim bandom, QSL HC, LoTW OK.

VK6 - AUSTRALIA
Bernd [VK2IA] in Kevin [VK6LW] bosta 
VK6AA med CQ WW DX CW, Multi Single. 
QSL DL8YR. Aktivnost bo iz Northern Cor-
ridor Radio Group (VK6ANC) klubske posta je, 
ki je kakšnih 20km iz središča Pertha v za-
hodni Avstraliji. http://www.ncrg.org.au

VK9X - CHRISTMAS ISLAND (OC-002)
Harry [DM5TI], Rene [DL2JRM], Tom [DL-
2RMC] in Sid [DM2AYO] bodo med 21. no-
vembrom in 5. decembrom aktivni s tega 
avstralskega otoka. Uporabljali bodo klicni 
znak VK9XX, v CQ WW DX CW tekmovanju 

pa bodo VK9XW. Načrtujejo uporabo dveh 
postaj 24/7, male K3 z 600W+ ojačevalniki, 
predvsem na nižjih področjih in CW. QSL 
DL1RTL
http://www.dl2rmc.com/tom/VK9X2009

VP2M - MONTSERRAT
Tom [DL2RUM - VP2MUM], Rudi [DM2XO 
- VP2MXO] in Jan [DJ8NK - VP2MNK] bodo 
na tem vulkanskem otoku med 3. in 15. no-
vembrom, 160-10m, CW/SSB/RTTY. QSL HC 

VP5 - TURKS AND CAICOS ISLANDS
Rodger [W7VV], Ralph [VE7XF] in mogoče 
se jim pridruži še kdo, bodo med 15. novem-
brom in 3. decembrom aktivni iz iste lokacije 
(http://www.vp5jm.com/). Aktivnost v CQ 
WW DX CW mogoče s posebnim klicnim 
znakom. QSL HC

VP8/SG - SOUTH GEORGIA ISLANDS (AN-
007)
Lars [MM0DWF] ponovno dela v Husviku 
(AN-007, WAP GBR-27) od začetka oktobra 
in bo na otoku do sredine novembra. QRV 
bo kot VP8DIF, CW/SSB/RTTY med prostim 
časom. QSL DJ9ZB

VP9 - BERMUDA (NA-005)
Paul [W4/VP9KF, G4BKI] bo ponovno delal kot 
VP9KF iz Baileys Baya med 4. in 18. novem-
brom. Delal bo samo CW, vsa področja. QSL 
W4/VP9KF; Paul Evans, 6809 River Road, 
Tampa, FL 33615, USA. http://vp9kf.com/

VP9 - BERMUDA
Bob [KE0UI] bo VP9I med CQ WW DX CW, 
pred in po tekmovanjem pa bo aktiven z zna-
kom VP9/KE0UI. QSL HC

XR6 - CHILE
Člani Radio Club Temuco (CE6TC) bodo ak-
tivni v CQ WW DX SSB iz Gastonovega QTH 
[CE6DBI], kot XR6T, eno izmed Multi kate-
gorij. Omenjeni operaterji so: Alex [CE6SAX], 
še en Alex [CE6DFY], pa Carlos [CE3AQI] in 
še Carlos [CE6CP], ter Marco [CE6VMO] in 
Ramiro [CE6VMR]. QSL CE3FED

XU - CAMBODIA
Norbert [F6AXX] in Alain [F6HBR] odhajata v 
Sihanoukville med 3. in 8. decembrom. Dela-
la bosta kot XU7UFT, samo CW. QSL F6AXX. 
Direktne kartice bodo po 15. januarju 2010.

YM - TURKEY
Nick [LZ1NK] bo aktiven iz azijskega dela 
Turčije (cona 20) v obeh CQ WW DX, delal bo 
40m ali 20m kot YM3A. QSL LZ1NK.

YN - NICARAGUA
Eric [K9GY] bo ponovno delal kot YN2GY iz 
Octaviovega YN2N QTH v Grenadi. V CQ WW 
DX CW bo delal SOABLP, izven tekmovanja 
med 25. in 30, novembrom pa ga bomo našli 
na WARC področjih. QSL HC

YS4 - EL SALVADOR
Operaterji: Gregor [DF7OGO], Tom [K3WT], 
Ron [N0AT], Vlad [N0STL] in Bill [W0OR] bodo 
v CQ WW DX CW delali v MS kategoriji kot 
YS4U. Izven tekmovanja aktivnost med 20. 
novembrom in 1. decembrom. QSL N0AT.    
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N ajvečje letošnje člansko tekmovanje v ama-
terski radiogoniometriji je bilo 17. prvenstvo 
1. Regiona IARU. Potekalo je od 16. do 21. 

septembra 2009 v Bolgariji. Bolgarska zveza radio-
amaterjev BFRA je prvenstvo pripravila v manjšem 
turističnem kraju Obzor, ki leži ob Črnem morju, 
nekje na polovici med bolj znanima krajema Bur-
gas in Varna. Z organizacijo prvenstva so bolgar-
ski radioamaterji obeležili 50 let ARG aktivnosti v 
Bolgariji.

Reprezentanco Zveze radioamaterjev Slovenije so na prvenstvu 
sestavljali:

Ime in priimek Radioklub Kategorija
Petra LEVIČAR, S58APL S53JPQ W19
Maja MARUŠIČ, S58AJA S53JPQ W21
Adrijana MOŠKON, S57ORA S53JPQ W21
Nina RADI,S57ONR S59DHP W21
David ČUFER, S57DN S53AAN M19
Matic PETERKA, S57OGC S53CAB M19
Žiga BATIČ S53AAN M19
Matjaž ŠTOKELJ S53AAN M21
Niko GABERC, S56SON S59DIQ M21
Danilo KUNŠEK S59DHP M21
Ivo JEREB,S57AL S59DRW M40
Stanko ČUFER,S57CD S53AAN M50
Jože ONIČ,S51T S59DXU M60
Ivan LAZAR,S56TQL S59DIQ M60
Janko KUSELJ,S59D S53JPQ M60
Franci ŽANKAR, S57CT   Vodja reprezentance

V letošnjem letu se je tekmovalcem na prvenstvu v Bolgariji 
pridružil tudi predsednik ZRS Goran Krajcar - S52P.
Prve aktivnosti tekmovalcev so bile v Bolgariji že dan po dolgi, 
utrujajoči, skoraj celodnevni avtobusni vožnji (22 ur). Namenje-
ne so bile preizkusu tehnike in otvoritvi prvenstva.
Tretji in peti dan sta bili na vrsti tekmovanji. Organizator ju je 
pripravil približno 20km severno od kraja, kjer smo bivali. Izbrana 
terena sta bila velika, pa tudi zelo zahtevna. Na več mestih je bilo 
prehajanje zelo oteženo zaradi globokih zajed, katere je napravila 
hudourniška voda. Na UKV področju je bilo za tekmovanje name-
njenih kar 17 km2. Cilj tekmovanja je bil prvič kar na obali Črnega 
morja. Od tekmovalcev je zaključek ob obali pobral še zadnje 
atome moči, saj je bilo potrebno premagati zadnjih 280 m po 
najtežjem terenu - mivki. Idealna zračna razdalja v obeh tekmo-
vanjih je bila dobrih 9100 m. Zmagovalec na KV področju je pro-

go zmogel v odličnih 57 minutah in 9 sekundah, na UKV podro-
čju pa prav tako v izvrstnih 64 minutah in 18 sekundah.
Tekmovanja se je udeležilo 269 tekmovalcev  iz 22 držav. Poleg 
tekmovalcev iz 1. Regiona so se izven konkurence kot gosti na 
prvenstvu preizkusili tudi tekmovalci iz Kitajske. Največ tekmo-
valcev je bilo v kategoriji M21, zelo veliko pa je bilo tudi tekmo-
valcev v kategoriji M60, katera pa se bo že v naslednjem letu 
razširila tudi na M70. Novost v naslednjem letu bo tudi dodatna 
ženska kategorija W60.
Naši tekmovalci so na prvenstvu dosegli kar nekaj dobrih uvrsti-
tev. Tako so naše tekmovalke v kategoriji W21 v sestavi Maja 

Marušič - S58AJA, Adrijana Moškon - S57ORA in Nina Radi - 
S57ONR dosegle odlično peto mesto ekipno na 144 MHz.
Med posamezniki je David Čufer - S57DN v kategoriji M19 dose-
gel 7. mesto na 3.5 MHz in 10. mesto na 144 MHz, Stanko Čufer 
- S57CD 7. mesto na 3.5 MHz v kategoriji M50 in Ivo  Jereb - 
S57AL 15. mesto na 3.5 MHz v kategoriji M40. Na 144 MHz je 
Maja Marušič dosegla 7. mesto v kategoriji W21, Matjaž Štokelj 
18. mesto in Danilo Kunšek 19.mesto (oba v kategoriji M21).
Kompletni rezultati so objavljeni na spletni strani http://arg.ha-
mradio.si/, kjer si lahko ogledate tudi karte terena z razmesti-
tvami oddajnikov, statistike in analize ter slike.

ODPRTO JESENSKO 
KV ARG PRVENSTVO ZRS 2009

Krško, 26.09.2009
Z jesenskim KV ARG tekmovanjem v Krškem se je končala leto-
šnja tekmovalna sezona. Prvenstvo je potekalo pod okriljem 
radiokluba  Krško, ki je s tem tekmovanjem, poleg drugih dejav-
nosti tekom leta, obeležil tudi 50 letnico delovanja radiokluba.
Tekmovanje je potekalo v lepem vremenu in dobrem vzdušju v 
kraju Gora, v bližini tekmovalnega objekta radiokluba S59JPQ 
na Čretežu. Največ tekmovalcev je bilo v kategoriji pionirji. Ne-
kateri med njimi so se prvič podali na tekmovalno progo v lov za 
»lisicami«. Tekmovanje smo zaključili s podelitvami pohval in 
medalj najboljšim. Pokale v kategoriji radioklubi je ob svoji 50 
letnici prispeval radioklub Krško. Sledila je še posebna podelitev 
za tekmovalce, starejše od 60 let. Le-ti so prejeli posebne poka-
le za doseženo uvrstitev v tekmovalni sezoni 2009. V tej uvrsti-
tvi je prvo mesto dosegel Jože Onič, S51T, drugo mesto Ivan 
Lazar, S56TQL, tretje Janko Kuselj, S59D in četrto mesto Zdrav-
ko Ivačič, S57BZI.
Čestitam in vsem želim še veliko dobrih rezultatov in odkritih lisic.

17. IARU REGION 1 ARDF CHAMPIONSHIPS
Obzor (Bolgarija), 16. - 21. september 2009
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ARG AKTIVNOSTI Ureja:  Franci ŽANKAR, S57CT ZAKLJUČEK SEZONE TEKMOVANJ

Rezultati tekmovanj:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 3.5MHz
  1. Armin ČRNIGOJ S53AAN 45:20 3 - 32 15 
  2. Blaž HRVATIN S53JPQ 52:20 3 - 13 14 
  3. Maja KOŠTRUN S59DHP 53:53 3 - 8 11 
  4. Bojan JELIČ S53JPQ 61:59 3 - 119 18 
  5. Tadej TIHOLE S59DHP 65:54 3 - 36 8 
  6. Jerneja SAMEC S53AAN 66:37 3 - 2 17 
  7. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 70:03 3 - 1 13 
  8. Luka STEGNE S59DHP 85:33 3 - 11 10 
  9. Jan TRŽAN S59DHP 91:51 3 - 12 12 
10. Jan RUSTJA S53AAN 104:14 3 - 7 7 
11. Matevž BONE S53AAN 109:16 3 - 3 6 
12. Jaka PINTERIČ S53JPQ 129:57 2 - 15 16 
13. Marko KUŽNER S59DPG 75:02 1 - 16 9 
14. Jurij RADI S59DHP 100:10 1 - 9 4 
15. Andraž BRATINA S53AAN 114:46 1 - 4 1 

Kategorija ŽENSKE 3.5MHz
  1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 59:59 4 - 14 17 
  2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 66:53 4 - 39 6 
  3. Petra LEVIČAR S53JPQ 83:29 4 - 38 12 
  4. Nina RADI S59DHP 58:56 3 - 10 2  

Kategorija JUNIORJI 3.5MHz
  1. Sebastijan KUŽNER S59DPG 72:36 4 - 41 15 
  2. David ČUFER S53AAN 74:00 4 - 33 5

Kategorija SENIORJI 3.5MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 51:55 5 - 35 7 
 2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 57:11 5 - 111 16 
 3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 72:29 5 - 34 1 
 4. Jani KUSELJ S59DHP 75:58 5 - 116 5 
 5. Andrej TROJER S53CAB 81:16 5 - 118 8

Kategorija VETERANI 3.5MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 51:55 5 - 35 7 
 2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 57:11 5 - 111 16 
 3. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 72:29 5 - 34 1 
 4. Jani KUSELJ S59DHP 75:58 5 - 116 5 
 5. Andrej TROJER S53CAB 81:16 5 - 118 8

Kategorija SENIORJI 3.5MHz
 1. Jože ONIČ S59DXU 52:50 4 - 115 18 
 2. Stanko ČUFER S53AAN 54:03 4 - 6 9 
 3. Ivo JEREB S59DRW 54:32 4 - 37 13 
 4. Zdravko IVAČIČ S59DXU 60:54 4 - 114 4 
 5. Jože RADI S59DHP 83:31 4 - 117 7 
 6. Janko KUSELJ S53JPQ 83:46 4 - 120 3 
 7. Miroslav KUŽNER S59DPG 139:21 3 - 121 1

Kategorija RADIOKLUBI 3.5MHz
 1. »AJDOVŠČINA« AJDOVŠČINA   S53AAN  332:22 20 
 2. »AMATER« SEVNICA          S59DHP   412:18 15 
 3. »KRŠKO« KRŠKO              S53JPQ   412:50 15 
 4. »PTUJSKA GORA«     PTUJSKA GORA    S59DPG   566:59 8

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI 3.5MHz
1. Armin ČRNIGOJ S53AAN 45:20 3 - 32 15 

  2. Blaž HRVATIN S53JPQ 52:20 3 - 13 14 
  3. Maja KOŠTRUN S59DHP 53:53 3 - 8 11 
  4. Bojan JELIČ S53JPQ 61:59 3 - 119 18 
  5. Tadej TIHOLE S59DHP 65:54 3 - 36 8 
  6. Jerneja SAMEC S53AAN 66:37 3 - 2 17 
  7. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 70:03 3 - 1 13 
  8. Luka STEGNE S59DHP 85:33 3 - 11 10 
  9. Jan TRŽAN S59DHP 91:51 3 - 12 12 
10. Jan RUSTJA S53AAN 104:14 3 - 7 7 
11. Matevž BONE S53AAN 109:16 3 - 3 6 
12. Jaka PINTERIČ S53JPQ 129:57 2 - 15 16 
13. Marko KUŽNER S59DPG 75:02 1 - 16 9 
14. Jurij RADI S59DHP 100:10 1 - 9 4 
15. Andraž BRATINA S53AAN 114:46 1 - 4 1 

Kategorija ŽENSKE 3.5MHz
 1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 59:59 4 - 14 17 
 2. Maja MARUŠIČ S53JPQ 66:53 4 - 39 6 
 3. Petra LEVIČAR S53JPQ 83:29 4 - 38 12 
 4. Jana BRATINA S53AAN 101:48 4 - 31 3 
 5. Darja ČUFER S53AAN 129:59 4 - 5 14 
 6. Nina RADI S59DHP 58:56 3 - 10 2

Kategorija JUNIORJI 3.5MHz
 1. Sebastijan KUŽNER S59DPG 72:36 4 - 41 15 
 2. David ČUFER S53AAN 74:00 4 - 33 5 
 3. Klemen MAVSAR S53JPQ 76:45 4 - 40 10

Kategorija SENIORJI 3.5MHz
 1. Niko GABERC S59DIQ 51:55 5 - 35 7 
2. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 57:11 5 - 111 16 
3. Blaž VOLK S53AAN 67:00 5 - 113 11 
4. Matevž ŠTOKELJ S53AAN 70:43 5 - 112 2 
5. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 72:29 5 - 34 1 
6. Jani KUSELJ S59DHP 75:58 5 - 116 5 
7. Andrej TROJER S53CAB 81:16 5 - 118 8

Kategorija VETERANI 3.5MHz
 1. Jože ONIČ S59DXU 52:50 4 - 115 18 
 2. Stanko ČUFER S53AAN 54:03 4 - 6 9 
 3. Ivo JEREB S59DRW 54:32 4 - 37 13 
 4. Zdravko IVAČIČ S59DXU 60:54 4 - 114 4 
 5. Jože RADI S59DHP 83:31 4 - 117 7 
 6. Janko KUSELJ S53JPQ 83:46 4 - 120 3 
 7. Miroslav KUŽNER S59DPG 139:21 3 - 121 1

Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo mesto, 
priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih oddajnikov, štar-
tna številka in skupina, v kateri je tekmovalec štartal.
Za radioklube: doseženo mesto, ime radiokluba, kraj radioklu-
ba, klicni znak radiokluba, skupni čas tekmovalcev in skupno 
število odkritih oddajnikov.

 Franci ŽANKAR, S57CT, ARG manager ZRS
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UKV AKTIVNOSTI Rubriko ureja: Sine Mermal, S53RM REZULTATI - JULIJ 2009

Generalni rezultati ZRS julijskega tekmovanja za leto 2009
Več operatorjev 

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S50C 1680057 188977 404440 310620 225500 62220 89860 398440

2 S57C 1318674 122564 217660 277310 215040 23700 93780 358120 10500

3 S59P 966369 155054 236145 143470 105400 37580 13480 275240

4 S59R 677988 209603 256395 172010 39980

5 S57O 218917 218917

6 S59DEM 168974 168974

7 S53N 80270 80270

8 S52M 36682 23577 13105

9 S59C 30902 30902

10 S59DME 13636 13636

11 S59ABL 3358 3358

En operator

Znak Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz

1 S51ZO 639090 114260 82150 76300 54200 54300 257880

2 S57M 162317 162317

3 S53O 146952 70127 76825

4 S57SU 109169 101069 8100

5 S59DCV 99114 12474 73370 13270

6 S51WC 87605 87605

7 S58RU 74893 18138 28785 27970

8 S51KM 74892 64137 2795 7960

9 S51WX 65550 65550

10 S57LM 54371 47906 6465

11 S50TA 41652 10272 19330 9930 2120

12 S57CN 41319 26964 12735 1620

13 S52AU 26967 26967

14 S52AA 15259 11874 3385

15 S56FQC 14681 14681

16 S57GM 14129 14129

17 S57UMP 12700 4920 7780

18 S57S 10590 10590

19 S57RT 9213 9213

20 S57EA 9180 9180

21 S52IT 5164 5164

22 S57UZX 4288 4288

23 S56P 2870 2870

Objavljamo nekaj povzetkov 
zanimivih komentarjev tek-
movalcev s foruma SLOVHF: 
http://www.slovhf.net... Za 
podrobne rezultate je enostav-
no zmanjkalo prostora. Upam, 
da nam bo uspelo pripraviti 
posebno prilogo s povzetkom 
vseh tekmovanj v letu 2009 v 
letošnji zadnji številki! (gl.ur.)

S56A - Par ur z 9A7P z Vela-
novega Brega JN65XF na 50, 
144, 432 in 1200 MHz. Spo-
radic E proti Angliji na začetku 
tekmovanja. Francoski genera-
tor daje 270 - 170 V in počepne 
pri 500 W GS31B QRO inputa...

S55WT - Glede rezultata ekipe 
bo dal gor Matej, jaz samo to-
liko, da mi je največ dela pred 
tekmovanjem dal nabavljen 
novi ojačevalnik za 13cm. Glede 
tega sem imel v mislih marsi-
kaj, vendar najraje nekaj, kar 
mi bo pasalo v Elradovo ohišje 
linijskih ojačevalnikov CATV. V 
teh ohišjih so sedaj vsi trans-
verterji, razen onega za 9cm, 
ker pač Ionica ni pasala noter. 
Ojačevalnik smo v DL kupili, 
dvostopenski 40W za 10€. Lep 
majhen, ravno dovolj močan, 
vsaj zame, da se mi ne zakom-
plicira drugje, stvar je pa bila 
edino v 28V napajanju. Tu pa 
sem se moral odločiti. 
No, odločil sem se za stikalni 
napajalnik 13,8/24V. Lahko bi 
dvignil tudi na 28, pa pač nisem. 
Tako se izognem drugemu napa-
jalniku in imam vse transverter-
je na 13,8V napajanju. Zadeva 
je seveda morala biti tudi dovolj 
majhna, za montažo v moje 
ohišje. Tako sem moral Low 
ESR kondenzatorje in hladilnike 
naročiti pri Farnellu, ostalo sem 
celo dobil v naših vrlih trgovi-
nah. Nisem imel časa za neke 
pametnejše meritve, le to, da na-
petost pri 24V zaniha nekje 0,2V, 
pri preklopu mirovanje - polna 
moč. Mirovni tok ojačevalnika je 
ob aktivni PTT tipki nekje 2A in 
pri polni moči skoraj 10A, to na 
13,8V strani.
Vesel sem, da je prvo tekmovanje 
zadeva uspešno prestala, pozna 
se pa tudi pri doseženem rezul-
tatu. Če pa bo slučajno koga 
zanimalo kaj več, pa naj kar 
vpraša.

Komentarji tekmovalcev

ZRS JULIJ 2009

S53WW - se eden v vrsti neuspesnih ... kot da niso bili ze slabi pogoji dovolj, je zjutraj 
crknil se agregat in nam naredil 3-urno luknjo v logu, uro in pol pred koncem pa smo 
zaradi statike in blizajoce nevihte vse skupaj pospravili. In ce umanjka se DXC in/ali 
on4kst, se res zdi, da manjka del banda, hi!    73 de Robi/s53ww

S56ZM - Še en kontest je za nami. Čaš res hitro teče…malce zaradi drugih obveznosti, 
malce pa zaradi lenobe, lokacija ni bila nared. Embarassed Zelo vesel Plan je bil za pe-
tek, da postavimo parabole za višje bande in menjava rotorja na 23cm, pa se je žal plan 
zaradi drugih obveznosti izjalovil. V soboto pa smo verjetno predolgo spali, da bi uspeli 
vse narediti, pa še ploha nas je dobila. Tako je bila postavitev parabol in pa 23cm yagice z 
popravljenim rotorjem izvedena v soboto. Ob uri smo pričeli le z 144MHz, 70 in 23cm sta 
sicer bila nared pa ni bilo operatorjev, saj smo bili ostali v teamu za postavljanje anten in 
vsega potrebnega HI. Vse ostale bande smo pričeli delati z debelo uro zamude. Novi linear 
za 13cm je prestal krst, se pravi da ga je S55WT dobro porihtal, da ga nismo uspeli skuriti. 
Tokrat se nam je pridružil S52OP Sandi, ki je tudi prevzel 2m na začetku. Da pa smo tokrat 
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UKV AKTIVNOSTI  Rubriko ureja: Sine Mermal, S53RM KOLEDAR TEKMOVANJ

Koledar UKV tekmovanj

anten. Popravilo je prišlo na vrsto drugi dan. Zlomljen SMA konektor na napaja-
lnem kablu. Na 70cm smo povzročali nekaj motenj za kar se opravičujem. Mis-
lim, da se je po posredovanju S50C zadeva zboljšala. Do druge tekme po to tudi 
urejeno predvsem odstranjena papiga in zamenjan mikrofon. Sicer pa smo se na 
23cm tudi mi ukvarjali z motnjami S50C. Italijane (čez Menino) smo lahko delali 
200kHz stran. Še sreča, da je malo tekmovalcev na tem području in je tako veliko 
frekvenčnega prostora. Dobra ekipa S57DX na 2m, S51FB na 70cm, S53EL na 
23cm in S52LO na 3cm in servisiranju, je opravila odlično delo s tehniko, ki je na 
voljo. Hvala vsem. Z vremenom pa smo tokrat imeli kar srečo.          73 de s56afj

delali 24 ur pa so glavni »krivci« Peco 
S54W, Roman S57WW in pa Marko 
S53MD, kar se tudi pozna na rezultatu. 
Tokrat smo naredili rekord lokacije 
na 3, 13 in pa mislim da tudi na 9cm. 
Oblaki so nam kar služili. Tokrat nam 
PC-ji niso delali kakšnih preglavic, 
moram pa tudi pohvalit S52AA, saj 
sedaj verzija 47 VHF4WIN deluje bre-
zhibno, pa še kontest raport naredi 
OK! Ja skoraj bi pozabil omenit, da je 
žar deloval brez težav, pa tekočine tudi 
ni manjkalo. Zelo vesel Zelo vesel Zelo 
vesel... Prilagam še nekaj slik ...

73, Za S59P Team Matej / S56ZM

S52EZ - QRT zaradi neviht od 20:14 do 
21:15 ter od 11:49 do 12:53. Pogoji so 
se po prvem QRT bistveno poslabšali. 
Zaradi prekinitev ocenjujemo, da smo 
izgubili najmanj 40 zvez oziroma 
15.000 pik. Se slišimo naslednjic.

S57O team

S56AFJ - Polovica tekmovalne sezone 
je za nami. Za to sezono smo si za-
dali ker nekaj načrtov za obnovitev oz. 
zamenjavo tehnike. Recesija je vse ob-
rnila na glavo. Uspeli smo samo le z 
določenimi obnovitvami na 2m ter na 
mikrovalovih, kjer pa še ni vse “upar-
jeno”. V marcu in maju je bilo nekaj te-
stiranj. Ni šlo vse po načrtih. S52LO je 
porabil kar nekaj časa za delno odpavo 
napak. Tekmovanji v juniju na višinski 
lokaciji (JN76OM) obupni. Vreme ni 
dovoljevalo “normalne” tekme. Tudi 
tehnika ne. Nekaj problemov na 2m 
šokantno pa na 23cm kjer je zahvalil 
ojačevlec, time delay na IC950H in na 
koncu (julija) še usmernik v tej postaji. 
Za popravilo si je Andrej S52LO vzel 
kar nekaj časa in vse popravil na lo-
kaciji, razen ojačevalec v dolini. Zaradi 
teg je zmanjkalo časa za mikrovalove.
V tej tekmi sva mikrovalove postav-
ljala še v času, ko je ostala ekipa že 
“sekala drva na 2m, 70cm in 23cm”. 
Ko je Andrj po postavitvi ugotovil, da 
ni vse v redu (na 13cm brez sprejema 
- stara postaja odpovedala, na 3cm 
pa slab sprejem - napaka verejtno na 
anteni) se zaradi dežja ni dalo podirati 

DATUM TEKMOVANJE UTC MHz ORGANIZATOR

03.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

03.11.2009 Activity Contest 20:00-22:30 144 MHz G

07.11.2009 Dubus EME 05:00-08:00 144 MHz Dubus

07.11.2009 Dubus EME 21:00-24:00 144 MHz Dubus

07/08.11.2009 ARRL EME contest 2.3 GHz & up 00:00-24:00 2.3 GHz & up ARRL

07/08.11.2009 IARU Marconi Memorial - CW 14:00-14:00 144 MHz IARU R1

07/08.11.2009 ZRS Novembrsko CW  VHF 14:00-14:00 144 MHz ZRS

10.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

10.11.2009 Activity Contest 20:00-22:30 432 MHz G

12.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

15.11.2009 9A Activity Contest - 11. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

15.11.2009 Koprivnica 2008 07:00-12:00 144 MHz 9A

15.11.2009 OK Activity 08:00-11:00 144 MHz & up OK

17.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 1..3 GHz LA/OH/OZ/SM/LY

17.11.2009 Activity Contest 20:00-22:30 1..3 / 2.3 GHz G

19.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

22.11.2009 ZRS Maraton - open activity IX 08:00-13:00 50/144/432 ZRS

22.11.2009 Courte duree 05:00-11:00 144 MHz F

24.11.2009 Activity Contest 20:00-22:30 50 MHz G

24.11.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 2..3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY

1.12.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 144 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

1.12.2009 Activity Contest 20:00-22:30 144 MHz G

5.12.2008 Contest Vecchiacci Memorial VHF 14:00-22:00 144 MHz I

5/6.12.2009 ARRL EME contest 50 – 1296 MHz 00:00-24:00 50-1296 MHz ARRL

6.12.2009 Contest Vecchiacci Memorial UHF/SHF 07:00-12:00 432 MHz & up I

6.12.2009 Courte duree 05:00-11:00 144 MHz F

8.12.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 432 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

8.12.2009 Activity Contest 20:00-22:30 432 MHz G

10.12.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 50 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

11-15.12.2009 BCC MS Contest -  roj Geminidi 20:00-02:00 144 DL

12/13.12.2009 National ATV 18:00-12:00 ON

12/13.12.2009 TVA 18:00-12:00 F

15.12.2009 Nordic Activity Contest 17:00-21:00 1..3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY

15.12.2009 Activity Contest 20:00-22:30 1..3 / 2.3 GHz G

17.12.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 70 MHz LA/OH/OZ/SM/LY

20.12.2009 ZRS Maraton - open activity X 08:00-13:00 50/144/432 ZRS

20.12.2009 9A Activity Contest - 12. period 07:00-12:00 144 MHz 9A

20.12.2009 Courte duree CW 05:00-11:00 144 MHz F

22.12.2009 Nordic Activity Contest 18:00-22:00 2..3 GHz & up LA/OH/OZ/SM/LY

22.12.2009 Activity Contest 20:00-22:30 50 MHz G

26.12.2009 Xmas 12:00-16:00 144 MHz OK

26.12.2009 XMAS Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

27.12.2009 XMAS Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

28.12.2009 XMAS Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G

29.12.2009 Activity Contest 20:00-22:30 70 MHz G

29.12.2009 XMAS Cumulative 14:00-16:00 50/70/144/432 G
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RADIOAMATERSKE DIPLOME Ureja: Miloš Oblak, S53EO

GIACOMO PUCCINI 2009 AWARD ITALIA
Diplomo izdaja YLRCI - YL Radio Club »Elettra Marconi« za zveze z 
članicami in člani kluba v obdobju 1. december 2009 – 8.decem-
ber 2009. Zbrati je potrebno namanj 15 točk. Veljavni načini 
dela: SSB, CW, RTTY, PSK31.  Zveza z isto postajo velja vsak dan v 
obdobju, isti dan pa tudi na drugem bandu ali načinu dela, če je 
med dvema zvezama poteklo vsaj 10 minut. Točkovanje:
- OM postaje, člani kluba  =  1 točka
- YL postaje, članice kluba = 2 točki
- Jolly postaja  =  5 točk
Postaje, ki veljajo za diplomo, bodo dajale zaporedno številko 
zveze in število točk. Za operatorje, ki bodo osvojili največ točk, 
so poleg diplome pripravljene še posebne nagrade. Denar, zbran 
z zahtevki za diplomo, bo namenjen v dobrodelne namene. Di-
ploma se letos izdaja že dvanajstič, vsako leto ima drugačno obli-
ko in je letos namenjena spominu na prvo opero G. Puccinija  »Le 
Villi«. Na sliki je diploma za leto 2008, ki je bila posvečena operi 
„Edgar“. Zveze z YL postajami štejejo tudi za ostale stalne diplo-
me, ki jih izdaja YLRCI (Gioconda, Amicizia, EuroYL).
Izpisek iz dnevnika z obračunom točk pošljite najkasneje do 
28. februarja 2010 + 15 USD  ali  10 EUR:
Eleonora Landoni IK2THN,  via E. Bonalumi 22,
I-20020 ARCONATE (MI),  Italia, 
e-mail:  ik3cxg@yahoo.it
internet: http://www.arrl.it/ylrci/card.htm

OLD TIMERS CLUB AWARD SLOVAKIA                   
Diploma se izdaja za potrjene zveze s člani OTC iz Slovaške. Član-
stvo šteje okoli 350 operatorjev in klubska postaja OM9OT. Velja-
jo zveze po 1. januarju 1996 na vseh bandih in načinih dela. Zve-
ze preko repetitorjev za diplomo ne veljajo. Vsak član je v 
zahtevku lahko naveden le enkrat, klubska postaja OM9OT pa 
največ 5 krat, vendar mora biti vsakič iz drugega QTH. SWL OK. 
Zveza s članom šteje 5 točk, zveza s klubsko postajo pa 10 točk. 
Diploma se izdaja v 4 klasah (HF) in 2 klasah (VHF):
HF: Class 3 =  100 točk,   Class 2 =  150 točk,
 Class 1 =  200 točk,   Class Honor =  250 točk
VHF: Class 1 = 60 točk,   Class Honor =  110 točk
Za osvojenih 500 točk se dobi srebrna nalepka, za 600 točk pa 
zlata nalepka. Spisek članov lahko dobite na spletni strani 
organzatorja diplome ali pri S53EO.
GCR  5 EUR ali  7 USD  ali  5 IRC (novih)
Vilo Kuspal OM3MB,  
Sumracna 17, 
82102 BRATISLAVA,  Slovakia
Internet  http://www.qtc.cq.sk

ELIZABETH DIPLOM GERMANY                         
Diplomo izdaja DARC Orstverband Marburg (DOK F15) za 
osvojenih 800 točk v obdobju 1. januar 2007 – 31. december 
2009 s člani kluba in postajami, ki imajo QTH na t.i. poti  
Elizabeth-Wanderweg, in s postajami iz pobratenih mest z 
mestom Marburg (Nemčija). Vsaka postaja je v zahtevku lahko 
navedena samo enkrat. SWL OK. Zvez ni potrebno imeti 
potrjenih, pošljite zahtevek, overjen od dveh operatorjev ali 
uprave radiokluba.
Pobratena mesta:  Eisenach (DL), Maribor (S5), Poitiers (F), 
Sfax (3V), Sibiu (YO), Northampton (G)
Veljavni DOKi: F05, F11, F15, F18, F19, F28, F34, F36, F49, 
F54, G01, G10, G19, G35, G44, O55, X11
Posebni DOKi:  HE800, MKF, 60F05, 60F11, 60F19
Točkovanje:

- Postaja iz F15 (obvezna je vsaj 1 zveza) 5 točk
- Klubska postaja iz F1 50 točk
- Klubska postaja iz F15 s posebnim DOKom 100 točk  
  (DL0UM, DC0YL)
- Postaja iz drugega DOKa / iz partnerskega mesta 5 točk
- Klubska postaja iz teh krajev 20 točk
- Klubska postaja s posebnim DOK-om 100 točk

Zveze v mesecu juliju 2007 ali v telegrafi ji (CW) štejejo dvojno 
število točk. Zveze preko reportitorjev, Packet Radia in Echo 
Linka ne veljajo za diplomo. 
Izpisek iz dnevnika + 6 EUR  ali  8 USD
Gudrun Lehnert DL3YL,  Graf-von-Stauffenberg-Str. 20,  35037 
MARBURG,  Germany

ALASKA 50TH ANNIVERSARY AWARD U.S.A.
Alaska je postala zvezna država v sestavi Združenih Držav Ame-
rike 3. januarja 1959, potem, ko jo je le-ta leta 1867 kupila od 
Ruskega cesarstva. V počastitev 50-letnice izdajajo radioama-
terji kluba Great Outdoors Radio Club (GORC) spominsko diplo-
mo. Veljajo  zveze v koledarskem letu 2009. Za diplomo je po-
trebna ena (1) zveza s postajo iz Alaske (AL/KL/NL/WL). Veljajo 
vsi bandi in načini dela.

GORC-5:   zveze s 5 različnimi postajami Alaske - spominska 
poštna znamka

Gold Seal: zveze s 50 postajami -  pozlačena nalepka

Zveza z isto postajo velja, če je narejena v različnih dneh,  isti 
dan pa so lahko narejene z isto postajo največ 3 zveze v istem 
načinu dela. Zvez ni potrebno imeti potrjenih, pošljite overjen 
izpisek iz dnevnika + 3 USD
G.O.R.C., Attn: Alaska 50th Award,  775 Moonfl ower Ave., 
READING,  PA 19606-3447,  USA
internet: http://www.wa3wsj.org/Alaska_50th_Award.html    

RADIOAMATERSKE DIPLOME
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Avtor: Tilen Cestnik, S56CT

YAESU VX 8E

Pred malo več kot letom dni je Yaesu Vertex 
Standard, na največjem HAM sejmu na svetu, v 
Daytonu - ZDA, predstavil novo ročno radijsko 

postajo z vgrajenim modemom za APRS. Postaja je bila 
že na sejmu deležna precejšnjega zanimanja, saj na 
tržišču že nekaj časa ni bilo možno kupiti nove ročne 
radijske postaje z vgrajenim modemom za APRS. Edini 
ponudnik Kenwood je namreč že pred časom prenehal s 
proizvodnjo in prodajo svoje priljubljene TH-D7.

Kmalu po sejmu v Daytonu so ameriški trgovci pričeli 
oglaševati in zbirati prednaročila za VX 8E. Kljub zatr jeva-
nju, da bo VX 8E kmalu naprodaj, je moralo preteči skoraj 
leto dni, preden je Yaesu Vertex Standard od pristojnih služb 
prejel vsa potrebna dovoljenja/certifikate za prodajo novega 
proizvoda na trgu.
Postajo so prvi, kot vedno, v začetku letošnjega leta dočakali 
Američani. Od meseca julija dalje pa je »vokitoki« naprodaj 
tudi v Sloveniji pri Kron Telekomu iz Kranja, kjer so mi eno 
prvih VX-8E pri nas posodili na eno mesečni preizkus.

Splošno o VX-8E

Yaesu VX 8E je nova ročna radijska postaja, ki deluje na treh 
radioamaterskih frekvenčnih pasovih (50, 144, 430 MHz). 
Ima širokopasovni sprejemnik, ki omogoča tudi sprejem 
frekvenc izven navedenih amaterskih obsegov in sicer med 
500 kHz in 999.9 MHz, v FM, AM in širokopasovnem FM-u 
(W-FM). Istočasno lahko sprejema dve frekvenci VX 8E.
Od kopice ostalih ročnih radijskih postaj jo loči to, da ima 
vgrajen TNC modem za APRS (Automatic Position/Packet 
Reporting System) delo. Postaja je izredno tanka in lahka, 
saj meri komaj 95 x 60 x 24,2 mm (slika 1) in tehta 270g, 
vndar kljub temu premore izhodno moč 5W (Slika 1).

Slika 1 - Dimenzije VX-8E

nova ročna radijska postaja 
z vgrajenim modemom

Foto: Lukas, S57LU

Ker je zadnje čase aktualno, da so ročne radijske postaje 
vodotesne ima tudi VX-8E opravljen a-test, na podlagi kate-
rega ji je dodeljen standard IPX57V, ki pomeni, da lahko 
napravo za pol ure potopimo na globino 1 meter.
Tako kot njene predhodnice ima tudi VX-8E vgrajen ter-
mometer, obvlada pa tudi merjenje zračnega pritiska. 
VX 8E ima v osnovnem kompletu priložen Li-Ion akumula-
tor kapacitete 1100 mAh/7,2V, stenski polnilec za počasno 
polnjenje, gibljivo anteno za vsa tri frekvenčna območja , za-
ponko za pas in varovalno vrvico. Proizvajalec je za postajo 
ponudil tudi pester izbor dodatne opreme. Najbolj opazen in 
verjetno tudi prodajan del opcijske opreme je GPS sprejemnik 
(FGPS-2), ki se lahko na postajo fiksira preko dodatnega mi-
krofona z zvočnikom ali pa se s posebnim nosilcem (CT-136) 
pritrdi direktno na njo (slika 2).

Slika 2 - FGPS-2 s CT136 levo in desno na zunanjem mikro-
fonu z zvočnikom
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Zanimiv je tudi bluetooth modul, ki žal omogoča le priklop BT slušalk, ne pa tudi 
povezavo s PC ali GPS-om. Za tiste, ki so radi priskrbljeni z energijo Yaesu v sklopu 
opcijskega pribora ponuja tudi močnejši akumulator kapacitete 1800mAh/7,2V 
ter ohišje za 3 x 1,5V AA alkalne baterijske vložke. (slika 3).

Slika 3: Opcijski pribor

Test VX 8R/E
Testiranje novih radijskih postaj mi je vedno predstavljalo svojevrsten užitek. Ker 
me je zanimalo predvsem kako se VX-8E znajde v S5 APRS omrežju mi je g. Mitja 
Tavželj iz Kron – Telekoma, poleg osnovnega pribora, ki pripada k postaji, posodil 
še: GPS sprejemnik (FGPS-2) in zunanji mikrofon z zvočnikom MH74A7A.

Za delo v APRS omrežju sicer že nekaj let uspešno uporabljam Kenwoodovo ročno 
postajo TH-D7A(G), zato sem imel željo preizkusiti kako se bo v tej vlogi iz-
kazal Yaesu.. Prva prednost, ki sem jo takoj opazil pri VX 8E je bila možnost 
priključitve GPS sprejemnika/antene na zunanji mikrofon. S tem so takoj odpadli 
dodatni nepotrebni kabli, ki jih je vedno preveč. GPS se lahko na VX 8E pritrdi 
tudi direktno s posebnim opcijskim nosilcem (CT-136). Nošenje VX 8E po terenu 
je tako dosti enostavneje in tudi bolj kompaktno. 
Kljub temu, da sem bil z načinom priklopa GPS-a zadovoljen, so se mi je še vedno 
porajalo vprašanje: »Zakaj le niso vgradili GPS-a že v samo postajo, ko pa ima 
danes že skoraj vsak GSM/UMTS telefon tudi to?!« 
Sicer sem bil nad delovanjem GPS sprejemnika navdušen, saj me je le ta prese-
netil s svojim odličnim sprejemom satelitov. Tudi v zaprtih prostorih mi je uspelo 
sprejeti signal več satelitov in postaja je lahko brez težav poslala podatek o moji 
lokaciji v APRS omrežje (slika 4).

Slika 4 - Podatek o lokaciji postaje S56CT-2 med testiranjem VX-8E pod Lisco
(vir: http://aprs.fi)

Dobra lastnost VX-8E je tudi njena maj h-  
nost, predvsem to, da je tanka in lahka, 
zato se jo brez težav nosi v žepu.

Na žalost pa je dimenziji postaje, v ka-
te ri je mali zvočnik, primerna kvalite-
ta slišnosti, ki je v primerjavi s kako-
vostjo sprejema na moji TH-D7A(G) 
občutna slabša, predvsem tišja.
Kot slaba stran se je pokazal tudi gumb 
za nastavitev frekvence/glasnosti, ki 
je precej majhen in ga je težko vrteti. 
Vzrok za montažo takšnega vrtljivega 
gumba je posledica možnosti montaže 
GPS sprejemnika z nosilcem CT-136 
direktno na VX-8E.
 
Poleg tega, da je gumb premajhen in 
ga je težko vrteti me je zmotilo še, da 
je potrebno za nastavitev glasnosti po-
leg vrtljivega gumba pridržati še tipko 
na strani radijske postaje, kar je, kadar 
imaš polne roke skorajda nemogoče. 
Nastavitev glasnosti je osnovna funk-
cija postaje in zato se mi nekako ne zdi 
sprejemljivo, da je potrebno za njeno 
nastavitev uporabiti kombinacijo dveh 
gumbov.

Med testom sem se poigral tudi s 
pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil, 
kar je ena izmed opcij, ki jo ponuja APRS 
omrežje. Tako kot TH-D7A(G), pisanje 
sporočil s tipkovnico omogoča tudi VX-
8E. Vsa sporočila, ki sem jih poslal so 
bila odposlana brez večjih težav ter tudi 
tista sporočila katera sem sprejel lepo 
razporejena po času sprejema in klic-
nem znaku pošiljatelja (slika 5).

Slika 5 - Prikaz sporočil na zaslonu

Postaja se torej v APRS omrežju dobro 
znajde, kar je bil cilj mojega testiranja. 
Kljub nekaterim manjšim napakam me 
je VX8E navdušila in v mesecu dni sem 
se kar dobro navezal nanjo. Za izposojo 
postaje, se ob tej priliki podjetju Kron 
Telekom iz Kranja, še posebej g. Mitji 
Tavžlju, iskreno zahvaljujem.
Očitno bo potrebno v mesecu decem-
bru, napisati pismo vsem trem sta rej-
šim možakarjem, ki obdarujejo otroke. 
Mogoče se me kdo izmed njih le usmili 
in mi letos pod novoletno jelko pusti 
postajo z GPS-om.   
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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

FT-950

FT-8900R

Zveza društev diabetikov Slovenije – SLODA, in Zveza 
radioamaterjev Slovenije bosta s posebnima pozivnima 
znakoma S55T in S50G že enajstič proslavila Svetovni 
dan diabetesa z namenom izboljšanja življenja ljudi z 
diabetesom in povečanja zanimanja javnosti za ta 
problem. 

S55T in S50G  bosta vršila prenos po celem svetu od 
petka, 13. novembra od 18.00 GMT do nedelje, 15. no-
vembra 2009 do 14.00 GMT na vseh KV  in UKV valovih.

Predvidene so sledeče frekvence:

     CW    SSB
10 m 28.025 28.500
15 m 21.025 21.325
20 m 14.025 14.225
40 m   7.025       7.150
80 m   3.525      3.725

V kolikor bodo operaterji zainteresirani, se lahko prenosi 
vrše tudi na drugih frekvencah (1,8 MHz, 144 MHz, 50 
Mhz  in WARC frekvencah).

Za vzpostavljenih 5 zvez z eno od zgoraj navedenih 
postaj na različnih frekvencah ali načinih dela in za 
zvezo z obema postajama, podeljujemo diplomo.

V preteklih desetih letih smo vzpostavili preko 20.000 
kontaktov s skoraj vsemi »radioamaterskimi aktivnimi« 
državami sveta.

Slovenian Diabetes AssociationSSSlllooovvveeennniiiaaannn DDDiiiaaabbbeeettteeesss AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn
SLODASSSSSSSSLLLLLLLLOOOOOOOODDDDDDDDAAAAAAAA




