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IMPRESSUM  UVODNIK

Spoštovani,

Naslovnica je zimska... Zimska SOTA, zimska Cubical Quad antena, pozimi je bil 
narejen tudi preklopnik Front-end filtrov... Sedaj, ko to berete, pa je že kar resna 
pomlad, kar pa ne kaže nič dobrega, saj pomeni, da CQ spet resno zamuja. Brez 
panike, UO ZRS bo zagotovil izide vseh številk, bomo ali bodo pač uredniki malo 
pohiteli in ponovno ujeli ritem izhajanja. Prva številka bo sicer dvojna, tudi zaradi 
varčevanja, je pa zato vsebinsko zelo bogata, z dodatnimi 16 stranmi in polna tako 
tehničnih člankov kot reportaž s tekmovanj in ekspedicij ter ZRS informacij.

No, na hitro poglejmo tokratno vsebino... V začetku leta se je zgodil že tradicionalni 
RIS, tokrat z res lepo udeležbo, tako obiskovalcev, kot tudi predavateljev. Popestrili 
smo ga še s CW tekmovanjem, ki je vnesel nekaj zabave in tekmovalnosti, predstavili 
pa so se tudi mladi operaterji, ki so na radioamaterskem taboru naredili izpite za A 
in N kategorijo... Več v članku, čeprav je zaradi pomanjkanja prostora precej skope 
dolžine, upam pa tudi na dogovor z avtorji, predavatelji, predvsem pa z Matjažem 
S53MV, da bodo za naslednjo številko pripravili zanimive prispevke za vse, ki niste 
bili prisotni, zagotovo pa bo tudi doponjeno z novostmi, ki so se vmes zgodile...

Zabavnemu delu dogajanj je sledila konferenca, katere rezultat je bila zamenjava 
vodstva ZRS. Več o razlogih in načrtih za naprej piše novi predsednik ZRS - Rado 
Križanec, S58R. Ker se je novo vodstvo odločilo za čim bolj transparentno delo in 
komuniciranje z javnostjo, so tudi objavljeni vsi zapisniki sej upravnega odbora in 
pripadajoče priloge. Za to smo porabili črno bele strani na sredini revije, ki jih po 
želji lahko tudi odstranite in obdržite le ostalo vsebino, tokrat v celoti na barvnih 
straneh.

Pričel sem tudi z novo serijo člankov o popularnem tekmovalnem logger programu 
N1MM, katerega tudi sam uporabljam in na njem vedno kaj novega odkrijem. Saj je 
Polde S57U pripravil zanimiv prevod priročnika, vendar se bom teme lotil na malce 
drugačen način - reševali bomo posamezne probleme na programskem in strojnem 
nivoju. Tokrat uvod, več pa v naslednjih številkah...

Dragan - S55Z
glavni urednik  

ORGANI KONFERENCE - ZRS
Mandat 2007 - 2011
PREDSEDNIK ZRS:
Rado Križanec, S58R 

PODPREDSEDNIKI ZRS:
Boštjan Vončina, S55O
Zvone Bajec, S59ZB
Matej Zamuda, S56ZM

UPRAVNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Rado Križanec, S58R

Podpredsedniki:
Boštjan Vončina, S55O
Zvone Bajec, S59ZB
Matej Zamuda, S56ZM

Člani UO:
Anton Galun, S51AG
Tilen Cestnik, S56CT 
Adi Voh, S55M
Miloš Oblak, S53EO
Kristjan Kodermac, S50XX
Tomaž Puc, S56G
Franci Žankar, S57CT

NADZORNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Bojan Debelak, S56UTM

Člani:
Drago Bučar, S52AW
Stojan Kuret, S51WI
Andrej Novak, S52GP
Jože Temnikar, S56JT

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZRS
Predsednik:

Člani:
Vlado Kužnik, S57KV
Janez Vehar, S52VJ
Anton Peterka, S53FO
Vilko Udovč, S56LVU

IARU liason:
Miha Habič, S51FB

Prostovoljci:
S53NW - Herman Slokar, S54G - Miloš 
Klatzer, S58WW - Primož Habič, S59D - 
Janko Kuselj
 

Naslov:
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
p.p. 180, 1000 Ljubljana
TRR: 02010-0016255032 
Tel.: 01 25 22 459, Fax: 01 42 20 422
E-pošta: zrs-hq@hamradio.si
WEB: www.hamradio.si

CQ ZRS - GLASILO ZVEZE
RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Ureja: 
Uredniški odbor CQ ZRS

Naslovnica in grafi čni  prelom:
Dragan Selan, S55Z

Tisk:
DIKPLAST d.o.o., Celje

Naklada:
1800 izvodov
Glasilo CQ ZRS izhaja 6-krat letno

UREDNIŠKI ODBOR
Glavni urednik: 
Dragan Selan, S55Z

Lektoriranje:
Aleš Košatko, S59MA

Uredniki rubrik:
QSL BIRO: 
Miloš Klatzer, S54G

KV aktivnosti: 
Kristjan Kodermac, S50XX
UKV aktivnosti: 
Adi Voh, S55M
ARG: 
Franci Žankar, S57CT
Radijski svetilniki: 
Andrej Trojer, S50TA
Digitalne komunikacije: 
Tom Puc, S56G
SATELITI: 
Andrej Medved, S57NML
DIPLOME: 
Miloš Oblak, S53EO
SOTA:  Rado Križanec, S58R

Avtorji v CQ ZRS 1-2/2010:
9A9T, S50XX, S51AG, S51RU, S52LO, S52OP, 
S53A, S53EO, S53MJ, S55HS, S55M, S55O, 
S55Z, S56CT, S56G, S56ZM, S57BBA, S57CD, 
S57CT, S57KV, S57NML, S57UN, S57UUD, 
S58R, S59KM, S59MP, S59ZB

SLIKA NA NASLOVNICI:
- Levo: S59MP na SOTA aktivaciji Veliki vrh Begunjščice S5/KA-007 - fotografi ral 

Samo Gregorčič
-  Desno zgoraj: Cubical Quad 6-10-12-15-17-20 m - konstrukcija in foto 9A9T
- Desno spodaj: Preklopnik Front-End RX fi ltrov za tekmovalno postajo - foto S55Z
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ZRS INFO  NAGOVOR PREDSEDNIKA ZRS

Vsi napori, vloženi v izboljšanje 
transparentnosti delovanja ZRS 
in poskusi s podajanjem predlogov 
in argumentiranih kritik s strani 
nekaterih radioklubov, so bili prika-

zani kot napad na samo organizacijo. Namen teh predlogov je 
bil preprečevanje tega, kar sta nam potrdila tudi delo UO in 
letošnje gradivo za konferenco - negativno poslovanje in uvaja-
nje enostranskih rešitev brez dialoga. Bistven in osnovni očitek 
na delo UO ZRS je bil, da se postavlja izven naše dejavnosti, 
da ima organizacijo za svojo in da ne upošteva interesa radio-
klubov, ki so kot člani pravzaprav tvorci ZRS. Ali se je na tem 
področju sedaj kaj spremenilo? Mislim, da lahko na podlagi 
izvrševanja sklepov Konference ZRS in udejanjanja programa 
novega UO rečem, da gremo korak za korakom v pravo smer.

Problemi se kopičijo že vrsto let in ena od posledic neustreznega 
načina njihovega reševanja in lahkomiselnega upravljanja s 
financami je trenutno finančno stanje ZRS. Ob nadaljevanju 
takšnega načina dela bi to kaj kmalu privedlo do finančnega 
zloma krovne organizacije, breme sanacije ali pokrivanja izgub 
pa bi nosili radioklubi, kjer tega ti ne bi zmogli, pa njihovi za-
koniti zastopniki. 

38. Konferenca ZRS je dokazala, da slovenskim radioamater-
jem ni vseeno kaj se dogaja in kakšna bo usoda naše krovne 
organizacije. Velika udeležba predstavnikov radioklubov (74 od 
108) in njihova odločna podpora pozivu skupini radioklubov 
(nosil cem aktivnosti za preprečitev sprejetja ZRDej-a), zavezuje 
nov UO ZRS, da sprejme odločilne korake v smeri potrebnih spre-
memb ZRS, na osnovi smernic, sprejetih na konferenci. Te pa so:

Zagotoviti javnost dela (dosledno, na vseh področjih, opredeli-
tev načina komuniciranja, tako s klubi kot posamezniki – S5 
radioamaterji). Preučitev obstoječih predpisov, ki se nanašajo 
na javnost dela oz. njihova dopolnitev v smislu odprave dvoum-
nosti. UO ZRS mora prevzeti vlogo koordinativnega telesa in 
vzpostaviti aktivno sodelovanje z radioklubi.

Analiza zatečenega stanja (finančno stanje, pogodbene ob-
veznosti…). Natančen pregled, tako finančnih obveznosti kot 
tudi ostalih pogodbenih obveznosti (predvsem do državnih in-
stitucij) in priprava potrebnih ukrepov za povrnitev ugleda ZRS.

Zagotoviti finančno vzdržno poslovanje (minimiziranje 
stroškov – digitalizacija poslovanja, etc..). Določitev prioritetne 
liste aktivnosti, katera se bodo izvajala glede na razpoložljiva 
finančna sredstva. Minimum aktivnosti, ki zagotavljajo 
preživetje ZRS (QSL – biro, vodenje osnovnih evidenc, aktivnos-
ti, ki jih opredeljujejo zakonsko predpisane obveznosti), se bo 
dopolnjeval glede na finančna sredstva in ob predhodni uskla-
ditvi z radioklubi.

Aktivnosti za pripravo delovnih skupin za različna po d-
ročja (k sodelovanju povabiti celotno slovensko radioamatersko 
populacijo, zastopanost v komisiji, nov način dela in priprava 

predloga sprememb): Statutarne in zakonodajne zadeve, 
Medklubsko sodelovanje in ARON.

Cilj je, da imamo organizacijo, ki deluje na načelu prosto-
voljnega združevanja in je v prvi vrsti servis radioamaterski 
dejavnosti. Organizirana naj bi bila na način, ki odraža čas in 
okolje v katerem živimo in zagotavlja enakopravno zastopanost 
po regijah-področjih z možnostjo uveljavljanja interesov, tako 
klubov kot tudi posameznikov.

Finančni stanje, ki smo ga prevzeli od predhodnega vodstva 
ZRS, je zaskrbljujoče. Že tako zmanjšani prilivi (do začetka 
aprila je bilo vplačanih le 1007 kotizacij), predvsem pa dejst-
vo, da je bilo potrebno poravnati račune iz leta 2009 v višini 
22.429,00 EUR, je pošteno oklestilo razpoložljiva sredstva za 
tekoče leto. Ob predpostavki, da želimo ohraniti osnovne ak-
tivnosti za preživetje ZRS (QSL biro, izdajanje glasila CQ ZRS, 
obveznosti do IARU, stroški najemnine in vzdrževanja prostorov 
zveze – pogodbene obveznosti, ki jih ni mogoče prekiniti tokom 
leta), nam je za ostale aktivnosti trenutno na razpolago nekaj 
čez 7.000 EUR, a le, če bodo prilivi kotizacij potekali po planu 
(sredstva iz naslova vsaj 1550 predvidenih kotizacij, kot jih je 
bilo v predhodnem letu). Glede na trende plačevanja kotizacij se 
bojimo, da bo razpoložljivega denarja manj, oz. ga sploh ne bo. 
V tem primeru bo omejeno izdajanje glasila: žal, vendar nam 
drugega ne preostane. Zagotovili bomo transparentno upo rabo 
vsakega evra in vložili vse napore v izvedbo zastavljenih ciljev, 
med katerimi je odprava primanjkljaja.

Prosim tako radioklube, kot tudi posameznike, da aktivno sode-
lujejo in pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev UO ZRS. 
Še posebej želimo vaše aktivno sodelovanje pri delu skupine, 
zadolžene za pripravo predloga pravnih aktov ZRS. Naš cilj je 
priprava predloga Statuta, o katerem upamo, da bi se odločalo 
še pred koncem leta, v kolikor bo to možno, tako da se izvedejo 
vse formalnosti, ki bodo omogočale delo v naslednjem mandat-
nem obdobju po »novem« Statutu. Zaradi omogočanja hitrejšega 
sodelovanja in sporočanja informacij vas prosim, da izpolnite 
vprašalnik s podatki radioklubov za elektronsko poslovanje, 
saj je takšen način zaradi obojestranskega prenosa informacij 
nuj no potreben in mora postati temeljni način komunikacije in 
sporočanja informacij med nami.

In zakaj smo sploh še optimisti? Dogajanja v mesecih pred kon-
ferenco in na konferenci, v katerih so se soočali različni pogledi, 
so potrdila skupni interes večine, da slovenski radioamaterji 
potrebujemo organizacijo v kateri bomo tako znotraj kot navz-
ven uresničevali skupne interese našega hobija; ne samo zaradi 
nas, ki smo v tem trenutku člani ZRS, tudi zaradi tistih, ki so 
iz takšnih ali drugačnih vzrokov ZRS zapustili, kot tudi  novih 
članov (v letošnjem letu 2010 je opravilo izpit za operaterje 
preko 40 novih članov, katere pozdravljamo v naši družbi in 
jim želimo veliko radioamaterskih doživetij in izzivov). Pohvale 
gredo tudi vsem, ki sodelujejo pri izvedbi tečajev in izpitov, ki 
so temeljni kamen za bodočnost radio amaterizma v Sloveniji.
Zahvaljujem se vsem radioamaterjem, ki nas v teh neprijaznih 

Spoštovani radioamaterji!
Skozi večji del leta 2009 ste lahko spremljali dogajanje v radioamaterski skupnosti 
v Sloveniji. Ob razpravah o uvajanju ZRDej so se pokazale razlike v razumevanju 
in delovanju radioamaterske dejavnosti pri nas. Skozi leto je prišlo na dan dejstvo, 
da je delovanje organizacije na način, kot ga je izkazoval prejšnji UO in njihovo up-
ravljanje s skupnimi sredstvi zveze neprimerno in celo škodljivo za našo dejav nost.
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V mesecu decembru 2009 so v radioklubu Cirkulane S59DDR 
ponovno, po skoraj 10 letih, organizirali tečaj za radioamaterja 
operaterja. Prvo srečanje je bilo v soboto, 19.12.2009 s pričet-
kom ob 18.00 uri na lokaciji Pohorje pri Cirkulanah. 

Tečaj je potekal ob sobotah oziroma vikendih v prostorih Radio-
kluba Cirkulane v Pohorju oziroma v večnamenskih prostorih v 
Cirkulanah. Potekal je v desetih srečanjih in so ga izvajali S51KV-
Ivan, S51M-Bruno, S58MW-Boštjan, S52DJ-Denis in S59KM-Jer-
nej.

Tečajniki, mentorji in člani izpitne komisije po končanem iz-
pitu, 18. aprila, 2010

Izpit je opravilo 19 tečajnikov. Najmlajši med njimi je Žan Kore-
njak, ki še obiskuje Osnovno šolo Cirkulane. Žal je moral iti do-
mov še pred skupinskim fotografi ranjem.                       

ZRS INFO  NAGOVOR PREDSEDNIKA ZRS

Radioamaterski tečaj v RK Ljubljana Radioamatersko izobraževalno 
srečanje - RIS 2010

Radioamaterski tečaj v S59DDR

Info: Dragan Selan, S55Z

Info: Dragan Selan, S55Z

Info: Jernej, S59KM

RK Ljubljana vsako leto izvede enega ali več radioamaterskih te-
čajev. To se je v spomladanskem obdobju zgodilo tudi letos, saj 
se je zbralo kar 13 kandidatov.  Tečaj, ki se je začel 23. februarja 
je bil intenziven in že 24. marca je bil organiziran izpit, ki ga je 
opravilo 12 kandidatov (eden je bil zadržan in ga bo opravljal na 
naslednjem rednem roku).

Čestitke vsem novim radioamaterjem in članom RK Ljubljana! 
Posebna čestitka velja najmlajšemu tečajniku, ki je komaj dopol-
nil 13 let, pa vendar odlično opravil izpit!                 

Značilnosti letošnjega, že tradicionalnega izobraževalnega srečanja je 
bila bogata vsebina, CW Morserunner tekmovanje z lepimi praktičnimi 
nagradami in zadovoljni obiskovalci. Po daljšem času je imel od mevno 
predavanje naš znani 
kon struktor - dr. Matjaž 
Vidmar, S53MV, ki je 
predstavil DDS generator 
frekvenc in novi packet 
radio protokol za poživi-
tev in pohitritev radioa-
materskega digitalnega 
omrežja. Darko Volk, S57-
UUD je predstavil laboratorijski napajalnik, katerega serijo sledimo tudi 
v našem glasilu CQ ZRS. Zanimivo je bilo tudi predavanje Marijana Mi-
letića, S56A o trendih v SDR tehnologiji.
Seveda niso izostale ekpedicije - Niko Šafarič, S53A je bil ponov-
no v Zambiji, pa tudi predstavitev Radioamaterskega tabora na 
Menini planini je bila zanimiva, saj so o njem govorili kar sami 
udeleženci. Niso skrivali navdušenja nad takšno obliko počitni-
kovanja in obenem stalnega izobraževanja v teoriji in praksi. Ve-
čina je na koncu tabora tudi opravila izpit in nekateri že dosega-
jo lepe rezultate v tekmovanjih, Vitko Kregar, S56AA pa se je 
celo pomeril v CW Morserunner tekmovanju, ki smo ga izvedli 
med odmori in sploh ni bil zadnji, hi. Kot najmlajši tekmovalec je 
prejel praktično nagrado - ECO lučko s kompasom in alarmom.
Škoda, da se ni več sodelujočih prijavilo v konkurenco (nekateri 
so samo malo potrenirali). Prvi trije rezultati 10 minutnega tek-
movanja pa so bili naslednji:
1. mesto Vito S56M - 33 QSO - nagrada Agilentov merilnik kapa-

citivnosti U1701 - sponzor AVEKTIS d.o.o.
2. mesto Mario S56A - 29 QSO - nagrada dvojna kromirna ročka 

za CW domače izdelave (S56ZVD) - sponzor S55Z
3. mesto Dragan S55Z - 26 QSO - ZRS ET4C - nagrade ni prevzel, 

ker jo je sponzoriral in jo namenja za KVP :)
Praktične nagrade ostalih sponzorjev smo prihranili za KVP (EN Miro 
Čadež: 9 EL YAGI, KV fi lter - USCOM: SWR meter)...

Hvala vsem za prisotnost in prijetno druženje! 

časih (ne samo za radioamaterje, tudi na drugih področjih vsa-
kodnevnega življenja) podpirajo na takšen ali drugačen način. 
Odzivi po konferenci so pozitivni in veliko je nesebično ponujene 
pomoči. Upam, da bomo ponovno uspeli oživiti radio amateri-
zem kot ljubiteljsko dejavnost, ki je in bo še mnogim, tako kot je 
nam, prinesla v življenju veliko dragocenih trenutkov. Prepričan 
sem, da bomo s skupnimi močmi dvignili nivo kulture dialoga 

med nami, kajti le z dialogom bomo prišli do skupnih rešitev 
problemov, ki so in bodo nastali in tako pripomogli k večjim 
užitkom pri ukvarjanju s to našo lepo dejavnostjo.

Konrad Križanec, S58R
Predsednik ZRS
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RADIOAMATERSKE ZGODBE  ZA ŽELEZNO ZAVESO

Radiomaterska zgodba iz nekega časa...

Avtor:  Vlado Kužnik, S57KV

Bilo je pomladi leta 1966, ko sta me v Piranu obiskala dva radioamaterja iz takratne 
ČSSR, bolje rečeno iz Slovaške: Pavol Bartok iz Partizanskega in Cyril Gajar iz toplic Pie-
stany. Med razgovori sta me nahecala in mi predlagala, če bi hotel pomagati, da bi 
njihovim delavcem - sodelavcem iz tovarne obutve v Partizanskem omogočil počitnice 
na Jadranu, oz. pri nas v Sloveniji.

Najprej njune pobude nisem razumel. Pojasnila sta mi, da rabijo povabilo iz Slovenije. 
Seveda ena oseba ne more povabiti celega avtobusa tujcev, zato sta predlagala, naj bi 
to storil naš klub v Piranu. Za čas bivanja sta rabila »garantni list« za preživetje. Prese-
nečen sem opozoril, da naš klub nima toliko sredstev, da bi jim lahko to omogočil. 
Zagotovila sta mi, da to ne bo potrebno, saj se bodo preživljali sami. Dokument je 
pomemben le zato, da lahko sploh pridejo sem.

Dokument naj bi izdal naš Radioklub Piran, ki bi bil vabitelj, zato bi moralo biti vabilo 
”overjeno”. Na vprašanje, kako, sta mi predlagala, naj ga napišem, podpišem in če že 
mora biti žig, naj bo to kar grb na kovancu, pa še malo zasukan, da se ne bo dobro vi-
del.

Seveda na takšno igro nisem bil pripravljen, še posebej, ker nisem upal zraven vpleta-
ti nobenega člana kluba ali UO; nisem vedel, koliko je kdo ”varen”, ali če bi se nehote 
zagovoril. Sklenil sem, da če že prevzamem zadevo, da bom tudi sam odgovarjal zanjo 
in ne bom vmešaval kluba bolj, kot bi bilo nujno potrebno. Povedal sem jima, da bom 
to poskusil izpeljati osebno, vendar ”uradno”, jih povabiti oz. jim poslati garantno pi-
smo, overjeno na sodišču. Kar bo, pa bo!

Naslednje pereče vprašanje je bila varnost. Kaj bo, če bo kdo od teh ljudi planiral oz. 

izkoristil priliko, da jo popiha čez mejo, v 
Italijo? V tem slučaju je zapor zame, kot 
garanta za  njihovo bivanje, neizbežen! 
Tega pa za nobeno ceno ne bi rad doži-
vel. Obljubila sta mi (in celo zagotovila), 
da se to ne bo zgodilo.

Danes se to sliši hecno - takrat pa ni bilo! 
V imenu kluba sem napisal garantno pi-
smo - vabilo na obisk za (menda) 35 lju-
di, mojih  oz. prijateljev našega kluba. Ko 
sem pritisnil žig kluba, sem ga vseeno 
malo zasukal, da ni bilo prav popolnoma 
jasno razvidno, kaj piše na njem. Vabilo 
sem oddal na piransko sodišče. Zelo hitro 
in brez nekih problemov sem od sodišča 
dobil overjeno vabilo in ga poslal Slova-
kom v Partizanske. 

Nekje julija ali avgusta, ne spomnim se 
točno, je avtobus v kamp v Fiesi pripeljal 
35 ljudi. Postavili so si šotore in se ura-
dno registrirali kot turisti. V Fiesi so celih 
14 dni bivali kot »vabljeni« gostje našega 
kluba. Hi! Držali so obljubo in NIHČE ni 
niti poskusil prebegniti v Italijo. Res pa je, 
da me je to ves čas precej skrbelo in mi 
delalo neprijeten občutek.

Ves čas njihovega 14-dnevnega bivanja 
so imeli izredno lepo vreme. Večkrat sem 
se sestajal z njimi in smo klepetali in peli 
do poznih nočnih ur. Skupaj smo prežive-
li veliko prijetnih uric. Po 14-dnevnem 
bivanju v Fiesi so se poslovili in se brez 
incidentov vrnili nazaj na Slovaško. Da-
nes, še bolj kot takrat, se zavedam, da bi 
lahko krepko nastradal, vendar je vse iz-
padlo v najlepšem redu! 

Nedolgo po tem, leta 1968, so jih Rusi 
ponovno »osvobajali« - bila je znana 
Dubčkova pomlad. Takrat se je veliko če-
ških radioamaterjev šlo partizane, tudi 
moja prijatelja. V tistih časih smo te par-
tizanske postaje tudi mi v Sloveniji in Jugi 
poslušali zaradi novic. Njihove oddaje  so 
bile velikokrat prekinjene z obrazložitvi-
jo:  »QRT - ruski helikopterji«, ko so jih 
lovili - v pravem smislu besede so imeli 
»lov na lisico«!

Leta 1969, na prvo obletnico ponovne 
»osvoboditve«, bolje rečeno ponovne ru-
ske okupacije, sem oba obiskal na domu 
in bil zelo lepo sprejet. Zaradi sodelova-
nja v ”partizanih” sta oba za dolga leta 
izgubila licenci. Pavol jo je dobil nazaj 
šele čez nekaj let, vendar je delal malo, a 
še to le QRP. Njegov zadnji call v republiki 
Slovaški je bil OM5BP. Menda je že pokoj-
ni, za Cyrila pa po obisku nisem več slišal. 

So pa to zares “bili časi” - pred SKORAJ 45 
LETI!        

Vlado, S57KV   

Za železno zaveso
Vsi pišejo življenjske spomine, pa bom še jaz enega, ki je bil povezan 
z radioamaterstvom in je bil v tisti, danes imenovani “svinčeni” dobi 
- v socializmu, precej nevaren. Dogodek je zanimiv in je bil tudi zelo 
riskanten, če bi se zasukal kako drugače. 

Vlado, takrat YU3JS ob radijskih postajah v času opisanih dogodkov
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EXPRESS NOVICE                                                 SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE / ANTARCTIC ACTIVITY WEEK

Slika 1 - Princip delovanja redox-flow baterije

Ideja izvira iz leta 1970: dve tekočini - elektrolita s kovinskimi ioni - se 

Shranjevanje električne energije
Pripravil: Dragan Selan, S55Z - Vir: Fraunhofer inštitut

Ponoči ali v urah zatišja ne moremo koristiti električne 
energije sončnih ali vetrnih elektrarn. Če želimo izkoristiti 
ves potencial obnovljivih virov energije, je potrebno le-to 
skladiščiti takrat, ko jo je v izobilju. V ta namen so znanst-
veniki Fraunhofer inštituta razvili “redox-flow” baterije, ki 
lah ko hranijo velike količine “zelene” energije. Izdelek je bil 
predstavljen na aprilskem sejmu Hannover Messe.

pretakata od rezervoarja do celice. Energija se generira s pomočjo ke-
mičnega procesa. Princip »redox-fl ow« baterije se lahko tudi obrne: če 
obstaja višek energije iz vetra ali solarne energije, baterija pretvarja elek-
trično energijo nazaj v kemično in jo skladišči v  rezervoarjih. Proces se 
lah ko ponovi tudi do 10.000-krat. Baterije s kapacitetami več megawat-
tov bodo razvite v nekaj naslednjih letih, s tem pa bo zelena energija 
primerljiva z energijo današnjih fosilnih goriv.

Slika 2 - Redox-flow baterije shranjujejo energijo v ločenih 
rezer voar jih v obliki raztopljenih redox parov

 
Največja prednost redox fl ow baterij ni kapaciteta, ki je sicer primerljiva 
z boljšimi svinčenimi akumulatorji (glede na volumen), ampak njihova 
izredno dolga življenjska doba, ki je skoraj desetkrat daljša od klasičnih 
baterij.                   

ANTARCTIC ACTIVITY WEEK
S50ANT  - WAP-182 
Čeprav tole ni ravno express novica, saj je prispela v uredništvo 
že v januarju in je torej zastarela - dogodek je namreč že mimo, 
jo vseeno objavljamo, saj je aktualna vsako leto.

Letos je bil že sedmič zapovrstjo teden aktivnosti Antarktike:  
AN TARCTIC ACTIVITY WEEK je vsako leto zadnji teden v mesecu 
februarju. Letos je potekal od 22. - 28. februarja. Mednarodni 
dogodek velja kot praznovanje  Antarktike!  S 5 0 A N T  velja za 
WAP diplome. Več preberite na uradni spletni strani  http://
www.waponline.it. 
Ob tednu aktivnosti so bili izdani tudi posebni znaki.
Nekatere postaje s posebnim klicnim znakom so občasno aktiv-
ne že tudi pred omenjenim terminom (ali kasneje). Nekaj po-
staj, ki so najavile aktivnost v tem letu je na seznamu v tabeli, ki 
se tekoče ažurira. Veliko sreče ob lovu na različne WAP. 

        73, Marjan - S51RU  

Spec. callssign WAP Ref. Operator,s Callsign QSL info
K4A WAP-73 K6EID K6EID

IR1ANT WAP-Ø2 I1HYW I1HYW
DAØANT WAP-128 DC2SF DC2SF
II2ANT WAP-3Ø I2JJR I2JJR
K4K WAP-176 K4MZU K4MZU 
II3ANT WAP-131 IZ3DBA IZ3DBA 
HB9ICE WAP-81 HB9BHY & Swissair Radio Club Team HB9BHY 
IAØANT WAP-35 IØYKN IØYKN 

IIØWAP WAP-178 IZØPSA IZØPSA 
VG7AAW WAP-7Ø VE7IG VE7IG 
IIØAAW WAP-179 IKØTRV IKØTRV 
AO1ANT WAP-18Ø EA1GHT, EA1HFM, EA1WX, EC1KV,  

EA1CUB, EA1AUM, EB1LA, EA1CS
EA1GHT 

OE3WWB/AAW WAP-85 OE3WWB OE3WWB 
OE3RPB/AAW WAP-86 OE3RPB OE3RPB 
OE3KKA/AAW WAP-88 OE3KKA OE3KKA 
OE3AIS/AAW WAP-89 OE3AIS OE3AIS 
OE3SGA/AAW WAP-9Ø OE3SGA OE3SGA 
OE3HM/AAW WAP-125 OE3HM OE3HM
OE3AGA/AAW WAP-126 OE3AGA OE3SGA 
N5T/ANT WAP-91 W5BOS W5BOS
TM7AAW WAP-181 F8DVD F8DVD 
S5ØANT WAP-182 S51RU S51RU 
GBØANT WAP-7Ø MØOXO & G4RCG MØOXO 
IAØAAW WAP-179 IWØHLE IWØHLE 
IU2ANT WAP-18Ø IK2QPR IK2QPR 
N1A WAP-85 K8PG K8PG 
TM7WAP WAP-86 F8DHE F8DHE 
IU8ANT WAP-88 I8QQJUU I8QJU
S5ØANT WAP-89 LZ3SM LZ3SM 

GBØANT WAP-9Ø VA3NQ VA3NQ 
IAØAAW WAP-125 IZ5BTC IZ5BTC 
IU2ANT WAP-126 VE3XN VE3XN 
N1A WAP-91 IK2FIQ IK2FIQ 
TM7WAP WAP-181 VA3ITA VA3ITA 

IU8ANT WAP-182 UT1KY UT1KY 
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EXPRESS NOVICE  24. SOLARNI CIKEL

Po poročanju Ace, YU1AA, se je tokratni solarni ciklus začel z 
malce zamude, pa vendar. Podatki kažejo stalni porast sončeve 
aktivnosti, kar pomeni, da je potrebno pripraviti, obnoviti in 
namestiti antene za višje KV in 6 m obsege. Sončeva aktivnost 
bo vsekakor vplivala tudi na propagacije na VHF/UHF obsegih.

Po prognozi naj bi bil maksimum tokratne aktivnosti od marca 
do julija leta 2013, kot prikazujeta graf in spodnja tabela. 

Napovedano število sončnih peg in vrednosti radijskega fl uksa 
s pričakovanimi razponi:

------------Sunspot Number-------------  ----10.7 cm Radio Flux---
YR     MO   PREDICTED    HIGH    LOW   PREDICTED    HIGH    LOW
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2009 09         6.4     7.4     5.4       73.1    74.1    72.1
2009 10         8.2    10.2     6.2       73.9    74.9    72.9
2009 11        10.1    13.1     7.1       74.9    76.9    72.9
2009 12        12.2    17.2     7.2       76.1    79.1    73.1
2010 01        14.5    19.5     9.5       77.6    81.6    73.6
2010 02        17.1    23.1    11.1       79.4    83.4    75.4
2010 03        19.9    26.9    12.9       81.3    86.3    76.3
2010 04        22.7    29.7    15.7       83.1    89.1    77.1
2010 05        25.8    33.8    17.8       85.1    92.1    78.1
2010 06        28.8    37.8    19.8       87.1    95.1    79.1
2010 07        31.7    40.7    22.7       89.0    97.0    81.0
2010 08        34.5    44.5    24.5       90.7    99.7    81.7
2010 09        37.2    47.2    27.2       92.8   101.8    83.8
2010 10        39.8    49.8    29.8       95.2   104.2    86.2
2010 11        42.5    52.5    32.5       97.8   106.8    88.8
2010 12        45.3    55.3    35.3      100.3   109.3    91.3
2011 01        48.0    58.0    38.0      102.8   111.8    93.8
2011 02        50.7    60.7    40.7      105.2   114.2    96.2
2011 03        53.3    63.3    43.3      107.7   116.7    98.7
2011 04        55.9    65.9    45.9      110.0   119.0   101.0
2011 05        58.5    68.5    48.5      112.4   121.4   103.4
2011 06        60.9    70.9    50.9      114.6   123.6   105.6
2011 07        63.3    73.3    53.3      116.8   125.8   107.8
2011 08        65.7    75.7    55.7      119.0   128.0   110.0
2011 09        67.9    77.9    57.9      121.0   130.0   112.0
2011 10        70.0    80.0    60.0      123.0   132.0   114.0
2011 11        72.1    82.1    62.1      124.9   133.9   115.9
2011 12        74.0    84.0    64.0      126.7   135.7   117.7
2012 01        75.9    85.9    65.9      128.4   137.4   119.4

------------Sunspot Number-------------  ----10.7 cm Radio Flux----
 YR   MO  PREDICTED  HIGH     LOW     PREDICTED  HIGH   LOW  
----------------------------------------------------------------------------------------
2012 02        77.6    87.6    67.6      130.0   139.0   121.0
2012 03        79.3    89.3    69.3      131.5   140.5   122.5
2012 04        80.8    90.8    70.8      132.9   141.9   123.9
2012 05        82.2    92.2    72.2      134.1   143.1   125.1
2012 06        83.5    93.5    73.5      135.3   144.3   126.3
2012 07        84.6    94.6    74.6      136.4   145.4   127.4
2012 08        85.7    95.7    75.7      137.4   146.4   128.4
2012 09        86.6    96.6    76.6      138.2   147.2   129.2
2012 10        87.5    97.5    77.5      139.0   148.0   130.0
2012 11        88.2    98.2    78.2      139.6   148.6   130.6
2012 12        88.7    98.7    78.7      140.2   149.2   131.2
2013 01        89.2    99.2    79.2      140.6   149.6   131.6
2013 02        89.6    99.6    79.6      140.9   149.9   131.9
2013 03        89.8    99.8    79.8      141.1   150.1   132.1
2013 04        89.9    99.9    79.9      141.3   150.3   132.3
2013 05        90.0   100.0    80.0      141.3   150.3   132.3
2013 06        89.9    99.9    79.9      141.2   150.2   132.2
2013 07        89.7    99.7    79.7      141.0   150.0   132.0
2013 08        89.4    99.4    79.4      140.7   149.7   131.7
2013 09        89.0    99.0    79.0      140.4   149.4   131.4
2013 10        88.5    98.5    78.5      139.9   148.9   130.9
2013 11        87.9    97.9    77.9      139.4   148.4   130.4
2013 12        87.2    97.2    77.2      138.8   147.8   129.8
2014 01        86.4    96.4    76.4      138.1   147.1   129.1
2014 02        85.6    95.6    75.6      137.3   146.3   128.3
2014 03        84.7    94.7    74.7      136.4   145.4   127.4
2014 04        83.7    93.7    73.7      135.5   144.5   126.5
2014 05        82.6    92.6    72.6      134.5   143.5   125.5
2014 06        81.4    91.4    71.4      133.5   142.5   124.5
2014 07        80.2    90.2    70.2      132.3   141.3   123.3
2014 08        78.9    88.9    68.9      131.2   140.2   122.2
2014 09        77.6    87.6    67.6      129.9   138.9   120.9
2014 10        76.2    86.2    66.2      128.7   137.7   119.7
2014 11        74.8    84.8    64.8      127.4   136.4   118.4
2014 12        73.3    83.3    63.3      126.0   135.0   117.0
2015 01        71.8    81.8    61.8      124.6   133.6   115.6
2015 02        70.2    80.2    60.2      123.2   132.2   114.2
2015 03        68.7    78.7    58.7      121.7   130.7   112.7
2015 04        67.0    77.0    57.0      120.2   129.2   111.2
2015 05        65.4    75.4    55.4      118.7   127.7   109.7
2015 06        63.8    73.8    53.8      117.2   126.2   108.2
2015 07        62.1    72.1    52.1      115.7   124.7   106.7
2015 08        60.4    70.4    50.4      114.1   123.1   105.1
2015 09        58.7    68.7    48.7      112.6   121.6   103.6
2015 10        57.0    67.0    47.0      111.0   120.0   102.0
2015 11        55.3    65.3    45.3      109.5   118.5   100.5
2015 12        53.6    63.6    43.6      107.9   116.9    98.9

Po poročanju Franeta, S59AA, se aktivnost sonca že pozna na 
dobrih odpiranjih na obsegu 12m, kjer padajo nove DXCC. Pri-
haja torej tudi čas novih WPX rekordov, pa tudi prihajajočemu 
EUHFC v organizaciji SCC kluba bo to le koristilo.

73 AND BEST DX v novem solarnem ciklusu!

KONČNO  KRENIL 24. SOLARNI CIKEL
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EXPRESS NOVICE  SREČANJE RADIOAMATERJEV V STRMCU

VABILO NA 20. MEDNARODNO SREČANJE 
RADIOAMATERJEV V STRMCU PRI SV. FLORIJANU       

Vabimo vas na 20. mednarodno srečanje radioamaterjev, ki ga organizira radioklub S59DRO Rogaška Slatina 
v soboto, 5. junija 2010 ob 10. uri v Strmcu pri Sv. Florijanu, v obeležje občinskega praznika Rogaške Slatine.

Želimo si, da se ponovno že dvajseti krat srečamo prijatelji narave in prijatelji radijskega oddajnika v lepi naravi našega kraja. To je 
priložnost, da se srečamo prijatelji slovenskih radioklubov ter radioklubov sosednjih držav.
Zbirati se pričnemo od 10. ure dalje pri Izletniški kmetiji Maks Sovič v Strmcu pri Sv. Florijanu, kjer bomo poskrbeli za prijetno in 
veselo druženje. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Na tem druženju želimo pozdraviti udeležence in predstavnike radioklubov, nato 
pa nadaljevati s kulturno zabavnim programom, katerega pripravljamo radioamaterji. Vsi prisotni udeleženci našega srečanja bodo 
prejeli spominsko diplomo. 
Srečanje bo ob vsakem vremenu. Vsi, ki so se že udeležili vsaj enega našega srečanja, zagotovo vedo, kako je pri nas prijetno in se 
radi vračajo. Želimo, da se nam pridružite tudi ostali, ki teh prijetnih dogodkov še ne poznate.

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

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

Udeleženci 20. mednarodnega srečanja, ki pridete iz smeri Celja, vozite skozi Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Mestinje do Podplata; 
enako tisti, ki pridete iz smeri Slovenske Bistrice, Poljčan do Podplata, vozite skozi semafor v smeri Rogaške Slatine. V križišču Teka-
čevo ne zavijete desno v Rogaško Slatino, ampak nadaljujte vožnjo po obvoznici št. 107 v smeri Rogatca (Zagreb HR), mimo bencin-
ske črpalke  Petrol, vozite po obvoznici še približno 4 km, tam se cesta začne rahlo spuščati, ob straneh cestišča so nameščeni ko-
vinski ščitniki in ko se ravnina konča v križišču stranske ceste, zavijte levo pri tabli Sv. Florijan. Mimo gostilne GRUNT vozite 2,5 km, 
v križišču zavijte levo in v naslednjem križišču vozite naravnost v gozd in nato na hrib proti cerkvi, ki je lepo vidna iz doline. Približno 
na polovici hriba v križišču (tabla Izletniška kmetija) zavijte desno in vozito do konca asfaltne ceste pred veliki objekt, ki ima zeleno 
fasado. Tukaj parkiramo in ostanemo do konca srečanja, :o). 
Z obvoznice je možno zaviti že prej; vozite skozi Sv. Florijan mimo cerkve, spodaj zavijte desno in vozite približno 500 m do križišča, 
pri njem zavijemo levo in peljemo v gozd po prej opisanem navodilu. Na cesti bo dovolj vidnih označb; če boste vozili po njih, ne 
boste zgrešili.

Nudili bomo pomoč voznikom, da nas lažje najdete: na S20 (V40) 145.500 MHz. 
Info GSM: 051 398 902 - S55HS, E-mail: stanko55hs@gmail.com
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KONSTRUKTORSTVO  CUBICAL QUAD

URESNIČENE SANJE 
ali 

OD SNA DO JAVE
Še od vsega začetka mojega ukvarjanja z radio amaterstvom v času osnovne šole mi na nekem mestu v 
moji „memoriji“ stoji pojem CQ (Cubical Quad - kockasti kvadrat). Naziv antene, katere oblika in karakte-
ristike mi vzbujajo posebne občutke strahospoštovanja in vzhičenja. Podobnost kratice CQ z znano kratico 
iz radioamaterskega prometa je povsem slučajna. Ko se je govorilo o pravih kvalitetah opreme radijskih 
postaj, bi bila ta antena neizpodbitno na prvem mestu. Ne želim razkriti, kdaj je to bilo, ker je bilo res dav-
no, verjetno pa takrat tudi ni bilo (vsaj ne pri nas) tovarniških beamov in KV Yagi anten, za logaritmično 

periodične pa še slišali nismo.

Spomnim se deških sanj o tem, kako po-
stavljam antene za svojo radijsko postajo 
in vedno je to bila CQ antena, velika, glo-
mazna, z bambusovimi palicami, za tri 
obsege, napajana z enim koaksialnim  ka-
blom in možnostjo obračanja po azimu-
tu. Takrat sem že bil prepričan, da bom 
nekega dne, prej ali slej, lahko ponosno 
rekel, da imam svoj CQ na strehi. Kakor je 
raslo moje radioamatersko in tehnično 
znanje, tako sem ugotavljal, da imajo 
zgodbe povsem realno osnovo, pa se je 
sen o CQ vse pogosteje vrtel v moji glavi.

Končno, nekaj časa nazaj, sem postal la-
stnik nekaterih delov takšne antene. V 
roke sem dobil „ježa“, fi berglas palice in 
nekaj žice, kar je bilo dovolj, da akcija ste-
če. Prav tako sem si le izboril, da sem na 
strehi jaz gospodar in da lahko nanjo po-
stavim, kar mi ustreza. 

Po obilnih pripravah, preučevanju razne 
literature, nabavi preostalih delov in ma-
terialov, aluminijaste lestve in psihičnih 
pripravah družine, lahko javim, da se na 
moji strehi ponosno dviga CQ antena za 
šest (6) amaterskih obsegov, napajanih s 
šestimi koaksialnimi kabli (vsak obseg se 
napaja posebej). Anteno sem postavil 
in uglasil sam samcat, edino trinajstle-
tni sin mi je nekaj stvari podal na streho 
in zategnil kakšno matico, medtem ko 
sem dvigal nosilni drog. 
Po mesecu dni uporabe antene trdim, da 
vloženi trud ni bil zaman - nasprotno: ze-
lo sem zadovoljen z delovanjem in dose-
danjimi karakteristikami antene. V mo-
jem primeru ne vem, katera antena bi 
delovala bolje, razen morda quad s tremi 
ali več elementi. Nastanjen sem nizko 
med zagorskimi griči, najbližjima na za-
hodu in severu, ki se dvigujeta takoj za 

hišo in sem s tem s teh strani popolnoma 
zaprt. Tudi ostale smeri so v povprečju 
slabe.

Poskusil bom opisati moja razmišljanja in 
težave, na katere sem naletel, odločitve 
in izkušnje v upanju, da bom morda ka-
kšnemu potencialnemu graditelju v po-
moč pri njegovih odločitvah ter, da svoje 
izkušnje prenesem vsem zainteresiranim 
bralcem. 

Moja opažanja in komentarji

Prva dilema, ki me mučila, je bila kakšno 
us merjeno vrtečo anteno za več KV obse-
gov postaviti na vrh strehe družinske hiše 
na samem križišču glavne ceste, na zelo 
nezavidljivi lokaciji, ki sem jo že opisal. 
Streha je klasična, precej strmo nagnjena 
na obeh straneh, pokrita s strešniki. Pod-
strešni prostor na srečo ni uporab ljen v 
stanovanjske namene, razen moje „hobi-
ce“, kot jo imenujejo moji. Pregledati in 
pretehtati je treba vse probleme in mo-
žnosti prostora, na katerem se želi posta-
viti anteno. Ker sem želel anteno postavi-
ti na sam vrh strehe (na sleme), se je 
pojavila potreba, da se anteno lahko brez 
problemov sestavi kar tam. Najenostav-
neje bi bilo sestaviti kakšen beam ali po-
dobno, vendar glede na mojo lokacijo 
nisem prepričan, da bi beam primerno 
deloval.

Zahteve, ki jim je bilo potrebno zadovoljiti:
1. antena mora pokriti čim več „zgor-

njih“ KV obsegov,
2. mora biti usmerjena, z možnostjo 

obračanja po azimutu,
3. celotno težo in naprezanja zaradi vetra 

morajo nositi ležaji pod streho, rotator 
mora vršiti le obračanje antene,

4. biti mora čim lažja,
5. biti mora čim cenejša,
6. s te lokacije mora biti čim bolj učin-

kovita,
7. obstajati mora možnost sestavljanja 

na strehi, s čim manj pomočniki,
8. odporna mora biti na motnje od ele-

ktričnih razelektritev, avtomobilskih 
motenj, industrijskih motenj…

9. mehanska konstrukcija mora biti od-
porna ne vremenske neprilike,

10. napajati se mora s 50-ohmskim ka-
blom z ne prezahtevnim namešča-
njem,

11. imeti mora dober umetniški vtis (ozi-
roma vizualni učinek) zaradi reakcije 
sosedov in mimoidočih.

Te zahteve sem navedel, kot so mi padale 
na pamet, ne pa po nekih prioritetah. 

Razmišljajoč o teh zahtevah sem prišel do 
edine mogoče rešitve, to pa je, izpolnitev 
mojih deških sanj – CQ. Jasno je, da je 
tudi to kompromis glede na naštete zah-
teve, vendar kompromis z najmanj po-
manjkljivostmi.

Pojdimo po vrsti:
1. Quad antena v jež izvedbi najbolje 

prenaša še nekaj žičnih zank za druge 
obsege, ne samo za 20, 15 in 10m. 
Jaz sem dodal zanke za 17, 12 in 6m, 
skupaj torej pokriva 6 obsegov. Prava 
„multiband“ antena, vendar brez zava-
janja: ni multiband, ampak je za vsak 
obseg posebna antena, še posebno, 
ker se vsak obseg napaja s svojim koa-
ksialnim kablom. Obstajajo razlogi za 
posebno napajanje vsake zanke pose-
bej, vendar o tem kasneje.  
Poskusite to primerjati z modifi kacijo 
beam antene za ostale obsege: lažje 

Avtor: Tomislav Kaltnecker, tom.9a9t@hi.t-com.hr
Prevod: Dragan, S55Z
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je na isti steber dodati še en beam za WARC obsege, vendar 
za kakšno ceno? Delta loop: odlična antena, a ponovno se 
najdemo pred problemom dodajanja WARC obsegov. 

2. Quad antena je usmerjena, z razmerjem naprej/nazaj cca 23 
do 25 dB (po podatkih iz literature, sam ga nisem meril). 

3. Da bi izkoristil prednost prostega podstrešnega prostora, se 
cel nosilni drog vrti v dveh ležajih, ki se nahajata na podstreš-
ju. Zgornji je kroglični in nameščen pod samim slemenom 
strehe, spodnji pa je aksialno radialni valjčni ležaj, kar pome-
ni, da nosi celotno težo antenskega droga in antene. Name-
ščen je okoli 1,5 m pod zgornjim ležajem na leseni konstruk-
ciji ostrešja. Nosilni drog ima možnost pomikanja gor/dol 
skozi ležaje, kar nam bo kasneje bistveno pri sestavljanju an-
tene. 

4. Teža takšne tovarniške antene za 3 obsege po podatkih pro-
izvajalca Trival antene znaša 12 kg, ker pa imam jaz še dodat-
ne 3 obsege, je narasla tudi teža, vendar ne veliko. Moj jež in 
nosilne palice so od navedenega proizvajalca. Teže beamov, 
yagic in loopov so bistveno večje. 

5. Cena je vedno kamen spotike. Nova 3-band antena stane pri 
Trivalu 452 DEM (226 EUR za AD-14-CQ/A)) brez davka (v 
času gradnje). Ni malo, v primerjavi z beam antenami (400 
EUR in navzgor) pa tudi ne veliko. Kupiti sem moral še 100 m 
Cu pletenice 1,5 mm2 (skupaj je na anteni 165 m žice) s pla-
stično izolacijo (PF-žica), 55 kovinskih objemk različnih pre-
merov (takšnih, kot za stiskanje cevi), poteboval sem tudi 
120 m koaksialnega kabla RG214, kar sem dobil od prijate-
ljev (imam dobre prijatelje, hvala jim), dve cevi za steber dol-
žine 2,5 m premera 50 mm, eno dolžine 2,5m dolžine 1,5 m 
premera 45 mm pa sem tudi nekje dobil. Vse potrebne dele 
za spajanja cevi v nosilni steber (kline znotraj in objemke zu-
naj) so mi izdelali drugi prijatelji, ki imajo ustrezne stroje za 
obdelavo kovin. Enako velja za ohišja in nosilce ležajev - tudi 
njim gre zahvala... Tu je še nekaj drobnih delov, vijakov z ma-
ticami, plastične vrvice, termoskrčljive bužirke, ploščice iz ple-
ksija itd. Nisem niti poskušal izračunati povišanja stroškov 
(cene), vendar je znatna. Da le soproga ne izve, HI! 

6. Učinkovitost z moje lokacije. Hmmm! Po teoriji dela CQ antena 
zaradi svoje trodimenzionalnosti tudi na majhnih višinah, iz 
luknje (če že ne iz vodnjaka, HI), ni občutljiva na okoliške pred-
mete, ima zelo nizek kot sevanja, opisujejo jo kot pravo DX 
anteno - kot ustvarjena zame. Enake lastnosti ima tudi delta 
loop. Resno sem razmišljal o gradnji delta loopa-a, vendar je 
zaradi nedobavljivosti trdih Al cevi ta možnost odpadla. Tudi 
beam in yagi antene odpadejo. Kdor želi več informacij o la-
stnostih omenjenih anten, naj pobrska po Rothamlovem pri-
ročniku o antenah, po Radio priročniku našega Boža Metzger-
ja (9A2BR - v tistih časih domača radioamaterska biblija – op.ur.) 
ali katerikoli dostopni literaturi... povsod piše enako.       .

7. Največji problem – kako sestaviti anteno velikih gabaritov na 
samem slemenu strehe. Nikakor! No, ni ravno tako, vsaj jaz 
sem se spomnil, kako. Najlažje bi bilo sestaviti beam, yagico 
ali delta loop, tu pa gre za trodimenzionalno anteno, pri ka-
teri je nosilna konstrukcija na sredini višine antene. Kasneje 
vam bom v besedilu opisal postopek sestavljanja in umerja-
nja CQ antene. 

8. CQ antena je od vseh drugih „najtišja“ in najbolj imuna na 
razne motnje. To piše v literaturi, pa tudi sama praksa je to 
potrdila.

9. Šele čas bo pokazal, kako je na vremenske vplive imuna v tej 
težji konfi guaciji. Jež in fi berglas palice bi morali imeti dolgo 
življenjsko dobo in dovolj veliko mehansko odpornost na ve-
ter. Na srečo pri nas ni ekstremno močnih vetrov in tempera-
tur, pa tudi snega je vedno manj (na žalost otrok). 

10. Zahteva, ki jo izpolnjuje večina anten. Zanke napajam direk-
tno s 50-ohmskim kablom RG213, brez uporabe baluna. 
Namreč, dve zanki, če sta razmaknjeni cca. 0,12 lambda, 
imata impedanco 55 ohmov, takrat imata tudi največji do-
bitek. Držal sem se približno teh vrednosti (glej tabelo 1) in 
nimam nobenih težav s prilagoditvijo na 50-ohmski napa-
jalni vod. Tudi gama prilagoditve ne uporabljam. Problem 
nesimetričnega napajanja na simetrično anteno ne rešujem 
z balunom, ker se v praksi ta problem na teh frekvencah 
lahko zanemari. Edina posledica nesimetrije je, da diagram 
malo „nese“ v stran - za nas brez pomena. Vsak obseg ima 
svoj napajalni vod – najboljša in najdražja rešitev (če moraš 
kabel kupiti). Najboljša rešitev zato, ker se zanke najlažje 
uglašujejo, najmanjši pa je medsebojni vpliv zank in obe-
nem najboljši prenos energije na zanke.  

11. Dobronamerni ljudje, pa tudi tisti, ki to niso, me sprašujejo, 
kakšno pajčevino imam na strehi. Prvim potrpežljivo pojas-
njujem ob sogovornikovem občudovanju in odobravanju, 
drugim povem, da odpiram zaseben posel, ki mi bo prinesel 
velik zaslužek v kratkem času, vendar o tem ne bi smel go-
voriti. Našpičijo ušesa – in ob težkem pristanku jim razlo-
žim, da odpiram farmo opic, ker pa morajo biti vesele in 
zdrave, sem jim naredil nekaj, po čemer se bodo lahko 
vzpenjale in skakale. A, tako – odgovarjajo in se čudijo. Naj-
boljši so komentarji, ki  jih slišim od mimoidočih, vendar so 
včasih precej mastni in niso za objavo. Če bi postavil beam, 
bi imel 90% manj vprašanj in čudenja, saj je manj vpadljiv, 
pa tudi izgleda kot običajna samo „malo“ večja antena. 
Vprašanje designa ne bi smelo nikogar vznemirjati in vpliva-
ti na odločitev o gradnji, razen tam, kjer lokalni predpisi „kar 
nekaj“ odrejajo, s tem pa tudi to, kaj se sme imeti na strehi.

Tule so formule, po katerih sem preračunal dolžine žic za posa-
mezne zanke:

Znane enačbe se glasijo:

     Lz = (304.6 x 0.965)/f     
                                   Lr = (334 x 0.965)/f        

kjer je L
z
 dolžina sevalnega elementa v metrih, številka 0.965 

faktor krajšanja s plastiko izolirane žice, f želena frekvenca v 
Mhz, L

r
 pa dolžina refl ektorske zanke v metrih. Upošteval sem 

frekvence, na katerih najbolj pogosto delam, to pa so v glav-
nem SSB frekvence. Širina področja antene mora dopuščati tudi 
delo na CW področjih.

Tabela 1 - Izračunane dolžine zank za posamezne obsege

Razmiki med sevalnimi in refl ektorskimi elementi teoretično 
izgledajo takole (tabela 2):

BAND 20m 17m 15m 12m 10m 6m

f  [ Mhz] 14.200 18.130 21.220 24.900 28.500 50.110

Lz [m] 20.70 16.20 13.90 11.80 10.31 5.87

Lz/4  [m] 5.17 4.05 3.46 2.95 2.58 1.47

Lr [m] 22.7 17.80 15.20 12.30 11.31 6.43

Lr/4 [m] 5.67 4.44 3.8 3.24 2.83 1.6
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Tabela 2 - Razmiki med sevalnimi in reflektorskimi elementi

Za preizkus in merjenje oddaljenosti sem na podstrehi sestavil 
ježa z dvema nosilnima palicama, določil oddaljenosti zank na 
palicah ter dobil naslednje rezultate:

Ti razmiki so pogojeni s koti, pod katerimi so zavarjeni nosilci na 
ježu in z vsako spremembo razmika se spremeni tudi dolžina 
zank, zato je v tem primeru razmik pogojen z želeno resonanč-
no frekvenco.  Ker uporabljam za vsako zanko poseben napajal-
ni vod, je možen direkten stik 50 ohmskih vodov na sevalne 
zanke.

Skica 1 - Način pričvrstitve žic na nosilne palice

Kovinske prstane sem izdelal iz poljeklene nerjaveče žice, tako 
da sem zvil dva kroga premera 25 mm.  Lahko bi se uporabljale 
tudi male rinke za obeske in ključe, vendar je ta opcija dražja. 
Potreboval sem 48 takšnih prstanov, po osem na vsak obseg.

Kovinske objemke so standardne za stiskanje cevi v avtomobil-
ski industriji in podobno. Enake sem uporabljal tudi za pripenja-
nje koaksialnih kablov na nosilne palice in na antenski drog, le 
da so bile drugačnega premera. 

Žice zank gredo na koncu skozi izolatorske ploščice iz pleksi ste-
kla in se pri refl ektorju direktno stikajo, pri sevalnih elementih 
pa na koaksialni kabel: en konec na sredino, drugega pa prispaj-
kamo na oplet. Te ploščice služijo za izolacijo in razbremenitev 
spojnih mest.

Skica 2 – Izgled izolatorskih ploščic iz pleksi stekla

Ploščice 80 x 35 mm so narejene iz pleksi stekla debeline 3mm. 
Manjše luknjice so 3,5 mm, večje pa 6 mm. Razpored manjših 

luknjic ni kritičen: skoznje so napeljane žice zank, skozi večje pa 
gredo kovinski prstani, ki so z objemko pritrjeni na nosilno pali-
co. Izdelal sem 12 takšnih ploščic.

Skica 3 – Prikaz montaže stika zank na reflektorjih

To je prikaz namestitve stika zank na refl ektorjih. Ker slika pove 
več kot tisoč besed, je vse jasno. Na mestu stika sem žice za-
spajkal in preko spoja navlekel termoskrčljive bužirke. S plin-
skim spajkalnikom sem segrel bužirke, ki so se stisnile in na ta 
način zaščitile stike pred korozijo. Zelo važna je pravilna pripra-
va koaksialnih kablov, kot prikazuje skica 4.

Skica 4 – Priprava napajalnih koaksialnih kablov

PF žici sem snel izolacijo in jo ovil okoli opleta koaksialnega ka-
bla ter vse pospajkal. Preko spoja sem nataknil bužirko in jo se-
grel, da se je stisnila ter na ta način zaščitil koaks pred prodira-
njem vlage v oplet. Po tej operaciji izgleda konec koaksa, kot se 
vidi na skici 5.

Skica 5 – Izgled konca napajalnega koaksialnega kabla po 
obdelavi

Skica 6 – Prikaz spajanja koaksialnih kablov in zank sevalcev

Tudi tukaj sem na zaspajkanih spojih uporabil termoskrčljivo 
bužirko. Jasno je, da termično obdelamo bužirke šele, ko so 
zanke uglašene na resonančno frekvenco. 
Ko je govora o koaksialnih kablih, sem naletel še na par zanimi-
vih pojavov. Nedavno sem bral v eni od tujih revij, menda je bil 
ameriški CQ magazine, kako avtor članka pripravlja kable za 
uporabo. Seveda govorimo o novem, še ne uporabljenem ka-
blu. On najprej kabel razvije, dobro nategne in zravna okoli de-
belejšega debla, nato pa ga zveže na izvor toka in postopoma v 

Frekvenca [Mhz] 14.200 18.130 21.200 24.900 28.500 50.110

razmik zank [m] 2.5 2.06 1.77 1.5 1.32 0.75

dobljena impedanca [] cca 54 cca 55 cca 57  cca 57 cca 57 cca 57

Impedan-
ca v točki 
napajanja 

[]

Razmik 
v valovni 
dolžini

[]

Razmik 
[m] za 
14.200 

Mhz

Razmik 
[m] za 
18.130 

Mhz

Razmik 
[m] za 
21.200 

Mhz

Razmik 
[m] za 
24.900 

Mhz

Razmiik 
[m] zaa 
28.5000 

Mhz

Razmik 
[m] za 
50.110 
Mhz

50 0.1065 2.25 1.76 1.50 1.28 1.12 0.637

52 0.11 2.32 1.82 1.55 1.32 1.16 0.658

55 0.12 2.53 1.98 1.69 1.44 1.26 0.718

60 0.13 2.74 2.15 1.83 1.56 1.37 0.778

70 0.17 3.59 2.81 2.40 2.05 1.79 1.017

75 0.20 4.22 3.30 2.82 2.41 2.11 1.197

         Žica zanke

      
Kovinski obroček

       Fiberglas palica

Kovinska objemka
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intervalih dviguje tok, dokler se kabel občutno ne segreje. Po 
njegovem je kabel šele po tej obdelavi pripravljen za uporabo. 
In s tem se moram sedaj tudi jaz strinjati. Zakaj?

Kabel, ki sem ga dobil, je bil še povsem nov in neuporabljen. 
Omenjenega članka se nisem niti spomnil, kaj šele, da bi s ka-
blom karkoli naredil. 

In kaj se je zgodilo? Ko sem uglaševal zanke na resonančne fre-
kvence, sem meril SWR z majhnimi močmi, recimo par vatov. 
Ko sem dvignil moč na 100 W, je bilo še vse v redu in sem nada-
ljeval z uglaševanjem naslednjega obsega. Po uspešnem ugla-
ševanju vseh štirih obsegov sem se ves srečen odločil, da nare-
dim kakšen QSO na 15 m. Antena je bila nizko, ampak ni va ž no.  
S 100W sem naredil nekaj zvez, potem pa sem priključil linearni 
ojačevalnik z dvema 582b elektronkama in stisnil kakšnih 600 
W moči. Nestrpen sem šel na lov za DX-i in šele po prvem pozi-
vu sem pogledal na refl ektometer in ostal zaprepaden - SWR se 
je popolnoma pokvaril! Nervozno sem zmanjšal moč na 100W, 
a brez spremembe. Ni dobro. Kaj sedaj? Kaj se je zgodilo? 
Zmanjšam na nekaj vatov. Brez spremembe. Ni in ni v redu. 
Zapeljem se po frekvenci in imam kaj videti. Resonančna fre-
kvenca se je pomaknila za kakšnih 200 kHz navzdol. Kakšen 
vrag je to sedaj? Kako? Zakaj? Kaj se je zgodilo? Da ni kakšna 
ptica sedla na anteno? Kje neki! V glavi panika! Poskušam trezno 
razmišljati. Poskusim na višjem obsegu. Tam je še vse OK, ven-
dar pa nisem šel z močjo preko 100W. Hitro vključim ojačeval-
nik, uglasim in glej, glej... Že po prvem vklopu se tudi tu SWR 
po kvari. Sprehod po frekvenci in tudi tu najdem resonanco okoli 
200 kHz nižje od prej nastavljene. Vključi se mi lučka v glavi, da 
morda le ni vse tako črno. Pomikam se po obsegih gor in dol in 
povsod je enako. Izgleda, da je imel OM iz časopisa prav – nove 
kable je treba najprej malo „skuriti“ in šele potem uporabiti. 
Na srečo sem imel še možnost anteno malce spustiti in ponov-
no preglasiti. Po eni sami uporabi linearja se resonanca zank ni 
več spreminjala.
Nikjer v naši literaturi nisem naletel na podobna priporočila ali iz-
kušnje iz prakse, pa upam, da bo moj opis in muke, ki sem jih imel 
s tem, koristile tudi drugim, da ne boste ponavljali mojih napak.

Še ena opomba: niti slučajno ne vključujte oddaje, dokler v 
roki držite kabel in konektor kakega drugega obsega! Jaz 
sem to naredil in verjemite, da je trajalo jako kratko, kolikor 
se je najkrajše dalo in bilo je hudo! Sreča, da sem šel z malo 
močjo, saj ne smem niti pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi 
imel vključen ojačevalnik. Verjetno bi si scvrl kakšen prst!

No, gremo naprej. Nosilne palice, ojačane s steklenimi vlakni, 
so sestavljene iz dveh delov. Debelejši, daljši del je dolg 3m in 
20cm, krajši in tanjši pa 1 m in 20 cm. Tanjši se lahko potegne 
v debelejšega in pričvrsti s samoreznim vijakom (vijak za ploče-
vino), tako sestavljena palica ima dolžino 4,2 m. Kasneje bom v 
nadaljevanju razložil, zakaj je ta opis pomemben.

Podrobnosti o ježu iz železnih cevi ne bom razlagal, saj lahko 
na vodila o izdelavi najdete v literaturi, poleg tega je moj tovar-
niški, oziroma izdelan v že omenjeni slovenski fi rmi TRIVALAN-
TENE. Naj samo omenim, da je bil po izdelavi zaščiten z vročim 
cinkanjem. V razgovorih z razvojnim inženirjem sem izvedel, da 
imajo sedaj novega ježa iz aluminija, z možnostjo rotiranja re-
fl ektorja in direktorja posebno po vertikalni osi, zaradi enostav-
nejše montaže in uglaševanja. Prav tako so spremenjene tudi 
palice nosilne konstrukcije, ki so tudi iz boljšega materiala. Pali-
ce se lahko kupijo tudi posebej, kar bi lahko bilo zelo zanimivo 
(info: EN Miro Čadež s.p. je po dogovoru s Trivalom prevzel 
proizvodnjo 2 in 4-el Quadov in ima kakšen komplet vedno na 
zalogi. 4-el Quadi so tudi v KIT izvedbi).

Postopek sestavljanja na strehi
Veliko časa sem porabil za izdelavo najboljše taktike sestavlja-
nja antene na samem vrhu strehe. V ta namen sem razdelal 
konstrukcijo nosilnega stolpa in ležajev. Moral sem zadovoljiti 
zahtevi, da je na začetku sestavljanja jež samo kake pol metra 
nad streho, da pa se kasneje lahko dviguje skupaj z antenskim 
drogom in na vsaki višini po potrebi tudi pritrdi. Zgornji ležaj je 
nameščen takoj pod vrhom slemena strehe na strešnih tramo-
vih, spodnji pa na prečni gredi, kot je razvidno iz skice 6. Pod 
spodnjim ležajem je dovolj prostora, da se lahko cev poljubno 
podaljša z drugo cevjo. Tako podaljšana cev se skozi ležaje lah-
ko poljubno dviguje na želeno višino. Na koncu, ko je vse kon-
čano, štrli spodnji konec cevi kakih 20 cm pod ležajem in sem 
se namesti rotator. 

Uporabil sem dve cevi zunanjega premera 50mm in dolžine 2,5 
m ter eno premera 45 mm dolžine 1,5 m. Cevi se med seboj 
spajata s čepi znotraj cevi in objemkami zunaj. Skozi spoje gre-
do vijaki in utrjujejo spoj.

Skica 7 – Namestitev ležajev in cevi

Sestavljanje antene na strehi olajšuje tudi dejstvo, da je upora-
bljena „diamond“ konstrukcija, to pa pomeni, da so vertikalno in 
horizontalno orientirane nosilne palice, ne pa stranice zank. Po-
leg tega takšna konstrukcija omogoča pritrditev napajalnih ko-
aks kablov na spodnjo nosilno palico, kar stabilizira in utrdi samo 
konstrukcijo, še bolj, ker sem postavil zanke za šest obsegov.

Skica 8 – Tipi CQ anten - „Diamond“ in klasična konstrukcija

Torej, samo sestavljanje je šlo na naslednji način:

1. Na vseh palicah sem določil točke in pritrdil vse objemke s 
prstani.

2. Pripravil sem konce napajalnih kablov po že opisanem po-
stopku.

3. Na podstrešju sem namestil ležaje in zgornji del stolpa, ki 
sedaj gleda okoli pol metra nad slemenom.

4. Še na dvorišču sem vzel dve zgornji palici z nameščenima 

“DIAMOND” konstrukcija Klasična konstrukcija

Zgornji ležaj

Spodnji ležaj

Vstavek za 
podaljšanje cevi
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kovinskima obročkoma, zvezal dve najlonski vrvici za utrdi-
tev konstrukcije in skozi obročke napeljal žice zank do sredi-
ne, vsako zanko pa navil v kolute, ki sem jih začasno pritrdil 
s plastičnimi vezicami na spodnje konce palic. V originalu je 
bila predvidena ena vrvica za utrditev konstrukcije, jaz pa 
sem zaradi povečanja števila obsegov in s tem povečanja 
obremenitve zgornjih palic dodal še eno vrvico. Ko sem vse 
žice navil in zvezal, sem vse skupaj še enkrat pritrdil z vezico 
na palico. Enako sem vse ponovil še za refl ektor. Verjamem, 
da skica 9 bolje pojasnjuje postopek. 

Skica 9 – Postopki sestavljanja antene – a) napeljava žic 
in zvijanje kolutov, b) pritrditev kolutov na nosilne palice 
in vezava para palic 

Na koncu sem obe palici zvezal skupaj s plastičnimi vezica-
mi, vendar le na spodnjem koncu (skica 9b). Takšna konfi -
guracija je dovolj lahka za rokovanje in prenašanje na stre-
ho. Težišče je v spodnjem delu, zato se palice z lahkoto 
postavljajo navzgor ob sestavljanju antene na strehi. 

Na ostalih palicah sem namestil obročke in jih pritrdil z ob-
jemkami, na spodnja pa sem v obroče zataknil še izolacijske 
ploščice iz pleksi stekla.

5. Preko balkona in skozi sobo sem odnesel zgornje palice z 
žicami na podstrešje. Prav tako sem na podstrešje prinesel 
še ostale palice. Ker je vse relativno lahko, bi lahko elemente 
tudi z vrvjo dvignil neposredno na streho. 

6. Zlezel sem na sleme strehe in na cev nataknil objemke za 
pritrditev spojev droga (cevi) ter namestil in pritrdil ježa.

7. Skozi odkriti del podstrešja (ca 1m2) sem potegnil zgornje 
palice z žicami in jih majajoč nataknil v nosilce ježa. Takoj 
sem jih tudi privil z vijaki za pločevino. Šele takrat sem si 
oddahnil - najbolj kritičen del gradnje je bil zaključen. Prej 
nisem bil prepričan, da mi bo samemu uspelo. 

8. S podstrešja sem potegnil še vse štiri horizontalne nosilce in 
jih namestil na ježa in prav tako privil z vijaki. To je bil mačji 
kašelj...

9. Sedaj sem osvobodil navite žice na zgornjih palicah in izbral 
žico za 6 m obseg. To je seveda najkrajša žica, zato bo tudi 
zanka kvadrata najmanjša. Žice sem popolnoma sprostil in 
jih odvil, da so prosto padale po strehi. Vzel sem oba konca 
zanke v roke in enega povlekel skozi obroček na eni bočni 
palici, pazeč, da ne bi izpustil drugega konca. Potem sem 
drugi konec napeljal skozi obroček druge bočne palice, še 
vedno držeč prvi konec zanke. Na koncu sem oba konca zan-
ke za 6 m obseg začasno povezal s plastično vezico. To je 

pomembno, da se kasneje žico lažje ujame. Cel postopek 
sem ponovil za vse zanke refl ektorja in sevalnega elementa. 
Ves ta čas sem bil na slemenu strehe, sin pa mi je bodočo 
anteno obračal tako, da so mi bili posamezni elementi dose-
gljivi. Elementi so dobili obliko, kot je prikazana na skici 10. 

Skica 10 – Oblika po sestavljanju zgornjih palic 

10. Sedaj sem dvignil drog antene na takšno višino, da sem lah-
ko vstavil še spodnje palice brez podaljškov. Tako sem lahko 
privil daljše elemente dolžine 3 m in 20 cm. Če bi anteno 
dvignil še višje, bi lahko vstavil cele elemente, s tem pa s 
slemena strehe ne bi več dosegel zank za 6 in 10-meterski 
obseg. Šele kasneje, ko sem zaključil s temi obsegi, sem dvi-
gnil anteno še višje in vstavil še podaljške palic. 

Skica 11 – Pogled na anteno z boka v tej fazi sestavljanja

11. Konca zanke za 6 m sem ponovno sprostil in ju napeljal skozi 
luknjice izolatorske ploščice. Po že pokazani skici sem napel 
žice, da ne visijo. Sedaj sem do sem napeljal napajalni kabel 
ter ga pritrdil na nosilni drog in palico kvada s kovinskimi ob-
jemkami. Odstranil sem izolacijo na koncih zank, nataknil bu-
žir cevke, prispajkal en konec žice na srednjo žilo napajalnega 
kabla, drugi konec pa na oplet napajalnega kabla. Prav tako 
sem napeljal žico skozi izolatorske ploščice na refl ektorju, na-
taknil bužirke in oba konca zaspajkal skupaj.  
Sedaj sem se lotil uglaševanja elementov za 6-metersko po-
dročje. Ker je zanka relativno daleč od naslednje zanke za 
10-metersko področje, je medsebojni vpliv zanemarljiv. Pre-
veril sem resonančno frekvenco in ugotovil, da je mnogo 
prenizka. Takoj sem skrajšal zanke in to tako, da sem pomi-
kal objemke spodnjih palic navzgor, višek žice napel skozi 
izolatorje, žice skrajšal in ponovno prispajkal koaksialni ka-
bel oziroma oba konca skupaj pri refl ektorju. Bočnih in zgor-
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njih objemk se nisem dotikal. Prav hitro sem našel potreb-
no dolžino zanke in SWR je postal 1,1. Bil sem navdušen in 
zadovoljen s hitrostjo.

12. Vse sem ponovil za 10m obseg in ugotovil, da moram pre-
cej skrajšati zanke. Na koncu sem tudi tu dosegel želeni 
SWR.

13. V zanosu uspeha sem enako naredil za obsega 12 in 15 m. 
Zadovoljen in nestrpen sem naredil nekaj zvez na 15m, če-
prav antena še ni bila na končni višini. Da bi videl, kako 
deluje na obsegu 12 m, poslušam signale: sliši se dobro, 
vendar s prehodom na oddajo naletim na pomik resonance 
navzdol. SWR se je poslabšal, enako se zgodi tudi na 10m. 
Tudi tu ni več dober. Kaj sedaj? Bilo je že precej pozno in 
sem se odločil prespati. 
Zjutraj, po nemirni noči (zjutraj je človek vedno pametnejši 
kot zvečer, pravijo nekateri) zaključim, da je do pomika re-
sonance lahko prišlo le zaradi medsebojnega vpliva doda-
nih zank.

Vračam se na zanko za 10 m, zanka za 6 m je namreč osta-
la OK. Skrajšam refl ektor in sevalni element v strahu, da ne 
bo preveč in preverjam resonanco. Vse skupaj nekajkrat 
ponavljam tudi na ostalih obsegih in najdem optimalne 
dolžine zank. Sedaj že prepričan vase, grejem termo skrčlji-
ve bužirke v veri, da sem zaključil s temi obsegi, razen 15 
m, ker podenj prideta še dva obsega. 
S pomikanjem samo objemk na spodnjih palicah se je tudi 
porušil izgled antene, kot 90° pa je postal nek topi kot. To 
me sicer ni skrbelo, saj ne vpliva na lastnosti in delovanje 
antene. Bilo bi preveč komplicirano, da bi pri vsakem kraj-
šanju zank pomikal še objemke na bočnih palicah, kaj šele 
zgornje, ki so bile sedaj popolnoma nedosegljive.  
Tokrat sem prvič vključil linearni ojačevalnik in zgodil se je 
že opisan dogodek. Rezultat je bil ponovno krajšanje ele-
mentov ter natikanje novih bužirk, ki sem jih imel zelo 
malo in je šla zaloga že h koncu. Vseeno... Do sedaj sem 
menda „dojel“ že vse, kar se na takšni anteni lahko zgodi in 
sem ostal miren v pričakovanju zaključka spodnjih dveh 
obsegov. 

OPOMBA: Uporabljal sem tridelno zložljivo aluminijasto 
lestev za izhod skozi streho, pa tudi za uglaševanje antene. 
Vsakokrat sem podaljšal lestev toliko, da je štrlela okoli 1,5 
m nad streho, ko pa sem se vrnil na podstrešje, sem lestev 
spet spustil toliko, da ne gleda iz strehe. Nekajkrat sem le-
stev pozabil spustiti in takoj se je odrazilo na uglašenosti 
antene. Na to je treba paziti, da ne pride do zmede. 

14. Oborožen z izkušnjami in samozaupanjem dvignem drog 
še malce višje in sklenem zanki za obsega 17 in 20 m. Za-
radi krajšanja zank (oziroma pomikanja objemk) na spodnji 
nosilni palici ugotavljam, da podaljški sploh niso potrebni 
in jih ne vstavim v osnovno palico. S tem so spodnji ele-
menti za cca 1m krajši od vseh ostalih. Nič hudega! Spojim 
napajalne kable in uglašujem resonančno frekvenco naj-
prej z malo močjo in potem z vključenim ojačevalnikom. 
Normalno, treba je bilo še kakih „tisočkrat“ splezati gor in 
dol, vendar sem končno na koncu. Za vajo najprej naredim 
nekaj novih „nepomembnih“ držav; občutek je izreden, kaj 
šele bo, ko anteno dvignem na predvideno višino! 

15. Pokličem „mulca“, ki sprosti matico, jaz pa dvignem sistem 
še za pol metra, on zategne matico, jaz grabim zrak… Do-
dam spodnji del droga, še dvoje dvigov in antena je na 
predvideni višini. Grem na dvorišče in občudujem nov iz-
gled strehe. Mimoidoči dvigajo glave in odpirajo usta... 
Ponovno splezam na streho, pritrdim objemko spoja cevi, 
pritrdim napajalne kable za drog, vržem zaščitni gumijasti 

klobuček in zaprem streho. Pri spodnjem ležaju na stebru 
zvrtam luknjo in vstavim klin (vijak 8 mm), na katerem slo-
ni cel sistem.

S TEM JE MONTAŽA KONČANA

Namesto enega strešnika sem namestil ploščo iz pocinkane plo-
čevine, ki ima že predvideno odprtino za uvod kablov na pod-
strešje (plošča za uvod telefonskega ali energetskega kabla) in 
skozenj speljal koaksialne kable. 

Sedaj si je bilo treba le še izmisliti dober način uvoda napajalnih 
kablov v »shack« (prostor s postajami). Skozi ladijski pod na 
stropu sem zvrtal luknjo premera 80 mm, v katero sem stlačil 
cca 40 cm dolgo plastično cev za kanalizacijo. Skoznjo sem na-
peljal kable, ostali prostor pa zatesnil. Zalo enostavno. 

Po ponovnem merjenju SWR sem dobil naslednje rezultate:
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Iz predstavljenih grafov je videti, da preferiram phone delo, 
zato so tudi krivulje uglašene na dele obsega, ki so namenjeni 
tem vrstam dela. S pomočjo antenskega tunerja v moji TS-
690SAT (Kenwood) postaji se tudi CW del uglasi brez težav in 
gre iz končne stopnje polnih 100 W. Ko vključim linearni ojače-
valnik, lahko brez težav s pomočjo PI fi ltra na izhodu ojačeval-
nika prav tako prilagodim impedanco na obeh koncih obsegov 
in delam s polno močjo, če je to potrebno.

Če kdo dela samo CW, lahko uglasi resonačne frekvence na ta 
del obsega, ki je tudi ožji, pa bo cel CW del odlično prilagojen.

Tako kot vsako anteno, tudi to določajo trije dejavniki:
• dobitek antene
• slabljenje naprej/nazaj
• širina delovnega pasu (običajno se gleda širina, pri kateri je 

SWR manjši od 2)

Ti trije dejavniki so v medsebojnem razmerju, na žalost nas ra-
dioamaterjev pa je to razmerje medsebojno diametralno na-
sprotno. To pomeni, če se antena načrtuje in gradi za največji 
dobitek, bo imela zelo ozek delovni obseg in slabo razmerje 
naprej/nazaj. Prav tako, če se gre na čim boljše razmerje naprej/
nazaj, bo dobitek manjši, obenem pa bo manjši tudi delovni 
obseg, če pa želimo čim širši delovni obseg, bosta slabša dobi-
tek in razmerje naprej/nazaj. 
V spominu mi je ostala zveza z Bobom iz ZDA, ki se je zelo raz-
buril, ko je slišal, da imam takšno anteno na strehi hiše. On je 
imel rešetkasti stolp in 5 EL beam. Ni mogel dojeti, kako sem si 
drznil postaviti anteno takšnih gabaritov na hišo. Vprašal sem 
ga, v kakšni hiši živi in takoj mi je bilo vse jasno. Pojasnil sem 
mu, da so naše hiše zidane iz betona in zidakov, ne pa tako kot 
pri njih - montažne hiše iz lesa. Takrat si je oddahnil in sam 
priznal, da je začutil olajšanje, HI!
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Ko sem začel s SOTA aktivnostjo, sem vedel, da bom za bolj 
resno delo potreboval kaj več kot gumijasto anteno na ročni 
postaji. V tem članku vam bom torej predstavil dvoband an-
teno, primerno predvsem za SOTA aktivatorje, saj je lahka 
in hitro sestavljiva.

Pri iskanju načrtov anten na spletu sem naletel na meni že zna-
no stran nemškega amaterja DK7ZB. Na njegovi strani so med 
drugim objavljeni tudi načrti za ultralahke Yagi antene in Yagi 
antene za več območij, ki uporabljajo en sam sevalni element 
za vsa območja. 

Želel sem anteno, ki bo majhna, lahka za prenašanje, preprosta 
za izdelavo, hitro sestavljiva in učinkovita za oglašanje z naših 
prelepih vrhov.

Ob premišljevanju, kako bi bila antena kar se da kompaktna in 
primerna za prenašanje, sem dobil idejo, da bi elemente po-
spravil v sam boom antene. Za montažo elementov na boom 
nisem hotel uporabiti nobenih nosilcev.
Tudi dušilko sem naredil iz napajalnega kabla in to na samem 
boom-u antene. Elementa za dva metra sta iz dveh segmentov.

Predstavitev:
Gre za Yagi anteno, ki ima na obeh območjih delovanja 2 ele-
menta (sevalec in refl ektor).
Sevalec je skupni in deluje na principu Open Sleeve (odprti ro-
kav).

Delovanje Open Sleeve
Če navaden dipol na sredini obdaja širša cev, ki je krajša od di-
pola samega, dobimo še eno resonančno frekvenco, ki je višja 
od lastne frekvence dipola.

Veliko korespondentov se je zanimalo o podrobnostih glede 
dodajanja WARC obsegov na obstoječe Cubical Quad antene in 
vsem sem odgovarjal po najboljših močeh. Vsi komentatorji so 
imeli zelo pozitivno mnenje o tej vrsti antene, še posebno pa o 
moji multiband izvedbi in signalu, s katerim sem prihajal. Sedaj 
z lahkoto vpadam v DX mreže, Pile up-e in ne zgodi se, da me 
nekdo ne bi slišal. Nisem najmočnejši na obsegu, sem pa med 
močnejšimi in pridem, kamor koli hočem. Signale, ki so za moje 
ostale antene neslišni, sedaj lahko delam z lahkoto in zadovolj-
stvom, brez frustracij in jeze.

Zaključek: 

Vsaka vložena lipa (hrvaška valuta – op.ur.), kaplja znoja, živ-
ci in vse ostalo so vredni tega, kar mi sedaj nudi ta antena!
Upam, da bo moj opis vzbudil zanimanje za to, nekoč zelo po-
gosto anteno in da se bo članek lahko bral. Poskusil sem na nek 
običajen, ne preveč strokoven, ampak bolj popularen način opi-
sati vse tako, da tema ne bi postala dolgočasna in suhoparna. 
Koliko sem v tem uspel, presodite sami, HI!
Na koncu se moram po dobrem starem običaju zahvaliti najprej 
prijateljem za pomoč pri izdelavi posameznih delov, nabavi ka-
blov itd (sovražnikom, ker so mirovali), najbolj pa mojim sosta-
novalcem - soprogi 9A6AMP, ker ni postavljala napačnih vpra-
šanj ob napačnem času, hčerkici in očetu za potrpežljivost in 
pre našanju mojih izlivov in včasih čudnih vrst razpoloženja, 
sinu pa za pomoč pri sestavljanju in za hrabrenje. 

Če koga zanima kaj, kar nisem zajel s tem opisom, sem na voljo.
Hvala bogu, danes je več kot dovolj možnosti: od 9A0BBS pa do 
e-pošte.

Dodatek:
Po 13 letih dela s to anteno lahko samo potrdim vse njene kva-
litete, ki se navajajo v literaturi in na internetu. Ne bom navajal 
in našteval vsega tistega, kar sem iz te neugodne lokacije z njo 
delal, trdim pa, da antena dela enako od prvega dneva, brez 
sprememb karakteristik. Preživela je vse vetrove in sneženja in 
bilo je enega in drugega, ko sem v strahu hodil gledat, ali se je 
na strehi kaj zgodilo, HI.

Edina intervencija skozi to obdobje je bila zamenjava najlon-
skih vrvic, ki so utrjevale in povezovale elemente in jih je sonce 
sčasoma »pojedlo«. Zamenjal sem jih z vrvicami iz kevlarja, 
kup ljenimi v trgovini z ribiško opremo. Uporabljajo se za pred-
veze in parangale. Velika trdnost, majhna raztegljivost in velika 
odpornost na zunanje vplive so ravno tisto, kar potrebujemo. 

Tom, 9A9T (ex 9A2TK)  

Antena za SOTA 
aktivatorje
(144/432 MHz, 2EL)

Avtor: Martin Perkon S59MP, s59mp@yahoo.com
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Podoben učinek dobimo, če cev zamenjamo z dvema elemen-
toma v bližini sevalnega elementa (dipola). Tudi tukaj dobimo 
drugo frekvenco, ki je višja od lastne frekvence dipola. Spremi-
njanje razdalje in dolžine je veliko lažje kot pri cevi.

Višjo resonančno frekvenco pa ravno tako dobimo samo z enim 
parazitnim elementom. Tako dobimo »Open Sleeve«  (odprti 
rokav).

S spreminjanjem dolžine določimo drugo resonančno frekven-
co, s spreminjanjem razdalje pa impedanco.
Z dodajanjem več parazitnih elemetov lahko dobimo več reso-
nančnih frekvenc s skupnim napajanjem.
Premer elementov in razdalje med njimi so kritične. Že majhna 
sprememba v merah lahko povzroči velike spremembe parame-
trov antene. Še zlasti to velja za 145MHz in 433MHz, kjer ima-
mo opravka s harmonskima frekvencama, saj dipol za 145 MHz 
deluje kot 3/2 na 433 MHz.

Elementi
Za elemente sem uporabil 4mm Al žico. Elementa za 2m sta na 
sredini deljiva in ju skupaj sestavimo s pomočjo distančnika M4.

Boom
Za boom sem uporabil 25mm PVC cev za nadometno napelja-
vo. Dolžina boom-a je 58cm, zato lahko vse elemete pospravi-
mo vanj in antena tako postane res kompaktna za prenašanje.

Sredina dipola
Srednji del, kamor se privijeta oba segmenta dipola, sem nare-
dil iz dveh 2 cm dolgih kosov 10 mm x 10 mm Al kvadratnih 
palic, v katere je vrezan navoj M4. Ta kosa sta povezana z navoj-
no palico dolžine cca 3 cm, med njima je še plastični distančnik, 
ki poskrbi za togost, ko je dipol sestavljen. V oba aluminijasta 
kosa  sta vrezana še navoja M3, ki služita za pritrditev koaksial-
nega kabla preko ušesc.

Slika 1 - Sre-
dina sevalnega 
elementa

Slika 2 - Aluminijasti profil je 10 x 10 mm

Dušilka
Dušilko sem naredil iz napajalnega kabla RG-58, ki gre direktno 
do postaje. Tako postane antena še bolj kompaktna. Narejena je 
iz l/4 na 2m obsegu oz. 3/4 na 70cm obsegu. To je cca. 40cm 
kabla RG58, navitega na PVC cev (4 ovoji tesno drug do druge-
ga). Dolžina ni kritična.

Slika 3 - Dušilka in sredina sevalnega elementa

Dolžine elementov in razdalje med njimi

Elementi:  Dolžina:  Položaj:
Open Sleeve element 
za 70cm:     320 mm     0 mm
Sevalni element    950 mm   22 mm 
Refl ektor za 70cm:   325 mm 162 mm
Refl ektor za 2m  1032 mm 392 mm 

Avtor navaja drugačne mere elementov, ker uporablja elemen-
te s premerom 6mm.
Jaz sem mere prilagodil elementom premera 4 mm. Simulacijo 
sem opravil s programom MMANA-GAL (v.1.2.0.20). Glede op-
timalnih dimenzij čakam tudi odgovor gospoda DK7ZB, ki je 
trenutno v EA8.

Sicer pa za tistih par 
zvez na 70cm… HI!

Pri delu na 2m upo-
rabljam samo seva-
lec in refl ektor za 2 
m, za delo na 70 cm 
področju dodam še 
elementa za 70 cm 
obseg.

Slika 4 - Sestav-
ljanje reflektorja 
za 2m obseg
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Slika 5 - Sestavljena antena

Slika 6 - V boom-u imam shranjene vse elemente

Slika 7 -  Za pritrditev kabla in 
elementov služi Velcro (ježek)

Slika 8 - Celotna antena

Slika 9 - Na eni strani cepin, na drugi antena

Slika 11 - Prvi test z vrha Begunjščice, po petih urah hoje - 
antena na pohodnih palicah

Anteno sem do sedaj uporabil že na nekaj aktivacijah, kjer se je 
dobro odrezala.

73 de Martin Perkon, S59MP 

Viri:
  Stran amaterja DK7ZB: www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
  MULTI-BAND CHARACTERISTIC OF OPEN SLEEVE ANTENNA:     

http://ceta.mit.edu/pier/pier58/07.0509031.Li.G.pdf
  ARRL Antenna Book: Chapter 7-Multiband Antennas:  

The Open Sleeve Antenna (stran 7-20)
  ARRL Antenna Book: The Coupled-Resonator Dipole (stran 

7-24)                 
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Pred kratkim me je poklical Miro, S58T, da mora izdelati preklop-
nik za omenjene fi ltre in prav hitro sva se dogovorila, da mu 
lahko zrišem tako shemo, kot tiskano vezje; mi vsaj drago plača-
ni Protel DXP ne stoji brez dela na polici. Nekaj dni kasneje sem 
prevzel na hitro ročno narisano shemo in potrebne elemente, da 
sem lahko izdelal nove elemente za CAD knjižnico in zrisal she-
mo. Čeprav me je priganjal čas, sem se hitro lotil razvoja plošči-
ce, saj je tudi mene zanimalo, kako bo zadeva delovala... pa še 
dogovorila sva se, da smem preklopnik objaviti v CQ-ju... HI.

Uporaba front-end fi ltrov v multi transmiter contest 
konfi guraciji

Pri „Single OP – 2 Radio“ ali „Multi OP – Multi Radio“ kategorijah 
postaje večinoma na istem bandu uporabljajo eno sprejemno 
oddajno napravo z dvema sprejemnikoma (SO2R) ali več takih 
naprav. Pravila pravijo, da se na istem bandu v nobenem prime-
ru ne smeta hkrati pojaviti dva signala iste postaje, ne prepove-
dujejo pa skakanja po obsegu ter „klicanja“ in „pobiranja“. Zato 
si postaja poišče RUN frekvenco, kjer stalno kliče CQ TEST, z 
drugim sprejemnikom pa se premika po frekvencah istega ob-
sega in v pavzah pobira množilce, oziroma vse še nelogirane 
postaje. 

Pri SO2R konfi guraciji običajno poslušamo drugi sprejemnik na 
isti radijski postaji in se ne more zgoditi, da bi hkrati oddajali in 
poslušali; postaja pri oddaji samodejno izključi vse sprejemnike. 
Drugo pa je, če kot drugi sprejemnik uporabljamo drugo radij-
sko postajo, ki lahko med poslušanjem prve tudi oddaja. Spo-
mnimo se, da na istem bandu postaja nikoli ne sme imeti dveh 
signalov hkrati, zato se druga postaja lahko oglasi samo v pri-
meru, ko prva NE oddaja, torej posluša. 

Preklopnik Front-End Preklopnik Front-End RX fi ltrov RX fi ltrov 
za tekmovalno postajoza tekmovalno postajo

Avtor članka in CAD design: Dragan Selan, S55Z

INRAD ima trenutno na zalogi nekaj tipov front-end fitrov, ki se lahko uporabljajo v RF okolju, kjer 
je veliko močnih signalov. Tak primer so lokacije blizu močnih radiodifuznih oddajnikov ali pa pri  
multi transmiter tekmovalnih radioamaterskih postajah. Ti filtri imajo 50 ohmsko vhodno in izhod-
no impedanco in so razviti za prepuščanje le ozkega pasu signalov na osnovni frekvenci pred 
spre jemnikom. Seveda so občutljivi na preveliko moč in jih lahko uniči že signal nivoja 0 dBm!

REF KOS OZNAKA VREDNOST
REL1 - 14 14 TAKAMISAWA 

12STB
12V=/6A

FEF1 1 INRAD#803 fc = 28.025MHz, BW = 50kHz, 8-pole,
Typical Insertion Loss: 250 Hz: < 9 dB; 500 
Hz: < 7 dB; SSB/AM: < 6 dB 

FEF2 1 INRAD#805 fc = 21.010MHz, BW = 20kHz, 8-pole,
Typical Insertion Loss: 250 Hz: < 9 dB; 500 
Hz: < 7 dB; SSB/AM: < 6 dB 

FEF3 1 INRAD#802 Bandwidth 20 kHz, 8-pole 
Center Frequency 14010.0 kHz 
Typical Insertion Loss: 
250 Hz: < 9 dB; 500 Hz: < 7 dB; SSB/AM: < 6 dB 

FEF4 1 INRAD#801 Bandwidth 15 kHz, 8-pole
Center Frequency 7007.5 kHz 
Typical Insertion Loss: 
250 Hz: < 9 dB; 500 Hz: < 7 dB; 
SSB/AM: < 6 dB 

FEF5 1 INRAD#808 Bandwidth 10 kHz, 4-pole
Center Frequency 3505.0 kHz 
Typical Insertion Loss 250 Hz: < 9 dB; 500 
Hz: < 7 dB; SSB/AM: < 6 dB 

FEF6 1 INRAD#807 Bandwidth 5 kHz, 4-pole
Center Frequency 1822.5 kHz 
Typical Insertion Loss : 
250 Hz: < 9 dB; 500 Hz: < 7 dB; 
SSB/AM: < 6 dB 

D1 - D7 7 DIODA 1N4001 Zaščitna 1A/200V

C2 - C8 7 BLOK KONDENZA-
TOR

0,01μF/50V

C1 1 KONDENZATOR 1 pF/1kV

K1, K2 2 VRSTNA SPONKA 
ZA TIV

DVOPOLNA, raster 5mm

JP1 1 VRSTNE SPONKE 
ZA TIV

8 POLNA, raster 5mm

Tabela 1 - Seznam uporabljenih elementov
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Naš namen pa tokrat ni med oddajo dru-
ge postaje izključiti sprejemnik, ki je ne-
kaj kiloherzov oddaljena od RUN frekven-
ce, saj mora le-ta poslušati, ali je kdo na 
klice tudi odgovoril. 
Zaradi zaščite samega sprejemnika smo 
torej vstavili zelo ozke fi ltre, ki pokrivajo 
le delček CW dela obsega. Imajo pa sla-
bost: ne da se jim prestavljati centralne 
frekvence po obsegu gor in dol! Zato se 
mora RUN postaja postaviti znotraj tega 
pasu, S&P postaja po mora pobirati zunaj 
tega pasu.

Filtri vnašajo približno 3 – 6 dB slabljenja 
na sprejemu, kar pomeni pol do ene S-
stropnje in je torej zanemarljivo. Poleg 
zaščite pred intermodulacijami bližnjih 
postaj se poveča tudi razmerje signal/
šum sprejemnika; pravzaprav lahko vsak 
povprečen radio postane najboljši. 

Seveda bi bilo še bolje, če bi imeli paleto 
kristalnih fi ltrov, ki bi pokrili celoten ob-
seg in samodejni preklopnik, ki preklaplja 
fi ltre glede na sprejemno frekvenco. Ja-
sno je, da bi bila takšna naprava izredno 
draga in bi presegala vrednost samega 
sprejemnika (radijske postaje) srednjega 
cenovnega razreda. 

Jasno je, da morata obe imeti obe postaji  
vsaka svojo anteno, saj bi drugače celo-
tno moč druge postaje spustili neposre-
dno v sprejemnik, kar bi imelo katastro-
falne posledice tako za sprejemnik, kot 
tudi za kristalne fi ltre pred sprejemnikom. 

Konstrukcija preklopnika

Ta izvedba preklopnika predvideva en fi l-
ter na obseg, zato je preklopnik narejen za 
šest obsegov, z možnostjo izklopa fi ltra. 
Shema je enostavna, malce se je bilo treba 
potruditi le pri načrtovanju RF povezav, da 
so zagotovljene linije s 50 ohmsko impe-
danco (velja za material FR-4!). Tudi fi ltri 
so postavljeni tako, da so najkrajše linije 
pri fi ltrih za najvišje frekvence (in obra-
tno), zato je fi lter za 28 MHz najbližje vho-
du/izhodu, fi lter za 1,8 MHz pa je povsem 
na nasprotni strani ploščice. 

Uporabljeni so 4 in 8-polni kristalni fi ltri 
proizvajalca International Radio – INRAD. 
Prepustne širine fi ltrov so od 10 kHz do 
50 kHz v CW delu obsegov, po naročilu 
pa bi jih verjetno izdelali tudi za katerikoli 
drugi del obsega.

Delovanje preklopnika RX Front-
End fi ltrov

Delovanje preklopnika je enostavno. Pare 
relejev preklapljamo z napetostjo +12V=,  
ki jo zagotovita namenska logika ali ročni 
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Slika 2 - Shema preklopnika

Slika 3a - Karakteristike filtrov za 160, 80 in 40m
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preklopnik preko konektorja JP1. Par relejev RE1/RE2 zagotavlja 
vklop/izklop fi ltrov, ostali releji pa zagotavljajo vključevanje po-
sameznih fi ltrov v serijo z radijskim sprejemnikom. Vedno vklju-
čimo samo en par relejev, poleg para za obvod fi ltrov, seveda. 
Vsak par relejev ima po eno diodo za zaščito pred inducirano 
negativno napetostjo in kondenzator za blokado RF motenj. 

Zakaj sta za vsak preklop uporabljena dva releja z enim kontak-
tom, namesto enega z dvema preklopnikoma, je jasno iz samih 
gabaritov. Če sem hotel zagotoviti kar se da čiste in kratke RF 
linije, brez kakšnih presluhov med vhodom in izhodom, sem dal 
vsak rele na svojo stran fi ltra, ki je relativno velika škatla. 
Sam sem razmišljal o preklopniku s PIN diodami, vendar ima 
Miro raje klasiko in sva ostala pri močno predimenzioniranih 
relejih, ki jih sicer marsikdo uporablja pri preklopnikih za velike 
moči.

Vezje je vgrajeno v kovinsko ohišje, ki ima na čelni plošči samo 
stikalo za vklop in LED diodo za indikacijo delovanja fi ltrov. Na 
zadnji strani je nekaj več konektorjev. Par cinch konektorjev je 
namenjenih RF signalu iz antene in fi ltriranemu signalu na 
sprejemnik. Tretji ženski cinch konektor je namenjen napajanju 
12V=.  

Ker je preklopnik fi ltrov namenjen avtomatizirani radijski posta-
ji, sta na zadnji strani še dva DB9 konektorja. B IN je namenjen 
priklopu signalov z band dekoderja (ali kakšnega drugega kon-
trolerja), B OUT pa povezovanju naslednje enake ali podobne 
naprave. 

Ročni preklopnik bi seveda lahko namestili tudi na čelno ploščo 
ohišja, vendar je preklopno vezje namenjeno avtomatizirane-
mu delovanju postaje in je za to aplikacijo napotreben. Čeprav 
je bila naprava izdelana za točno določen projekt, je vezje uni-

Slika 3b - Karakteristike filtrov za 20, 15 in 10m

Slika 4 - Načrt tiskanega vezja z montažnim tiskom
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Sliki 5 in 6 - Predloge za izdelavo TIV - zgoraj TIV zgornja stran, spodaj TIV spodnja stran - merilo 1:1
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verzalno in je bilo zato narejeno nekaj več ploščic. Skupaj s kri-
stalnimi fi ltri se jih da naročiti pri EN Miro Čadež s.p. (www.el-
naprave.si). Pri EN so v izdelavi po naročilu na enakem vezju in 
v enakih ohišjih še:

  Univerzalni Front end kristalni fi lter s Q množilcem, ki bo 
stopenjsko pokrival ostali del banda in omogočal kvalitetno 
uporabo druge postaje na istem bandu. Filtri na drugi po-
sta ji po prvih testih na 40 m dovolj dobro dušijo motnje, ki 
jih povzroča glavna RUN postaja.

  Set dodatnih filtrov za TS-2000, ki omogoča uporabo 
do 6 različnih stopenj selektivnosti v drugi medfrekvenci 
sprejemnika. Izbor je možen vse od originalne selektivnosti 
fi ltra v TS-2000,  pa do dveh kaskadiranih Kenwoodovih me-
hanskih fi ltrov širine 270 Hz z dodatnim ojačevalnikom za 

kompenzacijo dušenja. Kombinacije fi ltrov so bile pri S58T 
že preizkušene, izboljšava selektivnosti pa je kapitalna. Do-
datni fi ltri se avtomatično vključujejo s povečevanjem IF 
DSP selektivnosti. Selektivnost ob prisotnosti močnih sig-
nalov je bila pravzaprav edina resna zamera načrtovalcem 
modela TS-2000. Zaradi izredno dobrega 'Shape' faktorja v 
novo razvitih Kenwoodovih fi ltrih celo dva serijsko vezana 
270 Hz fi ltra YF-107CN omogočata udoben sprejem. Filtri 
so bili sicer razviti za  model TS-480SAT/HX in lahko njihove 
karakteristike najdete na naslovu: http://images.kenwood.
eu/fi les/images/products/product_id_257/fi le_category_4/
kenwood_ts480_indepth_manual.pdf.

Več info na www.elnaprave.si ali na e-mail: miro.cadez@siol.net 

Slika 7 - Sestavljen preklopnik je vgrajen v kovinsko ohišje Slika 8 - Pogled na konektorje na zadnji strani preklopnika

Sliki 9 - Samo montažni tisk in razpored luknjic - merilo 1:1
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LABORATORIJSKI NAPAJALNIK
Z MIKROPROCESORJEM - 3. del
Kot obljubljeno, bomo tokrat govorili o programskem delu napajalnika. Ker je napajalnik med-
tem dobil še povezavo z osebnim računalnikom preko USB porta, bom opisal tudi ta del. Prav 
tako sem dolžan še opis ožičenja, ki seveda vključuje tudi signalizacijo z LED diodami.

Avtor: Darko Volk, S57UUD

Opis programa
Za vse, ki jim source ni ravno najpomembnejši del, bom posku-
sil dogajanje opisati nekoliko bolj plastično. Videli boste, da ima 
vgrajeni mikrokontroler ATMega16 precej dela, saj mora poskr-
beti za kar nekaj funkcij.

Blok 1.
Najvažnejša je seveda stabilizacija napetosti. V ta namen je po-
trebno najprej vedeti, kakšno napetost sploh želimo imeti. Ta 
podatek pridobimo s pomočjo rotacijskega enkoderja. Želeno 
napetost ter maksimalni dovoljeni tok tudi izpišemo na LCD pri-
kazovalniku. 
Drug podatek, ki je prav tako nujen, je trenutna izhodna nape-
tost napajalnika in trenutni tok, ki ga napajalnik daje bremenu. 
Tudi te podatke izpisujemo na LCD. Glede na ta dva podatka  

programiramo PID regulator, ki daje podatke D/A pretvorniku in 
to je to.

Pa ni tako. Na tak način narejena stabilizacija je prepočasna za 
potrebe napajalnika. Če pa časovne konstante v PID regulatorju 

zmanjšamo, se lahko kaj hitro 
zgodi, da se regulacijska zan-
ka do želene napetosti vniha - 
periode nihanja so lahko pre-
cej večje od nastavljene na pe-
 tosti. To pa se pod nobenim 
pogojem ne sme zgoditi, saj 
lahko s takšno regulacijo uni-
čimo napravo, ki je priključena 
na napajalnik. Kako torej pri-
dobiti na hitrosti regulacije, 
brez da bi ogrozili breme? Ena 
od idej je, da so časovne kon-
stante odvisne od razlike žele-
ne in dejanske napetosti. 
To idejo sem tudi implementi-
ral in dobil kar vzpodbudne 
rezultate, ki pa me še vedno 

niso zadovoljili. Razmišljal sem, kako bi regulacijo na nek način 
prehitel. Glede na poznan hardware sem prišel do tega, da se 
da izhodno napetost približno izračunati in to sem tudi naredil. 
V obstoječ program sem implementiral še tak izračun in ugoto-
vil, da je ideja prava in da deluje zelo dobro. Že v prvi iteraciji 
merjenja je napetost izjemno blizu želeni. Natančna analiza de-
lovanja je pokazala, da izračun deluje tako dobro, da se algori-
tem PID regulatorja s spreminjajočimi konstantami sploh nikoli 
ne izvede, torej ni več potreben.

Blok 2.
Rotacijski enkoder si v logičnem smislu lahko predstavljamo na 
različne načine. No, meni je najbolj enostaven tisti, ki pravi, da 
je to dvobitni števec, ki lahko šteje navzgor ali navzdol v odvi-
snosti od smeri vrtenja osi. Ta način razmišljanja dovoljuje, da 
enega od obeh stikal pripeljemo na nožico mikrokontrolerja, ki 
proži prekinitev ob spremembi stanja stikala. 

Nadaljevanje na strani 43 ->

Rotacijski enkoder
Želena napetost A/DpretvornikIzmerjena napetost

10bit

Primerjava

Izračun napetosti

PID regulacija

Nastavitev vrednosti D/A

pretvornika

10bit

Izpis na LCD
Pošiljanje podatkov na
UART (USB)

Želen maks. tok Izmerjen tok

Sprejem podatkov preko

UART (USB)

Stop tipka

1

8
9

2

4

3

5

7 6

Slika 1 - Prikaz osnovnih delov programske kode napajalnika

BLOK 1
if (Uizh>((i*2.55)+20)) {napstev=2*i+i/2; SetU();delay_us(200);}
if ((Uizh+20)<(i*2.55)) {napstev=2*i+i/2; SetU();delay_us(200);}

if (Uizh>(i+0)) {napstev--; SetU();delay_us(50);}
if ((Uizh+0)<i) {napstev++; SetU();delay_us(50);}
if ((Uizh+2)<i) {napstev++; SetU();delay_us(50);}
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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Zapisnik 38. Konference ZRS – Ljubljana, 20. 2. 2010

Predlog dnevnega reda:
  1. Otvoritev konference 
  2.   Izvolitev organov konference
  3.   Beseda gostov in delegatov
  4.   Poročilo verifi kacijske komisije
  5.   Sprejem poslovnika konference
  6.   Poročilo upravnega odbora, fi nančno poročilo za leto 2009
  7.   Poročilo nadzornega odbora za leto 2009
  8.   Poročilo disciplinske komisije za leto 2009
  9.   Razprava o poročilih in sklepanje
10.  Kosilo
11.  Podelitev nagrad in priznanj KVP ZRS 2009
12.  Delovni in fi nančni načrt ZRS za leto 2010
13.  ZRdej in spremembe – dopolnitve statuta ZRS.
14.  Pobude in predlogi delegatov
15.  Sklepi in priporočila 38. konference ZRS

Ad.1 in Ad.2: Po 30 minutni zamudi, zaradi urejanja vpisa delegatov, se je 
s pozdravnim govorom predsednika ZRS Gorana Krajcarja, S52P začela 38. 
konferenca ZRS. Pozdravil je delegate in goste ter častnega predsednika 
ZRS, Tonija Stipaniča, S53BH ter po uvodnem govoru predlagal sestavo 
delovnega predsedstva konference, v katerega so bili izvoljeni:

Predsednik: Tine Brajnik, S50A
Član: Boštjan Vončina, S55O
Član: Ognjen Antonič, S56OA
Član: Zoran Zanoški, S58L
Član: Bajko Kulauzović, S57BBA

Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta, nakar je sledil pozdrav delov-
nega predsednika, Tineta, S50A, ter želja, da bi na konferenci, kjer smo v 
velikem številu prisotni, sprejeli dobre rešitve za naprej. Podal je predlog za 
izvolitev organov konference:

Verifi kacijska komisija: Silvo Obrul, S50X, Jure Vraničar, S57XX in  Miran 
Šubelj, S56UBS (glasovanje: vsi za).
Komisija za sklepe: delo bo opravljalo delovno predsedstvo (glasovanje: vsi za).
Zapisnikar: Bajko Kulauzović, S57BBA (glasovanje: vsi za).
Overovatelji zapisnika: Boris Slokar, S54Q, Kristjan Kodermac, S50XX in 
Anton Galun, S51AG (glasovanje: vsi za).

Podan je predlog za sprejem dnevnega reda, kot je bil predložen s strani UO 
ZRS (glasovanje: vsi za).

Ad.3: Na poziv predsednika delovnega predsedstva se nihče ni javil za be-
sedo k tej točki.

Ker verifi kacijska komisija še dela, prestavimo Poročilo verifi kacijske komisi-
je na kasneje (glasovanje: en proti, ostali za).

Ad.5: Kristjan Kodermac, S50XX, RK Burja, je predlagal nekaj sprememb 
poslovnika. Delo konference bi vsebovalo manj nejasnosti (6. člen/drugi 
odstavek se spremeni, 9. člen – črta se osmi odstavek, odstavki od 10 na-
prej postanejo člen 10, dodan 11. člen, člena, ki sledita temu členu pa se 
smiselno preštevilčita).

Ker je med tem verifi kacijska komisija pripravila poročilo, se ta točka preki-
ne in nadaljuje se s točko 4, poročilo verifi kacijske komisije.

Ad.4: Predsednik verifi kacijske komisije, Silvo, S50X je podal informacijo, 
da je od 108 klubov, prisotnih 74 klubov. Verifi kacijska komisija ugotavlja, 
da konferenca lahko nadaljuje z delom.

Sledi nadaljevanje točke 2.

Ad.5: Ker sta bila podana dva predloga poslovnikov, smo glasovali o obeh. 
Predlog poslovnika, podan s strani UO ZRS: (prešteto 75 glasov, zato se 
glasovanje ponovi). 
Stanko, S55HS protestira proti temu, da ima posameznik več pooblastil na 
konferenci. 
Predsednik delovnega predsedstva potrdi, da ima vsak klub en glas, skla-
dno s statutom. 
Adi, S55M: to sta RK Črnomelj in RK Koper in ne Adi Voh. To je enako, kot 
na skupščini delniške družbe, kjer ima en predstavnik lahko glasove več 
delničarjev. 
Stanko, S55HS še vedno protestira. 
Anton, S51OG: če ima klub en glas, ima en glas. Glas naj bi imeli samo 
člani kluba.  
Boško, S51BK: zakon o društvih predvideva, da se izbere zastopnik društva. 
Drugi zakon pa je pravilnik radiokluba, ki določa, kdo je zastopnik društva.
Rado, S52OT: zakon o društvih pravi, da je predsednik zakoniti zastopnik, 
na sami konferenci pa so predstavniki kluba, ki so člani ali nečlani in je 
lahko predstavnik kluba tudi advokat. Današnji mandat je povezan samo s 
pooblastilom radiokluba, ki ga je podpisal uradni zastopnik kluba.

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje sklep, da eno po-
oblastilo velja en glas (glasovanje: 52 za, 5 proti,  4 vzdržani). Izglasovan je 
sklep, da ima vsako pooblastilo en glas.

Predstavnik RK Ravne: predlaga, da se vprašanje obrne, ali ima lahko ena 
oseba več listkov.

Tine, S50A: govorimo o glasovih in ne o listkih.
Stanko, S55HS, dvomi v zakonitost tega dejanja in meni, da bo prihodnje 
leto prišlo samo nekaj oseb z veliko pooblastili.
Eden od prisotnih delegatov predlaga, da se v pravila naj vnese take sklepe. 

Predsednik delovnega predsedstva je dal še enkrat na glasovanje oba pred-
loga poslovnika:
Predlog poslovnika, podan s strani UO ZRS (glasovanje: 11 za, 53 proti, 6 
vzdržanih). 
Predlog poslovnika, podan s strani S50XX (glasovanje: 56 za, 5 proti, 8 
vzdržanih).
Sprejet je predlog poslovnika, podan s strani S50XX.

Ad.6: Predsednik delovnega predsedstva predlaga, da se o vseh poročilih 
razpravlja v 9. točki, v točkah 6.,7. in 8. pa se samo poda poročila (glasova-
nje: 65 za, 0 proti, 1 vzdržan).

Predsednik ZRS, Goran, S52P je podal poročilo UO ZRS za 2009, ki je bilo 
tudi posredovano delegatom na sami konferenci, kjer je tudi predlagal, da 
konferenca potrdi Toma Puca, S56G kot managerja za digitalne komunika-
cije. Podal je fi nančno poročilo 2009, ki je bilo predloženo na sami konfe-
renci in se razlikuje od podanega med materiali, ki so bili poslani v klube. 
Podal je predlog, da klubi preidejo na elektronsko komuniciranje z ZRS. V 
razgovorih pred konferenco smo ugotovili, da na konferenci obravnavamo 
letno poročilo, ki gre tudi na AJPES in le to je letos priloženo.
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Ad.7:  Poročilo nadzornega odbora za leto 2009 je podal Bojan, S56UTM, 
predsednik nadzornega odbora; ob pregledu poslovanja je NO ugotovil: 
prejeti računi niso bili evidentirani, označeni, podpisani. Na računih je na-
veden kot odgovorna oseba sekretar. Sekretar nima pooblastila za izplače-
vanje.  Predsednik si je izplačeval višjo kilometrino kot sekretar. Nobeni 
potni stroški niso bili upoštevani kot prihod na delo. Osnovna sredstva 
izven sedeža ZRS niso bila popisana. Pogodba s QSL managerjem nima 
podpisov. Pregled izplačila za QSL managerja je skladno s pogodbo. NO je 
ugotovil, da ni bilo planirano izplačilo odpravnine za sekretarja, čeprav se 
je za to vedelo že leta 2008. Izpis odprtih postavk ni bil narejen.

Obveznosti do dobaviteljev: 3.266 €, terjatve do kupcev: 4.806 €, neizpla-
čan OD: 3.643 €, neizplačan regres: 2.859 €, stanje na TRR 5.998,06 €. 
Predsednik delo opravljal po stari pogodbi o poslovodenju iz leta 2008. 
Predsednik je opravil razgovor s kandidati za sekretarja, a UO o tem ni bil 
obveščen. Finančni načrt je predvideval, da bodo prihodki iz razpisov in je 
bil  narejen preveč optimistično. Izredni prihodki, ki so načrtovani v fi nanč-
nem načrtu, so preobsežni. UO med letom ni sprejel nikakršnih sklepov, ki 
bi načrtovali popravek fi nančnega načrta. 

Tako fi nančno poslovanje je nesprejemljivo, zato je NO mnenje negativno 
in predlaga, da konferenca tega fi nančnega poročila ne sprejme. Predlaga, 
da konferenca sprejeme pravilnik o fi nančnem poslovanju, da se uredi pra-
vilnik o nadomestilih za prevoze na delo, da se uredi kompletno fi nančno 
poslovanje. NO predlaga sklic razširjene izredne seje UO s točko dnevnega 
reda na temo fi nančnega stanja, zapisnik s seje pa se pošlje vsem klubom, 
članom ZRS.

Ad.8: Poročilo disciplinske komisije za leto 2009 – Goran, S52P, je sporočil, 
da zato, ker DK ni zasedala v 2009,  ni poročila DK.

Ad.9: Sledi razprava o poročilih in sklepanje. Tine, S50A, predlaga, da gla-
sujemo o tem, da DP daje besedo razpravljavcem po temah, kot so se prija-
vljali. (glasovanje: 67 za, 0 proti, 1 vzdržani)

Stanko, S55HS: razpravi se odpoveduje, bo pa imel pobude kasneje.
Anton, S51AG: Javnost dela ZRS; RK Ptuj ugotavlja, da ZRS ni zagotovil 
javnost dela pri ZRDej. Kot dokaze navaja dopise in prejete odgovore s stra-
ni organov ZRS. Predlaga, da konferenca glasuje o nezaupnici UO in NO ZRS.
Jože, S51SH: Pozdrav iz S51DIV, govori pa o fi nančnem poslovanju. Ker je 
fi nančna sredstva vedno težje dobiti, pa še tu se zaplaniramo. Če se spo-
mnite skupščine v Bohinjski Bistrici. Sami mečemo denar skozi okno. Uspe-
ha je toliko, kot je fi nančnih sredstev. V Bohinjski Bistrici  je bilo 58 delega-
tov in tam je bil predlog, da OT ne bi plačevali kotizacije, a novih, mladih 
radioamaterjev ni. Sklep je bil izglasovan. Kako naj ZRS posluje, ko nima 
fi nančnih sredstev. OT so avantgarda. Ne moremo pričakovati, da ZRS na-
redi čudeže, če ni denarja. Predlog, da klub plača 100 €, a klubi že tako 
težko poslujejo, kako bodo to plačali. Vsi moramo nekaj prispevati. ZRS 
nam je oče in mati.
Silvo, S50X: Ne spomni se, da bi to na konferenci v Bohinjski Bistrici spre-
jeli. V konferenci 2005 pa je on predlagal, da se OOT oprosti plačevanja 
kotizacije. Podan je bil v amandmajski obliki, a ni bil nikoli obravnavan in 
sprejet.
Miha, S51FB: odstopa od razprave.
Janko, S55WT: odstopa od razprave.
Adi, S55M: o ZRD-ej - v poročilu je bila podana informacija, da je skupina 
zasedala, a še vedno ne vemo, kdo je v tej skupini. Smo demokratična dr-
žava in imamo demokratična pravila. Vse sklepe, ki jih predlagamo, bom 
podal v 13. točki. Finančno poročilo: trditev, da ni bilo mogoče ukrepati 
med letom, ker prilivov ni bilo, odlivi pa so bili, je smešna. Rebalans se na-
redi, če se vidi, da ne gre. Predlaga, da se izglasuje nezaupnica UO ZRS.
Zvonko, S59ZB: sem iz enega od klubov, ki so zahtevali pregled fi nančne-
ga poslovanja zveze – na kratko: fi nančno poslovanje se vodi po domače, 
plan se ne upošteva in sredstva se trošijo prekomerno in mimo plana. Pre-
dlagamo, da se fi nančno poročilo ne sprejme. 
Matej, S56ZM: Tudi mi smo delali pregled fi nanc v ZRS; povečevanje minu-

sa, površno vodenje fi nanc; to poročilo je treba zavrniti.
Jure, S57XX: odstopa od razprave.
Silvo, S50X: odstopa od razprave.
Rado, S58R: vlaga uradno pobudo za Predlog sklepa zavrnitve poročila UO 
ZRS: Podano fi nančno poročilo za leto 2009, kot tudi fi nančni načrt za leto 
2010, ki ga je predlagal UO ZRS, se v celoti zavrne. 
Boško, S51BK: potrebujem pojasnilo, kaj je z odhodki v ARG delu poročila 
2009.   
Goran, S52P: sredstva od RK in radioamaterjev za ostale stvari (razen ARG) 
se ne zbirajo. Sredstva za ARG se zbirajo in so polovična (pol dajo tekmoval-
ci, pol pa ZRS). ARG stroški so znatno večji kot pri ostalih aktivnostih. Meni-
na in KV smo dobili dodatna sredstva (800 € za KV in 700 € za Menino od 
ZOTKS).
Adi, S55M: pojasnilo – Menina je tabor, kjer se mladi izobražujejo in nima 
zveze s tekmovalno postojanko RK Domžale.
Kristjan, S50XX: fi nančni poročili na papirju in v Excelovi tabeli sta se raz-
hajali za več tisoč €. 
Jože, S51SH: Se opravičuje, če je bil kakšen drugačen sklep, kot je bil spre-
jet v Bohinjski Bistrici. Še huje je, če sklep ni bil realiziran, bil pa je sprejet.
Matej, S56ZM: dejansko stanje ZRS: cca. -17.000€ po pregledu fi nančne-
ga stanja.
Bojan, S56UTM: popravek številk stanja na računu. Popravek tudi za RK 
Ptuj, ki da je samo enkrat pisal na NO in da je le ta odgovoril v štirih dneh.
Niko, S57E: Kaj je dejansko stanje? Koliko je izgube? Bilo je govora o različ-
ni ceni kilometrine.
Anton, S51AG: Pojasnilo glede dopisovanja z NO, da je odgovor od NO 
dobil dosti kasneje kot le v 4 dneh. Prav tako je pojasnil o sodelovanju v 
usklajevalni skupini, v kateri so se zbrali le enkrat in zaključili delo, ker se ni 
bilo mogoče uskladiti o vsebini.
Matej, S56ZM: Stanje na računu je tako, kot je in poziva predsednika ZRS, 
naj on poda svoje podatke.
Goran, S52P: Maksimalna kilometrina je 0,37 €/km. Če se izplača manjša 
kilometrina, ni to nič narobe, le manj je bilo izplačano. Prejemniki so se 
strinjali z zneskom. Ker so bili očitki, da UO ne podaja vseh podatkov, smo 
posredovali poročilo o bilanci stanja, ki bo posredovano na AJPES.
Slivo, S50X: predsednik pravi, da so bile nerodnosti zaradi sekretarja – kriv 
ni sekretar, ampak UO in njegov predsednik. Veliki del odgovornosti za ka-
otično stanje mora nase vzeti NO.
Zvonko, S59ZB: fi nančno poročilo in bilanca stanja nista enaka!
Bojan, S56UTM: Kar se tiče usklajenosti podatkov, je treba odšteti 1.080 € 
izgube iz preteklega leta. NO lahko reagira, ko nastanejo problemi. UO bi 
moral odreagirati, a je le enkrat omenil, da bo potrebno jeseni narediti re-
balans proračuna. NO to ne more narediti. 
Adi, S55M: Glede na javnost dela ZRS je dejstvo, da če bi podatki prišli ven 
prej, bi tudi pregled želeli prej. Se pa strinja z NO, da je kriv UO in ne NO.
Goran, S52P: 22. decembra še nisem vedel, ali bo zveza v minusu ali ne.
Tine, S50A: glede na predloge iz razprav se bomo morali odločiti, ali sprej-
memo fi nančno poročilo ali ne. Delegati ste verjetno poskušali preučiti 
materiale za konferenco in upam, da ste se pogovorili, kako naprej.

Glasovanje o poročilu UO ZRS za leto 2009: (7 za, 52 proti, 6 vzdržan) 

Sklep: Poročilo o delu UO ZRS za leto 2009 ni sprejeto.

Glasovanje o fi nančnem poročilu 2009: (7 za,  57 proti,  7 vzdržan) 

Sklep: Finančno poročilo 2009 ni sprejeto.

Glasovanje o poročilu NO za leto 2009: (60 za, 2 proti, 9 vzdržan) 

Sklep: Poročilo NO za leto 2009 je sprejeto.

Poročila disciplinske komisije ni. UO naj pisno pridobi poročilo disciplinske 
komisije za leto 2009.
Glasovanje o predlogu S51AG, S55M, S59ZB, S56ZM in S58R, da izglasuje-
mo nezaupnico UO ZRS (58 za, 2 proti, 7 vzdržan). 



CQ ZRS

29

Letnik XX1, 1-2/2010

ZRS INFO  ZAPISNIK 38. KONFERENCE ZRS

Sklep: Izglasovana je nezaupnica upravnemu odboru ZRS.

Goran, S52P: glede na to, da poročilo ni bilo sprejeto, bi že sam odstopil. 
Poročilo moramo oddati.

Predsednik delovnega predsedstva predlaga enourni odmor za kosilo (toč-
ka 10). Konferenca je prekinila delo ob 12:50.

Ad.10: Kosilo

Ad.9: Po odmoru je konferenca nadaljevala delo ob 14:05 z deveto točko 
dnevnega reda. Ob preverjanju prisotnosti  je prisotnih 71 delegatov. 

Predsednik delovnega predsedstva predlaga glasovanje o razrešitvi UO. 
(glasovanje: 60 za, 1 proti, 2 vzdržana). 

Sklep: UO ZRS v sklicu 2007-2011 je razrešen. Tine, S50A vpraša, če ima 
kakšen od delegatov predlog za rešitev?

Rado, S58R: Skupina radioamaterjev je sprožila aktivnosti za sanacijo sta-
nja, sprovocirana zaradi ZRDej. Od začetnih 30 radioamaterjev smo razširili 
skupino na okoli 40 klubov, ki so se aktivno vključevali v reševanje proble-
mov. Predlagam skupino radioamaterjev, ki bi zapolnila vrzel za obdobje 
enega leta do volilne konference in bi ekipa vodila ZRS in sanirala stanje (ne 
samo fi nančno stanje, potrebno je rešiti tudi odnos ZRS-klubi, priprava ak-
cij, ki se glede na obstoječe fi nančno stanje lahko izvedejo ter priprava ak-
tivnosti za spremembe statuta). 

Za sanacijo stanja predlagam naslednjo ekipo:
Predsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije: 
Konrad Križanec, S58R, RK Cinkarna Celje S59DCC
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Matej Zamuda, S56ZM, RK Radenska S59DTB
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Zvone Bajec, S59ZB, RK Maribor S59ABC
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Boštjan Vončina, S55O, RK Ljubljana S53AJK
KV manager: Kristjan Kodermac, S50XX, RK Burja S51WND
UKV manager: Adi Voh, S55M, RK Jadran Koper S59CST
ARG manager: Franci Žankar, S57CT, RK Domžale S53CAB
PR manager: Tom Puc, S56G, RK Burja S51WND
RPT manager: Tilen Cestnik, S56CT, RK Trbovlje S59DOR
Manager za diplome: Miloš Oblak, S53EO, RK Piran S59HIJ
Član: Anton Galun, S51AG, RK Ptuj S59DJK

 
Predstavljena so bila osnovna izhodišča  predvidenih aktivnosti v »preho-
dnem« obdobju (leto 2010):

Zagotoviti  javnost dela (dosledno, na vseh področjih, opredelitev načina 
komuniciranja, tako s klubi kot posamezniki –  S5 radioamaterji). Preučitev 
obstoječih predpisov, ki se nanašajo na javnost dela oz. njihova dopolnitev 
v smislu odprave dvoumnosti. UO ZRS mora prevzeti vlogo koordinativnega 
telesa in vzpostaviti aktivno sodelovanje z radioklubi. 
Analiza zatečenega stanja (fi nančno stanje, pogodbene obveznosti…). Na-
tančen pregled tako fi nančnih obveznosti kot tudi ostalih pogodbenih ob-
veznosti (predvsem do državnih institucij in priprava potrebnih ukrepov za 
povrnitev ugleda ZRS).
Zagotoviti  fi nančno vzdržno poslovanje (minimiziranje stroškov – digitali-
zacija poslovanja, etc..)
Določitev prioritetne liste aktivnosti, katera se bodo izvajala glede na razpo-
ložljiva fi nančna sredstva. Minimum aktivnosti, ki zagotavljajo preživetje 
ZRS (QSL – biro, vodenje osnovnih evidenc, aktivnosti, ki jih opredeljujejo 
zakonsko predpisane obveznosti), se bo dopolnjeval glede na fi nančna 
sredstva in ob predhodni uskladitvi z radioklubi.
Aktivnosti za pripravo delovnih skupin za različna področja: (k sodelovanju 
povabiti celotno slovensko radioamatersko srenjo, zastopanost v komisiji, 

nov način dela in priprava predloga sprememb): Statutarne zadeve in zako-
nodajne zadeve, Medklubsko sodelovanje in ARON.
Konkretno so posamezne aktivnosti in področja delovanja navedene v 
pred logu fi nančnega plana.
Cilj je, da imamo organizacijo, ki deluje na načelu prostovoljnega združeva-
nja in je v prvi vrsti servis radioamaterski dejavnosti. Organizirana naj bi 
bila na način, ki odraža čas in okolje v katerem živimo in zagotavlja enako-
pravno zastopanost po regijah-področjih z možnostjo uveljavljanja intere-
sov tako klubov kot posameznikov. 

Opomba:  potrebno je formirati skupino, ki bo posebej zadolžena samo za 
aktivnosti, vezane na pripravo predloga spremembe Statuta. Prva naloga je 
animiranje slovenske radioamaterske javnosti v smislu seznanitve cilja ce-
lotnega početja in pripravo postopkov za učinkovito delo.
Naš cilj je priprava predloga Statuta o katerem bi se odločalo  pred koncem 
leta, tako da se izvedejo vse formalnosti, ki omogočajo v naslednjem man-
datnem obdobju delo po »novem« Statutu.

Bojan, S56UTM: Da ne bi prišlo do vakuuma, menim, da mora biti izredna 
volilna konferenca. Danes je treba sprejeti sklep o izredni volilni konferenci, 
poslati materiale v klube in dati na voljo klubom čas, da o predlogih razpra-
vljajo.
TINE, S50A: v statutu piše, kaj konferenca dela in konferenca voli, ... Ali 
ima kakšen pravnik obrazložitev?
Boštjan, S55O: Konferenca je najvišji organ in odloča o vsem. Če bi trditev 
Bojana držala, bi lahko imeli konferenco samo vsake štiri leta. Statut ne 
predvideva, kako poteka postopek, samo v 19. členu predpisuje, da konfe-
renca voli in razrešuje člane UO, NO in DK.  
Tine, S50A: Poskušajmo racionalno rešiti problem – če imate asa v rokavu 
ali sto tisoč v žepu, bodo vsi delegati za to. Vsi vemo, da so težave, ki jih je 
treba rešiti. Predpisi nam dovoljujejo in narekujejo, da te stvari poskušamo 
rešiti.
S51BK: Radioklubi niso dobili materialov, ki so sedaj predloženi. 
Tine, S50A: Delegati radioklubov so izglasovali sklepe, tudi recimo strinja-
nje s poročilom NO, ki ga v klube niste dobili. Vsi želimo rešitev za delova-
nja zveze. 
Rado, S52OT: Vsi delegati imate mandat, da izglasujete nezaupnico, razre-
šnico, poročila. Rešiti moramo praznino, ki je nastala. Po razrešnici morate 
prevzeti odgovornost, da ne nastane kriza, ki ima lahko tudi materialne 
posledice. Dajmo tehnični vladi možnost, da reši nastalo situacijo. 
Tine, S50A: Predlagam, da opravimo z 11. točko in ob 12. točki razpravlja-
mo o situaciji in o sprejemu rešitve. (glasovanje: 63 za, 0 proti, 0 vzdržan)

Ad.11: Podelitev nagrad in priznanj za KVP ZRS 2009

Rajko, S54X in Goran, S52P sta podelila plakete, pokale in praktične nagra-
de. Rezultati so objavljeni na spletni strani http://kvp.hamradio.si. 

Ad.12: Delovni in fi nančni načrt ZRS za leto 2010

Tine, S50A: Glede na to, da imamo dva predloga, predlagam, da najprej 
glasujemo o delovnem in fi nančnem načrtu, predloženem s strani UO, ter 
nato o izhodiščih, ki smo jih dobili na konferenci s strani skupine radioama-
terjev in predlagatelja S58R. Odpiram razpravo.
Boško, S51BK: imamo tri plane, kateri je pravi?
Tine, S50A: ponovno sprašuje o pripravljenosti za delo članov klubov v ZRS.
Ivan, S54A: nisem delegat, a po mojem mišljenju je teža razprave na predlo-
gu sanacije. Nova ekipa, ki je pripravljena delati, je pripravila sanacijski načrt 
in morali bi razpravljati o tem, ne pa o planu, ki ga je podal prejšnji UO.
Tine, S50A: nihče se ni javil za delo v organih vodenja za tekoče leto, tako 
da prehajamo na razpravo o predlogih. Dajem na glasovanje, ali razpravlja-
mo o delovnem in fi nančnem načrtu ZRS 2010, ki ga je podal prejšnji UO. 
(0 za, 62 proti, 0 vzdržan) Sklep: O predloženem načrtu dela, podanem s 
strani UO ZRS, ne bomo razpravljali. 
Preden začnemo z razpravo o predlogu plana, podanega s strani S58R, pre-
dlagam, da glasujemo o predlagani ekipi za UO do naslednje konference 



CQ ZRS

30

Letnik XX1, 1-2/2010

ZRS INFO  ZAPISNIK 38. KONFERENCE ZRS

ZRS. Ali predložena ekipa prevzame delo v UO do naslednje konference 
ZRS? (glasovanje: 63 za, 0 proti, 1 vzdržan). S tem ugotavljamo, da je man-
datar Rado Križanec, S58R, da v času do naslednje konference skupaj z 
ekipo vodi ZRS. 

Sklep: Potrjen je bil nov upravni odbor Zveze radioamaterjev Slovenije v 
sestavi:

Predsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije: 
Konrad Križanec, S58R, RK Cinkarna Celje S59DCC
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Matej Zamuda, S56ZM, RK Radenska S59DTB
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Zvone Bajec, S59ZB, RK Maribor S59ABC
Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Boštjan Vončina, S55O, RK Ljubljana S53AJK
Član upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije:
Anton Galun, S51AG, RK Ptuj S59DJK
KV manager: Kristjan Kodermac, S50XX, RK Burja S51WND
UKV manager: Adi Voh, S55M, RK Jadran Koper S59CST
ARG manager: Franci Žankar, S57CT, RK Domžale S53CAB
PR manager: Tom Puc, S56G, RK Burja S51WND
RPT manager: Tilen Cestnik, S56CT, RK Trbovlje S59DOR
Manager za diplome: Miloš Oblak, S53EO, RK Piran S59HIJ

Rado, S58R: Hvala za zaupanje. Upam, da bo taka podpora tudi čez leto 
dni. Ne pozabimo na kulturo dialoga.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal odmor 5 minut za uskladi-
tev papirjev.
Rado, S58R: Zahvala staremu UO, saj so bile nekatere stvari dobre. Predla-
gam sklep: Konferenca daje pooblastilo UO, da skupaj z  NO pripravi Letno 
poročilo 2009 za AJPES in ga odda v roku (31. 3. 2010), potrjeno poročilo 
pa posreduje vsem klubom. Hkrati smo na osnovi informacije, ki jo je Go-
ran, S52P ravnokar podal, spremenili nekaj postavk v predlaganem fi nanč-
nem planu, ki skupni minus poveča na 2.460 €. 
Jože, S51T, ARG IARU s 1000 € ne bo mogel biti speljan; hkrati sprašuje, ali 
podpirate 100 € na klub.
Boško, S51BK: kje je sekretar?
Niko, S57E: naj UO pripelje zadeve do konca leta do 0. 
Tine, S50A: vsi moramo biti zadovoljni z izglasovanim fi nančnim načrtom. 
Sekretarja pa v obstoječem fi nančnem planu ne predvidevamo.
Boško, S51BK: od Zveze ne dobimo spiska plačnikov kotizacije.
Tine, S50A: Bomo v 14. točki nadaljevali to temo.
Bojan, S56UTM: Prostovoljno delo sekretarja na LP6 naj ne bo vezano na 
potne stroške. 
Silvo, S50X: 500 € je premalo za Menino in RIS
Boštjan, S55O: Menina se pokriva iz postavke 4.gh ARON, 500 je za RIS. 
Odgovor S56UTM: QSL manager bo vsak teden isti dan na LP6 kot sekretar, 
prostovoljci bodo hodili vmes.
Rado, S58R: Želimo postaviti realen plan. Te številke so tisti minimum, ki 
ga vam lahko zagotovimo.
Tine, S50A: Na glasovanje dajem vprašanje: Kdo je za to, da se letni program 
in fi nančni načrt 2010 potrdita? (glasovanje: 62 za, 0 proti, 1 vzdržan). 

Sklep: Letni načrt in fi nančni plan 2010 je sprejet. 

Na glasovanje dajem naslednji predlog: Konferenca daje pooblastilo UO, da 
skupaj z NO pripravi Letno poročilo 2009 za AJPES in ga odda v roku (31. 3. 
2010), potrjeno poročilo pa posreduje vsem klubom. (glasovanje: 63 za, 0 
proti, 0 vzdržan). 

Sklep: Konferenca daje pooblastilo UO, da skupaj z  NO pripravi Letno po-
ročilo 2009 za AJPES in ga odda v roku, potrjeno poročilo pa posreduje 
vsem klubom.

Ad.13: ZRdej in spremembe – dopolnitve statuta ZRS.

Tine, S50A: Ima predlagatelj kakšen uvodni komentar?
Goran, S52P: V poročilu UO je opisana zgodovina, kako se je peljala zadeva 
okoli zakona. Spoštovali smo odločitev konference. UO je v poročilu to kon-
ferenco izzval, da jasno odpre ali zavrne najbolj pomembna vprašanja. UO 
je v postopku ugotovil, da se precej razhajamo. ZRDej ne moremo uskladiti 
zaradi različnosti pogledov. Razdelili smo se v dve poziciji. Na tej konferenci 
sprejmimo sklep, kaj potrebujemo. Tudi naslednji UO bo imel enake težave 
z neenotnostjo radioklubov. UO je pripravil štiri vprašanja, o katerih si je 
treba odgovoriti. Poleg tega je UO predlagal ustanovitev programsko raz-
vojnega sveta, v katerega se delegira 10 članov in po enega člana iz vsake-
ga kluba, ki bi želel sodelovati. Glede statuta: UO je poskušal na 36. konfe-
renci speljati spremembe statuta, ki pa ste ga zavrnili. Problem plačevanja 
kotizacije je problem, s katerim se bo morala ukvarjati ta konferenca, če pa 
ne ta, potem naslednja. Spremembe statuta, ki so predlagane, so bile pred-
lagane že na 36. konferenci, poleg tega je tu usklajevanje z Zakonom o 
društvih.
Kristjan, S50XX: Pozval bi prejšnji UO, da vse predloge umakne. Raje upo-
rabimo dobre ideje in ustanovimo novo komisijo, ki bo o teh predlogih 
razpravljala.
Ognjen, S56OA: RK Snežnik in RK Ilirska Bistrica imamo par predlogov. 
Predlog za spremembo statuta se zavrne. Ustanovi se komisija za statutar-
ne in pravne zadeve, ki naj opravlja naslednje naloge: 
1. spremlja izvajanje statuta in drugih aktov ZRS,
2. pripravlja delovne osnutke za  interne pravne akte ZRS in radioklubov,
3. spremlja zakonodajo, ki zadeva delovanje radioamaterjev, ZRS in radio-

klubov in pripravlja predloge sprememb, ki izboljšujejo njihov položaj,
4. pripravlja strokovna mnenja za tolmačenje posameznih določil internih 

pravnih aktov v posameznih primerih.

Taka komisija naj bo izključno strokovno izbrana. O vseh njenih rešitvah 
odloča konferenca ZRS oziroma UO ZRS iz svoje pristojnosti.

Predlagamo, da se sklep o 100 € obremenitve RK odpravi.

Adi, S55M: ZRDej bo prinesel škodo. ZRDej je pokazal pozicijo in opozicijo. 
Radioklubi in neplačevanje kotizacije – smo mi kot ZRS razlog? 100 € na 
radioklub je samo zato, da se polni blagajna ZRS. 
Predlog: vse aktivnosti okoli priprave ZRDej naj se takoj ustavijo, konferen-
ca pa naj ZRDej zavrne v celoti.
Boško, S51BK: Zakon o društvih zahteva, da ima društvo svojega zastopni-
ka. ZRS ga nima po statutu. To moramo urediti.
Tine, S50A: To je eno od vprašanj za novo komisijo.
Rado, S52OT: 3. člen statuta to jasno opredeljuje.
Jože, S57UZX: Spremembe statuta naj se zavrne, ker predvideva obreme-
nitve za radioklube in obvezno članstvo. 

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje sklep, da se vse 
aktivnosti okoli priprave ZRDej naj se nemudoma ustavijo, konferenca pa 
zavrača predlagan osnutek ZRDej v celoti (glasovanje: 61 za, 0 proti, 7 vzdr-
žanih).

Sklep: Vse aktivnosti okoli priprave ZRDej naj se nemudoma ustavijo, kon-
ferenca zavrača predlagan osnutek ZRDej v celoti.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sklep: UO v skladu s statu-
tarnimi določili imenuje delovno skupino za pripravo pravnih aktov ZRS, 
katere v soglasju z radioklubi sprejema konferenca ZRS. Zagotovljena mora 
biti javnost dela. 

Rado, S52OT: delo ZRS je javno, nič ne more biti tajno. 
Tine, S50A: Glasovanje o sklepu: UO v skladu s statutarnimi določili imenu-
je delovno skupino za pripravo pravnih aktov ZRS, katere v soglasju z radio-
klubi sprejema konferenca ZRS. Zagotovljena mora biti javnost dela (glaso-
vanje: 62 za, 0 proti, 0 vzdržanih). Sklep je bil sprejet.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal sklep:  
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Konferenca sprejema sklep, da 100 € ni obveznost članarine radiokluba 
(glasovanje: 63 za, 0 proti, 0 vzdržanih). Sklep je bil sprejet.

Ad.14: Pobude in predlogi delegatov

Boško, S51BK: Skupina radioklubov je dosegla, kar je hotela. Bomo videli 
rezultat dela te skupine.  Ne branim prejšnjega UO. Ni vse operatorstvo. 
Zakaj ne bi bila kotizacija posebej (kotizacija 20, QSL 10, ...). Portal ZRS – 
kaj vse se piše. ZRS potrebujemo. Ne vem, kako bomo brez sekretarja. 
Tine, S50A: Hvala za opozorilo – to bo delo za UO. 
Boštjan, S55O: Sprejme naj se sklep, da se ta konferenca odloči, da se 
preide iz papirnatega poslovanja z radioklubi na elektronsko poslovanje. 
Janko S55WT: Če kdo izrecno želi, naj ostane na papirju.
Adi, S55M: 2010 ima vsak od radioklubov vsaj enega člana, ki ima elektron-
sko pošto. Tudi za davčne napovedi ne potrebujemo več papirja. Predlagam, 
da se da elektronsko, na izrecno zahtevo pa se pošilja po navadni pošti.
Martin, S56RIR: 45 naslovov na ZRS strani so domače strani. E naslov ima 
skoraj gotovo vsaj eden član vsakega kluba.
Stojan,S51WI: Moja praksa je, da vse od ZRS prepisujem v računalnik in po-
šiljam na članske naslove. Torej je predlog dobrodošel, kajti tako se olajša 
poslovanje predsednikom, da lahko gradivo lažje posredujejo naprej članom.
Branko, S57C: Opozoril bi na to, da ima ZRS svojo domeno hamradio.si, 
kjer vsak lahko dobi e-naslov. Prav tako naj gredo materiali na spletno stran. 

Predsednik delovnega predsedstva je podal pobudo, da UO naj zagotovi vse 
pogoje za elektronsko poslovanje z radioklubi, v primeru nezmožnosti pa v 
papirnati obliki. 

Rado, S52OT: Pobude so za UO in konferenca o tem ne sklepa.
Stanko, S55HS:  Novo vodstvo imamo, vendar mora to vodstvo razmisliti 
glede fi nančnih sredstev tistih, ki nič ne plačujejo v ZRS, uporabljajo pa 
sredstva ZRS. Dvojnost članov -  nekaj se mora na tem narediti. O tem naj 
novo vodstvo razmisli. Kdo kontrolira motilce? Kdo je varuh tega? 
5.6. 2010 je 20. Mednarodno srečanje v Rogaški – vabim vse.
Adi, S55M: Naše frekvence kontrolira APEK. Lahko pa mi pozitivno vpliva-
mo eden na drugega. Repetitorjev ne moremo zapirati. Igrati je treba na 
moralo ljudi. Opozarjati je treba, da ljudje prispevajo, če koristijo. Mi  stvari, 
ki so naša last, dajemo v javno dobro. Repetitorji niso vsi od ZRS, so tudi v 
privatni lasti ali lasti radioklubov. Z dobrim delom ZRS dosežemo to, da 
bodo ljudje z veseljem plačali 40 € in takrat ne bo več problemov.
Silvo, S50X: Komentar k vabilu na Hamfest - slab izbor datuma. 5.6. je 
 Field day CW.
Marsell, S52ID: Sem za obvezno uvedbo članarine. To, da bo nekdo rade 
volje prispeval za nekaj, je utopija. Prostovoljni prispevki se ne plačujejo. Za 
vse, kar imamo, se je moral nekdo potruditi, a tega se nihče ne zaveda. Sem 
nasprotnik ideje o diferenciaciji kotizacije. 40 € ne bi smel biti problem za 
plačevanje. Ni pravilna delitev, da nekateri plačujemo za Zvezo, druge pa 
nič ne briga. Potrkajmo na moralo. 
Janez, S57UBA: še zmeraj smo radioamaterji, kaj smo po poklicu ni po-
membno. Člani tvorijo klub, klubi tvorijo zvezo. Zveza naj bo servis klubom. 
Poročilo NO mi je bilo všeč. NO je zato, da to nadzira. Naša zveza je naša. 
Dogovorimo se. Bojim se, da se ne bomo znali dogovoriti. Želim UO, da te 
stvari spelje čim bolj uspešno. Klubi naj sodelujejo pri delovanju zveze.
Predstavnik RK Rogaška Slatina: danes je bilo tukaj precej prazne slame. 
Ene besede ni bilo, kako boste članstvo povečali. Predsedniki klubov ste 
krivi, ker pljuvate po zvezi. 
Jože, S51T: plačila članarine v klubu: kdor ne plača v tekočem letu članari-
ne za radioklub in ZRS, je izključen.  Apeliram na novo vodstvo, da dela na 
tem problemu. 
Predstavnik RK Velenje: Član je želel dobiti položnico, da bi plačal, pa je 
od ZRS ni dobil.
Boško, S51BK: ne morem prisiliti članov, da plačajo kotizacijo ZRS. 
Pripomba delegatov več radioklubov: pomanjkljive evidence na ZRS o 
članstvu.

Ad.15: Sklepi in priporočila 38. konference ZRS

Predsednik delovnega predsedstva: Sprejmimo sklepe in zaključke, kot smo 
jih sprejeli. Napotek UO, ki se bo ubadal s sanacijo in konsolidacijo fi nanč-
nega stanja, da ne pozabi na probleme, ki so jih prikazali klubi danes. Klub 
je osnovna organizacija. UO naj ne podleže slavi in gloriji. To je težko delo, 
delo za klube in ne za sebe. Ni bilo vse slabo, kar je bilo narejeno do sedaj. 
Dobre stvari voditi naprej, težke izboljšati in najti rešitve. 

Sprejeti sklepi:

Sklep št.1: Eno pooblastilo radiokluba velja en glas.
Sklep št.2: Poročilo o delu UO ZRS za leto 2009 ni sprejeto.
Sklep št.3: Finančno poročilo 2009 ni sprejeto.
Sklep št.4: Poročilo NO za leto 2009 je sprejeto.
Sklep št.5:  Izglasovana je nezaupnica upravnemu odboru ZRS.
Sklep št.6:  UO ZRS v sklicu 2007-2011 je razrešen.
Sklep št.7:  Potrjen je bil nov upravni odbor Zveze radioamaterjev Sloveni-

je v sestavi:
 Predsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slovenije: 

Konrad Križanec, S58R, RK Cinkarna Celje S59DCC
 Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slove-

nije: Matej Zamuda, S56ZM, RK Radenska S59DTB
 Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slove-

nije: Zvone Bajec, S59ZB, RK Maribor S59ABC
 Podpredsednik upravnega odbora Zveze radioamaterjev Slove-

nije: Boštjan Vončina, S55O, RK Ljubljana S53AJK
 KV manager: Kristjan Kodermac, S50XX, RK Burja S51WND
 UKV manager: Adi Voh, S55M, RK Jadran Koper S59CST
 ARG manager: Franci Žankar, S57CT, RK Domžale S53CAB
 PR manager: Tom Puc, S56G, RK Burja S51WND
 RPT manager: Tilen Cestnik, S56CT, RK Trbovlje S59DOR
 Manager za diplome: Miloš Oblak, S53EO, RK Piran S59HIJ
 Član: Anton Galun, S51AG, RK Ptuj S59DJK
Sklep št.8:  Letni načrt in fi nančni plan 2010 je sprejet.
Sklep št.9:  Konferenca daje pooblastilo UO, da skupaj z  NO pripravi Letno 

poročilo 2009 za AJPES in ga odda v roku, potrjeno poročilo pa 
posreduje vsem klubom.

Sklep št.10: Vse aktivnosti okoli priprave ZRDej naj se nemudoma ustavijo, 
konferenca zavrača predlagan osnutek ZRDej v celoti.

Sklep št.11: UO v skladu s statutarnimi določili imenuje delovno skupino za 
pripravo pravnih aktov ZRS, katere v soglasju z radioklubi spre-
jema konferenca ZRS. Zagotovljena mora biti javnost dela.

Sklep št.12: Konferenca sprejema sklep, da 100 € ni letna obveznost radio-
kluba.

Pobuda:  UO naj zagotovi vse pogoje za elektronsko poslovanje z radio-
klubi, v primeru nezmožnosti pa v papirnati obliki.

Delovni predsednik je ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se zahvalil delega-
tom in gostom in konferenco zaključil ob 16:58.

Zapisal:
 Bajko Kulauzović, S57BBA

Overovatelji zapisnika:
 Boris Slokar, S54Q 
 Kristjan Kodermac, S50XX
 Anton Galun, S51AG



CQ ZRS

32

Letnik XX1, 1-2/2010

ZRS INFO  Zapisnik 1. seje UO ZRS

1. seje UO ZRS, ki je bila 1. marca 2010 ob 20:00 uri v prosto-
rih Zveze radioamaterjev Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana.

Prisotni:
 Rado Križanec – S58R, predsednik UO
 Matej Zamuda - S56ZM, podpredsednik UO
 Anton Galun - S51AG, član UO
 Boštjan Vončina - S55O, podpredsednik UO
 Kristjan Kodermac - S50XX, KV manager
 Adi Voh - S55M, UKV manager
 Franci Žankar - S57CT, ARG manager
 Tom Puc - S56G, PR manager
 Tilen Cestnik - S56CT, RPT manager 

Gosta:
 Darko Bulat – S56ZDB
 Herman Slokar – S53NW
Odsotni člani UO:
 Zvone Bajec - S59ZB, podpredsednik UO
 Miloš Oblak - S53EO, manager za diplome

Dnevni red:
 1. Primopredaja - seznanitev z dejstvi
 2. Finančno stanje
 3. Uradne ure ZRS
 4. Ključi za prostore ZRS
 5. Pooblastila za pošto in banko
 6. Sejem Friedrichschafen
 7. URSZR - poročilo
 8. Poletni radioamaterski Tabor
 9. Poročila managerjev za 2010
 10. Sked ZRS
 11. Seznanitev s poročilom Disciplinske komisije
 12. Seznanitev z odstopom S51RM kot predsednikom 
        Disciplinske komisije
 13. Poverjeniki
 14. Razno

Sejo je ob 20:09 otvoril predsednik UO Rado Križanec – S58R in po 
uvodnem pozdravu ugotovil, da je prisotno 9 članov UO ZRS ter da UO 
ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

 Ad 1. Primopredaja – seznanitev z dejstvi

Predsednik UO poroča o stanju primopredaje, ki še ni zaključena zaradi 
manjkajočih faktur, potnih nalogov, ipd. kot tudi dokumentov, potreb-
nih za poročila o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. V teku je še 
urejanje sprememb podatkov o odgovorni osebi in pooblaščencih na 
Upravni enoti ter Pošti. Primopredaja bančne kartice in čitalca kartic za 
elektronsko poslovanje z banko je bilo izvršena 28.02.2010, ob tem pa 
ni bil prevzet PIN za uporabo digitalnega potrdila. S tem je zagotovlje-
no, da novi UO pred zaključeno primopredajo ne bo izvajal nobenih 
transakcij na TRR Zveze radioamaterjev Slovenije. 

Predsednik UO predlaga, da poročilo za leto 2009 po pogodbi z URSZR 
(Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje) do petka 5.3.2010 

zaključi prejšnji predsednik UO, o čemer je z njim dogovorjen. URSZR 
se pismeno zaprosi za podaljšanje roka za oddajo poročila o porabi 
sredstev. Primopredaja ključev prostorov ZRS ter žigov ZRS je bila opra-
vljena.
Na predlog Antona Galuna - S51AG in po krajši razpravi članov UO se 
sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 1: Dokumentacija ZRS se hrani izključno na sedežu 
ZRS in je ni dovoljeno iznašati, razen za potrebe zunanjih raču-
novodskih storitev oz. drugih zakonskih razlogov.

Do sedaj sta bila narejena dva podpisana dokumenta o primopredaji. 
Ker obstaja možnost, da bomo neskladja in manjkajoče dokumente 
ugotavljali tudi kasneje, se sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 2: Zaključni primopredajni zapisnik mora vsebovati 
popis dejanskega stanja.

 Ad 2. Finančno stanje

Boštjan Vončina - S55O poda informacijo o stanju na TRR: Stanje na 
dan 26.2.2010 je 11.722,26€ . V petek 5.3.2010 se pregled dokumen-
tacije o fi nančnem poslovanju nadaljuje.
Po krajši diskusiji o večji preglednosti fi nančnega poslovanja člani UO 
sprejmejo naslednji sklep:

Sklep štev. 3: Radioklubom se z aprilom 2010 začne redno me-
sečno poročanje o fi nančnem poslovanju ZRS.

Kristjan Kodermac – S50XX postavi vprašanje neporavnanih obvezno-
sti do QSL managerja, organizatorja PMC in SCC, katerih terjatve imajo 
podlage v sklepih UO. Stališče UO je, da se te obveznosti poravnajo in 
o tem se sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 4: Zaostale obveznosti do QSL managerja, PMC, SCC 
in morebitne druge obveznosti (pokali KVP… ) se poravnajo 
takoj po ugotovljenem fi nančnem stanju.

 Ad 3. Uradne ure ZRS

Boštjan Vončina – S55O predstavi plan dežurstev v prostorih ZRS na 
Lepem potu 6. Herman Slokar – S53NW in Primož Habič – S58WW sta 
pripravljena dežurati vsak ponedeljek od 16h do 19h. Ob četrtkih od 
9h do 15h bo v prostorih ZRS dežural Miloš Klatzer - S54G, QSL mana-
ger. Naloge dežurnih obsegajo: predajo materialov (ob podpisu rever-
za), sprejem dokumentov, pribeleženje vprašanj obiskovalcev, predajo 
qsl kartic ipd. O prisotnosti na sedežu ZRS dežurni in ostali vodijo knji-
go prisotnosti. O uradnih urah in imenovanju dežurnih UO sprejme 
naslednji sklep:

Sklep štev. 5: Hermana Slokarja – S53NW, Primoža Habiča – 
S58WW, Miloša Klatzerja - S54G in njegovega namestnika Adi-
ja Voha – S55M se pooblasti za prisotnost na sedežu ZRS ob 
uradnih urah (ob ponedeljkih od 16h do 19h ter ob četrtkih od 
9h do 15h). S tem preneha veljati sklep štev. 158 z dne 
10.12.2009.

 Ad 4. Ključi prostorov ZRS na Lepem potu 6 v Ljubljani

O dostopu in predaji ključev prostorov sedeža ZRS UO sprejme nasled-
nji sklep:

Sklep štev. 6: Konrad Križanec - S58R, Boštjan Vončina – S55O, 
Herman Slokar – S53NW, Primož Habič – S58WW in Miloš Kla-
tzer - S54G prevzamejo ključe prostorov sedeža ZRS na Lepem 
potu 6, Ljubljana, in ob prevzemu podpišejo zadolžnice.
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 Ad 5. Pooblastila za pošto in banko

Adi Voh – S55M predlaga, da pooblastila za dvig pošte dobijo Miloš 
Klatzer – S54G, Boštjan Vončina – S55O, Rado Križanec – S58R in Adi 
Voh – S55M. Na sedežu ZRS se za prejeto pošto, ki ni namenjena QSL 
biroju, namesti škatla (»inbox«) kamor bodo pooblaščenci odlagali dvi-
gnjene poštne pošiljke. UO sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 7: Pooblaščenci za dvig pošte so Miloš Klatzer – 
S54G, Boštjan Vončina – S55O, Rado Križanec – S58R in Adi Voh 
– S55M.

 Ad 6. Sejem Hamradio 2010, Friedrichshafen

UO se strinja, da se ZRS predstavi na sejmu Hamradio 2010 v Friedri-
chshafnu in sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 8: ZRS sodeluje na sejmu Hamradio 2010 v Friedri-
chshafnu od 25. do 27. junija 2010 na razstavnem prostoru v 
izmeri 30 m2. Organizacijo prevzameta Anton Galun – S51AG 
in Adi Voh – S55M. ZRS upoštevajoč varčevalne ukrepe krije 
zgolj obveznosti do organizatorjev sejma, predstavniki ZRS so-
delujejo na lastne stroške.

 Ad 7. URSZR – poročilo

Tilen Cestnik – S56CT predstavi vsebino pogodbe z URSZR in aneks ter 
plan porabe. Rok za oddajo poročila URZSR za leto 2009 je potekel 
28.02.2010 in bi ga moral oddati predhodni predsednik UO. Nova 
skrbnica pogodbe na strani URSZR je ga. Mateja Bauman. Predloga po-
rabe sredstev za leto 2010, ki je bil podan s strani prejšnjega UO, ne 
moremo več spreminjati.

 Ad 8. Poletni radioamaterski Tabor

Predsednik ZRS seznani člane UO s potekom prijave na ZOTKS. Rok za 
oddajo prijave na Poletni radioamaterski Tabor je potekel 31.01.2010 
in uradna prijava oz. dokumentacija s strani predhodnega UO do roka 
ni bila predložena. Boštjan S55O se v torek 02.03.2010 udeleži sestan-
ka na ZOTKS z ga. Tjašo Toni in o vsebini sestanka seznani UO ZRS.

 Ad 9. Poročila managerjev za 2010

Boštjan Vončina – S55O predlaga, da managerji pripravijo kratka poro-
čila o aktivnostih na posameznih področjih in jih pošljejo na e-mail li-
sto. Člani UO se s tem strinjajo.

 Ad 10. Sked ZRS

Matej Zamuda – S56ZM seznani prisotne z dogovori okoli rednega ske-
da ZRS in UO sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 9: Redni mesečni sked ZRS še naprej vodi Janko Ku-
selj – S59D. Informacije za sked zbira in pripravlja Matej Zamu-
da – S56ZM.

 Ad 11. Seznanitev s poročilom Disciplinske komisije

UO je prejel poročilo disciplinske komisije, ki ne vsebuje nobene poseb-
nosti in bo objavljeno med drugimi dokumenti zadnje konference.

 Ad 12. Seznanitev z odstopom Francija Mermala - S51RM 
 kot predsednikom Disciplinske komisije

UO se seznani z odstopno izjavo predsednika Disciplinske komisije 
Francija Mermala – S51RM in o tem sprejme naslednji sklep:

Sklep štev. 10: UO bo seznanil radioklube z odstopom predse-
dnika Disciplinske komisije, ki se mu izreče zahvala za doseda-
nje delo. Člane Disciplinske komisije se pozove, da izmed čla-
nov DK izberejo novega predsednika in o izbiri obvestijo UO. 
Radioklube se zaprosi za predloge za novega člana Disciplinske 
komisije.

 Ad 13. Poverjeniki

Boštjan Vončina – S55O predlaga, da predsednik UO stopi v kontakt s 
poverjeniki in se z njimi dogovori za nadaljevanje dela. UO se strinja s 
pobudo.

 Ad 14. Razno

Rado Križanec - S58R predstavi okvirni načrt za spremembe statuta in 
pripravo dokumentov, za katere se je UO zavezal na konferenci. Mate-
riali za razpravo bodo pripravljeni za naslednjo sejo UO. Plan dela in 
aktivnosti je vezan na podano fi nančno poročilo, zato je potrebno v 
najkrajšem možnem času zaključiti s pregledom fi nančnega stanja in 
uskladi fi nančno stanje z NO.

UO sprejme pobudo, da vsi udeleženi pri delu ZRS o urah volonterskega 
dela vodijo evidenco. Poročila o urah volonterskega dela zbira Adi Voh 
– S55M.

UO se zahvaljuje radioamaterjem, ki so sodelovali pri akciji čiščenja 
prostorov ZRS.

Predsednik se zahvaljuje radioamaterjem, ki s svojim prostovoljnim de-
lom omogočajo delovanje ZRS.

Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.30 uri ter se članom UO in gosto-
ma zahvalil za sodelovanje in aktivno delo.

Zapisnikar: Tom Puc - S56G

Predsednik ZRS
Rado Križanec – S58R 
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2. seje UO ZRS, 29. marca 2010 ob 18:00 uri v prostorih Radiokluba 
»Ljubljana« S53AJK, Drenikova 32, Ljubljana.

Prisotni: 
 Konrad Križanec – S58R, predsednik UO
 Matej Zamuda - S56ZM, podpredsednik UO
 Zvone Bajec – S59ZB, podpredsednik UO
 Boštjan Vončina - S55O, podpredsednik UO
 Anton Galun - S51AG, član UO
 Kristjan Kodermac - S50XX, KV manager
 Adi Voh - S55M, UKV manager
 Franci Žankar - S57CT, ARG manager
 Tom Puc - S56G, PR manager
 Tilen Cestnik - S56CT, RPT manager

Gosti:
 Dejan Novak – S56WDN
 Darko Bulat – S56ZDB
 Marijan Miletić – S56A

Odsotni član UO:
 Miloš Oblak - S53EO, manager za diplome

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev sklepov 1. seje UO 
 2. Poročilo o fi nančnem stanju ZRS ( + Letno poročilo )
 3. Glasilo CQ ZRS
 4. Podpis pogodbe o sodelovanju ZRS - SV
 5. Poročilo za URSZR
 6. ARON
 7 .Pravila KVP
 8. Plan aktivnosti ( managerji , UO )
 9. Radioamaterski tabor 2010
10.Imenovanje delovne skupine za pripravo pravnih aktov
11.Razno

Sejo je ob 18:05 otvoril predsednik UO Konrad Križanec - S58R 
in po uvodnem pozdravu ugotovil, da je prisotno 10 članov UO 
ZRS ter da UO ZRS lahko veljavno sprejema sklepe.

 Ad 1. Pregled in potrditev sklepov 1. seje UO

Člani UO potrdijo zapisnik 1. seje UO in se seznanijo z uresniče-
vanjem sklepov 1. seje UO. Predsednik UO Konrad Križanec - 
S58R predstavi stanje primopredaje po sklepu št.2 in ugotovi, 
da še ni sestavljen in podpisan tehnični zapisnik, ki pa bo pripra-
vljen in podpisan v kratkem. Ugotovljeno je bilo, da je večina 
evidenc nepopolnih ali pa sploh ne obstaja.

Po sklepu št. 3 UO ugotavlja, da je v fi nančnih podatkih veliko 
anomalij. Nadzor nad poslovanjem v tem mandatu UO ZRS vrši-
ta Zvone Bajec - S59ZB in Anton Galun - S51AG . 

Plačila po sklepu št. 4 so izvedena. Boštjan Vončina - S55O je pri 
dobavitelju (Birox) reklamiral del naročila, ki se nanaša na cca. 

300€ nalepk, ki jih zveza ne potrebuje. Odgovor še pričakuje-
mo. 

Oba dežurna na ZRS predlagata spremembo uradnih ur ob po-
nedeljkih na 16:30. Pooblastila so urejena, ključi prostorov pre-
dani in s tem sta sklepa št. 6 in 7 uresničena. 

Glede sklepa št. 8 in sodelovanja na sejmu Hamradio 2010 Ko-
nrad Križanec - S58R predlaga, da se objavi poziv radioklubom 
za materiale, s katerimi bi ZRS predstavila radioamatersko de-
javnost v Sloveniji na razstavnem prostoru sejma. Poziv bi obja-
vili v naslednji številki CQ ZRS in elektronskih medijih.

Glede poročila prejšnjega predsednika po pogodbi z URSZR so 
se člani UO strinjali, da je neustrezno in od skrbnice pogodbe na 
URSZR pridobili odlog za pripravo novega, o čemer bo razprava 
tekla v točki 5. dnevnega reda.

Predsednik Konrad Križanec – S58R glede poletnega radioama-
terskega tabora poda informacijo, da je sklenjen dogovor z 
ZOTKS in pridobljeno ustno soglasje radioklubov, ki bodo pre-
vzeli organizacijo. Nadaljnje dogovore vodi predsednik ZRS. 

Izvedba rednih skedov ZRS je zagotovljena.

Predsednik Konrad Križanec – S58R je kontaktiral poverjenike za 
posamezna področja in večina jih je privolila v nadaljevanje so-
delovanja. Odgovora ni prejel od poverjenika za ATV Mija Kova-
čeviča - S51KQ in poverjenika za monitoring Darka Bulata - 
S56ZDB. S poverjenikom za ATV Mojim Kovačevičem - S51KQ bo 
predsednik opravil dodatne pogovore o nadaljevanju sodelova-
nja.  

Darko Bulat - S56ZDB je kot gost prisostvoval seji UO in zato ga 
je predsednik prosil za odgovor glede nadaljevanja sodelovanje 
kot poverjenik ZRS za monitoring, cilji, namenom in aktivnost-
mi. Darko Bulat - S56ZDB je obrazložil svojo vlogo monitoringa 
v okviru IARU kot administrativno vlogo in sprejel nalogo, da 
organizira dokumentacijo ter pripravi materiale za predstavitev 
te službe ter ideje za spletno stran. UO je naložil poverjeniku, 
naj pripravi materiale glede monitoringa, z upoštevanjem dej-
stva, da se mora zaradi izkrivljenega pogleda o monitoringu v 
preteklosti jasno prikazati namen in cilji monitoringa, ki nikakor 
niso monitoriranje dela radioamaterjev, temveč gre za zaščito 
frekvenc, ki jih uporabljajo radioamaterji pred motnjami drugih 
izvorov.

       Ad 2. Poročilo o fi nančnem stanju ZRS ( + Letno poročilo )

Zvone Bajec - S59ZB poroča o fi nančnem stanju ZRS:  
  Na delo računovodskega servisa imata UO in NO določene 

pripombe
  Zvone Bajec - S59ZB je prikazal bilančne obveznosti za leto 

2009, ki jih je bilo potrebno  poravnati v 2010 in so znašale 
22.429,00€. Obrazloženo je bilo, da ta številka pomeni ob-
veznosti iz leta 2009, ki jih je bilo potrebno poravnati v letu 
2010, se pravi iz razpoložljivih fi nančnih virov za leto 2010. 
Zaostale obveznosti iz tega naslova je UO že poravnal, kar 
pomeni močno fi nančno obremenitev za leto 2010, za kar 
je bilo potrebno porabiti večino prilivov do tega trenutka za 
leto 2010. Zvone Bajec - S59ZB je za lažjo predstavo dodat-
no obrazložil, da to pomeni, ko bi bila zveza razpuščena dne 
31.12.2009, bi morali ustanovitelji (radioklubi) ta znesek 
solidarno poravnati.

  Ugotovljeno je bilo, da je bilo v predlanski bilanci (2008) 

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Številka: 1/2010
Ljubljana, 1. marec 2010

          Zapisnik 
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obveznosti cca 12.000 € preneseno v 2009 (prenos dolga), 
v lanski (2009) pa cca. 22.500 € preneseno v 2010. 

  Zvone Bajec - S59ZB je obrazložil, da bo na podlagi tako 
visokega minusa težko priti do pozitivnega poslovanja v 
enem letu in predlaga postopno sanacijo. Člani UO se strin-
jajo, da bo takšen izpad težko pokriti, a predlagajo, da se 
poskuša zadevo sanirati s čim večjim varčevanjem, kar bo 
sicer pomenilo manj denarja porabljenega za radioamater-
ske aktivnosti, vendar je to za bodoči obstoj in delovanje ZRS 
nujno potrebno. Upoštevajoč to dejstvo je predsednik ZRS 
predlagal določitev prioritetnih ciljev, ki morajo biti izvedeni 
v 2010 in se bodo izvajali v okviru fi nančnih možnosti, pro-
gram katerih se bo prilagajal na sejah UO.  

  Letno poročilo za AJPES na podlagi 11. sklepa konference 
ZRS 2010, je v usklajevanju z NO, ki je poslal pripombe ad-
ministrativne narave in do roka bo usklajeno poročilo po-
slano na AJPES

  Konrad Križanec - S58R pove, da bodo poročila poslana na 
AJPES v zakonsko določenem roku, vsi podatki pa se bodo 
tudi objavili skupaj z mesečnim poročilom fi nančnega po-
slovanja ZRS.

Realizacija PLAN (delovni predlog)

STROŠKI: 2009 2010

1. ARG 10.912,95 Odvisno od fi nančnih sredstev

2. QSL 2.230,82   2.230,82

3. CQ ZRS 20.330,59 20.330,59

4. Tekmov. in priznanja 3.665,37 Odvisno od fi nančnih sredstev

5. IARU 2.008,49 2.008,49

6. Sejem HAM FH 2.084,73    200,00

7. Radioamaterski  tabor 547,57 1.000,00

8. HQ Lepi pot 6 9.876,54 9.876,54

9. RPT 1.265,06          0,00*

10. Konferenca 907,76    907,76

11. Goran Krajcar 6.520,30        0,00

12. Plače+ 21.689,42        0,00

13. Ostalo: 9.107,11

Skupaj stroški: 91.146,71 36.554,20

Planirani prihodki: 66.900,00

Razlika: 30.345,80

*Stroški Repetitorjev v letu 2010 bodo kriti le na podlagi 
  sredstev in v skladu s planom URSZR

Razlika 30.345,80

Goran Potni stroški 2010 -1.447,86

Obveznosti 2009 -22.429,00

URSZR -3.976,02

Terjatve 2009 4.806,00

RAZPOLOŽLJIVO 2010 7.298,92

Plan 2010 gre za delovni predlog, da je UO dobil predstavo o 
dejanskem stanju ZRS in se bo usklajeval na sejah UO. Ob upo-
števanju trendov cen in stroškov 2009, ima trenutni UO predvi-
doma (v kolikor bodo prispeli vsi predvideni prilivi) v letu 2010 
na razpolago za radioamatersko dejavnost le cca 7.300 €! (QSL 
biro in CQ ZRS sta že upoštevana stroških, to pomeni, da bo za 
ostale dejavnosti KV, ARG; UKV, DIPLOME, RPT... Na razpolago 

cca. 7300 eur). V letu 2010 je bilo do prevzema pristojnosti no-
vega UO, prejšnjemu predsedniku Goranu Krajcarju - S52P že 
nakazanih 1.447,86 € potnih stroškov in dnevnic za čas 1. 1. 
2010 do prevzema pristojnosti novega UO.

 Ad 3. Glasilo CQ ZRS

Želja, da se zagotovi izdajanje glasila CQ ZRS navkljub težki fi -
nančni situaciji in v kontekstu iskanja različnih variant priprave 
(možnost tudi izdajanja v elektronski obliki, način zbiranja pri-
spevkov, način distribucije…. ) ter izdelave glasila s ciljem 
zmanjševanja stroškov, UO sklene, da objavi razpis za glavnega 
in odgovornega urednika. V njem bo opredeljeno, da odgovorni 
urednik prevzame oz. zagotovi izvedbo celotnega postopka za 
izdajo glasila (od zbiranja in urejanja prispevkov, do distribucije 
glasila). Ne glede na to je potrebno za namen obveščanja članov 
ZRS in promocije radioamaterske dejavnosti v času postopka 
nadaljevati z izdajanjem glasila.

Ponudbe bodo morale vsebovati tudi  t.i. alternativne variante 
izdajanja glasila s katerimi bomo seznanili radioklube. UO v 
času svojega mandata ne bo spreminjal obstoječega načina iz-
dajanja glasila mimo privolitve večine članov ZRS.

UO se je seznanil z dopisom RK S59DCD z dne 25.03.2010 v ti-
stem delu, ki zajema problematiko glavnega in odgovornega 
urednika (Dragana Selana - S55Z).  Strinjamo se z razmišlja-
njem, da nihče ni nenadomestljiv. Eno od osnovnih načel seda-
njega UO za doseganje zastavljenih nalog za katere je dobil 
mandat na 28. konferenci ZRS 2010 je, da UO mora delovati v 
dobro radioamaterjev v Sloveniji in da sodeluje z ljudmi, ne gle-
de na  »strankarsko« pripadnost, v duhu združevanja idej in ak-
tivnosti v katerih najdemo skupni interes večine slovenskih radi-
oamaterjev. UO ZRS se strinja, da naj se glasilo ne uporablja za 
politiziranje, ampak za reševanje problemov v radioamaterski 
dejavnosti.

Na ZRS sta v tem času prispele dve ponudbi za glavnega uredni-
ka CQ ZRS in urejanja glasila, vendar jih UO zaradi nepopolnosti 
ni mogel obravnavati.   

Sklep štev. 11: Pripravi in objavi se razpis za glavnega in od-
govornega urednika v okviru celovito rešitev problematike 
biltena CQ ZRS in se ga javno objavi.

Sklep štev. 12: Naslednjo številko CQ ZRS ureja Dragan Se-
lan – S55Z. Do naslednjih številk CQ ZRS se UO opredeljuje 
na naslednjih sejah UO v okviru fi nančnih zmožnosti. 

Ad 4. Podpis pogodbe o sodelovanju ZRS - SV

Dne 12.3.2010 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med SV 
(Slovensko vojsko) in ZRS za leto 2010. ZRS je eno od 16 društev 
s statusom društva, ki deluje v javnem interesu, ki so podpisala 
pogodbo. Zaradi fi nančne krize (skupna vrednost celotnega 
projekta za vsa društva je le okoli 150.000 €), je sodelovanje 
osredotočeno le na tehnično podporo posameznih akcij. 

S strani ministrice ga. Jelušič, je bilo izraženo pričakovanje, da 
se bo višina sredstev v prihodnosti povečala, saj v SV načrtujejo 
spremembe, ki poudarjajo pomen večjega sodelovanja z dru-
štvi, ki delujejo v javnem interesu. V nasprotju z dosedanjo pra-
kso je potrebno Radioklube seznaniti z vsebino pogodbe s SV. 
Olajšati in določiti je potrebno tudi način za koriščenje ugodno-
sti iz same pogodbe s strani radioklubov oz. njihovih članov. 
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Sklep štev. 13: Radioklube se seznani z vsebino podpisane 
pogodbe s SV. Original se objavi na mailing listi predsedni-
kov in seznamu e-mail naslovov radioklubov.

Sklep štev.14: Pripravi se dopis radioklubom za koriščenje 
ugodnosti iz pogodbe med SV in ZRS.

 Ad 5. Poročilo za URSZR

Goran Krajcar – S52P je poslal predlog poročila za URSZR za leto 
2009. Po pregledu poročila, je UO sprejel stališče, da bi bila od-
daja takšnega poročila neresna, saj je bilo poročilo hkrati nov 
aneks k pogodbi URSZR. Dokumenti priloženi poročilu niso izka-
zovali namenske uporabe sredstev, kot ji je ZRS zavezana na 
podlagi pogodbe. UO ZRS ne bo nadaljeval s takšnim načinom 
dela in zato je po posvetovanju z URSZR zaprosil za odlog roka 
oddaje poročila in pripravil novo poročilo na podlagi obstoječe 
dokumentacije ZRS.

Na podlagi zbrane dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ZRS ne 
more predložiti dokumentov za popolno izrabo sredstev URSZR 
za leto 2009, kar posledično pomeni, da bo ZRS glede na pogod-
bena določila URSZR morala vrniti neporabljena sredstva v višini 
3.976,02 € oz. stanje v dogovoru z URSZR drugače sanirati. 

Investicijski transferji:      5.807,41 EUR
Neporabljena sredstva  investicijski transferji:    2.692,59 EUR
Tekoči transferji:       3.502,97 EUR
Neporabljena sredstva  tekoči transferji:    1.283,43 EUR

Skupaj porabljena sredstva:       9.310,38 EUR
Skupaj neporabljena sredstva:     3.976,02 EUR 

Tilen Cestnik - S56CT je pripravil določene popravke za besedilo, 
s katerimi UO soglaša in se vnesejo v besedilo poročila.

Sklep štev. 15: UO potrdi poročilo v fi nančnem delu, pred 
oddajo se vnesejo popravki RPT managerja Tilna Cestnika – 
S56CT v besedilo o opravljenih aktivnostih. Na URSZR se po-
ročilo odda po pošti do 31.3.2010.

Sklep štev. 16: Za skrbnika pogodbe se določi Tilen Cestnik 
– S56CT.

 Ad 6. ARON

Na podlagi dosedanjih sklepov in dogovarjanj je bila ugotovlje-
na potreba po novi formulaciji in organizaciji delovanja radioa-
materjev na podlagi kodeksa ARON. Področje je glede zahtevno-
sti zelo široko in potrebno bo zagotoviti ekipo, ki bo pokrivala 
vse vidike tovrstnega delovanja. Upoštevajoč ta dejstva ter gle-
de na dosedanje sodelovanje in izvedene vaje, se predlaga usta-
novitev skupine, ki bo organizacijsko vodila aktivnosti v zvezi z 
vzpostavitvijo širše skupine radioamaterjev in sodelovanja z 
vsemi ostalimi udeleženci na podlagi kodeksa ARON. 

Sklep štev. 17: Za organizacijo skupine za dopolnitev proto-
kola ARON se zadolžijo: Matej Zamuda – S56ZM, ki je tudi 
pooblaščeni koordinator skupine, Tilen Cestnik – S56CT in 
Tom Puc – S56G.

 Ad 7. Sprememba pravil KVP

Kristjan Kodermac - S50XX predstavi spremembe v pravilih KVP 
2010:

  spremenjena defi nicija kategorije »EKIPE«, omogoča prijav-
ljanje ekip do začetka tekmovanja in uvrstitev nepopolnih 
ekip,

  spremenjena točka 9 -  spremenjena oblika tekmovalnih 
dnevnikov,

  spremenjena točka 10 - spremenjen način sprejemanja 
dnevnikov in skrajšan rok pošiljanja na 7 dni.

Nova pravila KVP bodo objavljena na spletni strani KVP: http://
kvp.hamradio.si .

Sklep štev. 18: Predlagane spremembe pravil KVP se sprej-
mejo.

 Ad 8. Plan aktivnosti ( managerji, UO )

Tom Puc - S56G: Področje digitalnih komunikacij se v celoti fi -
nancira na podlagi pogodbe z URSZR in ne iz ostalih prihodkov 
ZRS.
Tilen Cestnik - S56CT: RPT omrežje se fi nancira na podlagi po-
godbe z URSZR in ne iz ostalih prihodkov ZRS.
Franci Žankar - S57CT: ARG bo težko sofi nancirati zgolj iz spon-
zorskih sredstev. 
Konrad Križanec - S58R: Managerji naj sami sestavijo prioritet-
ne liste porabe, z upoštevanjem fi nančne situacije, kot je bila 
predstavljena v točki 2 in z njimi seznanijo člane UO.

Sklep štev. 19: Managerji naj določijo plan aktivnosti, stro-
škovnike in prioritetne liste porabe do naslednje seje UO.

 Ad 9. Radioamaterski tabor 2010

Skupno akcijo ZRS in ZOTKS bomo organizirali tudi letos, v pred-
videnem terminu, to je med 15. in 21. avgustom 2010. Na 
osnovi analize predhodno izvedenega tabora, tako s strani orga-
nizacije, kot stroškovnika in upoštevanja fi nančnega stanja ZRS, 
je bil sprejet pristop katerega osnova je prostovoljno delo orga-
nizatorjev oz. udeležencev-predavateljev s strani ZRS. S pomo-
čjo Radiokluba Mozirje - S51DSW je zagotovljena lokacija, ki  bo 
omogoča višjo stopnjo varnosti, zahtevanih pogojev bivanja in 
delovnega okolja za mlade udeležence. Zagotovljeno je sodelo-
vanje posameznih radioklubov (za predstavitev različnih radioa-
materskih aktivnosti), društva elektronikov Slovenije in zahteva-
no število inštruktorjev, ki skrbi za program in varnost udele -
žencev. 
Vsaka pomoč je dobrodošla, tako da se lahko zainteresirani, ki bi 
radi sodelovali pri izvedbi tabora, obrnejo na ZRS.
Predvidena je udeležba 20 – 25 udeležencev (glede na program 
dela, je priporočena spodnja starostna meja od 7. razreda OŠ 
navzgor).

Sklep štev. 20: UO potrdi organizacijo radioamaterskega ta-
bora s predvidenimi stroški ZRS v višini 1.000€.

 Ad 10. Skupina za pripravo zakonodaje

Po sklepu št. 11 Konference ZRS 2010, UO za izvedbo oblikova-
nja Skupine za pripravo pravnih aktov ZRS zadolži koordinatorja 
Zvoneta Bajca - S59ZB, ki bo izpeljal vse nadaljnje postopke v 
skladu s sklepi konference. UO s tem določa le člana, ki bosta 
vodila organizacijo aktivnosti, člani skupine se bodo lahko prija-
vili na podlagi javnega poziva in drugih obvestil radioamaterjem 
oz. radioklubom. UO bo določene radioamaterje glede na zah-
tevnost problematike osebno pozval k udeležbi v skupini, na 
podlagi njihovih izkušenj in dosedanjega dela.
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Sklep štev. 21: Za organizacijo Skupine za pripravo pravnih 
aktov ZRS se pooblasti koordinator Zvone Bajec – S59ZB in 
Boštjan Vončina – S55O, kot njegov namestnik.

 Ad 11. Razno

Konrad Križanec - S58R seznani UO z aktivnostmi v zvezi s pla-
ninskim društvom Kum, glede predloga z njihove strani za od-
stranitev radijskih svetilnikov. UO je na podlagi pogovorov s pla-
ninskim društvom uspel doseči kompromisno rešitev, da radijski 
svetilniki na Kumu ostanejo, ampak je za to potrebno plačevati 
minimalno najemnino (10 € na mesec). 

Sklep štev. 22: UO pooblasti predsednika ZRS za pripravo in 
podpis pogodbe s planinskim društvom. 

Boštjan Vončina - S55O: Zaradi organizacije dela je potrebno 
uradne ure v ponedeljek premakniti za 30 minut.

Sklep štev. 23: Uradne ure na sedežu ZRS se ob ponedeljkih 
odvijajo med 16:30 in 19:00 in ta sklep delno razveljavi 
sklep št. 5.

Boštjan Vončina - S55O seznani UO s predlogom RK Cirkulane, 
ki predlaga v izpitno komisijo ZRS dr. Boštjana Polajžerja - 
S58MW in Bruna Lubca - S51M.

RK Radenska predlaga Janka Šauperla - S55WT v izpitno komisi-
jo.

Sklep štev. 24: UO sklene, da se Boštjan Polajžer – S58MW, 
Bruno Lubec – S51M in Janko Šauperl – S55WT imenujejo za 
člane izpitne komisije ZRS.

Boštjan Vončina - S55O informira UO z vsebino dopisa RK Slo-
venj Gradec S59DCD o koriščenju ugodnosti iz pogodbe s SV.

Sklep štev. 25: UO se seznani z vlogo radiokluba Slovenj Gra-
dec za koriščenje ugodnosti iz pogodbe s SV in v skladu s 
sklepom št. 14 obvesti radioklub o pogojih.

Boštjan Vončina - S55O: V skladišču je približno 700 priročni-
kov, cena za izvod je 20,50 € , ki je previsoka.

Sklep štev. 26: UO sklene, da se cena »Priročnik za radioa-
materje 2. izdaja« zniža na 10 €.

Konrad Križanec - S58R obvesti UO, da prejema veliko vprašanj 
radioamaterjev, ki iščejo podatke iz evidenc ZRS, ki večinoma ne 
obstajajo (obstaja samo fascikel zapisnikov o opravljenih izpi-
tov). Manjkajo seznami opravljenih izpitov pa tudi oldtimerjev. 

Tilen Cestnik - S56CT: V teku so pogovori za organizacijo vaje 
NEK 21.4.2010, ki bo temeljila na prenosu podatkov o vaji preko 
PR.

Predsednik ZRS je sejo zaključil ob 22.45 uri ter se članom UO in 
gostom zahvalil za sodelovanje in aktivno delo. 

Zapisnikar: 
 Tom Puc - S56G

Predsednik ZRS
 Konrad Križanec – S58R

Priloge:
 Pogodba SV ZRS
 Letno poročilo ZRS za AJPES
 Finančno poročilo in trenutni plan (delovno gradivo UO)
 Poročilo URSZR
 Dopis S59DCD

Priloge sledijo na naslednjih straneh.

Letni načrt sodelovanja s Slovensko vojsko v letu 2010
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IME DRUŠTVA : MATI NA ŠTEVILKA: 5147816

SEDEŽ DRUŠTVA : STATUS: 1

REVIZIJA: NE

v EUR (brez centov)

Teko ega leta Prejšnjega leta 
1 3 4 5

001 21.860 12.829 

A. DOLGORO NA SREDSTVA (003 do 008) 002 10.676 8.657 

00 I. Neopredmetena sredstva in dolgoro ne aktivne 
asovne razmejitve 003 0 0 

01, 02 II. Opredmetena osnovna sredstva 004 10.676 8.657 

04 III. Naložbene nepremi nine 005 0 0 

del 06 IV. Dolgoro ne finan ne naložbe 006 0 0 

del 08 V. Dolgoro ne poslovne terjatve 007 0 0 

09 VI. Odložene terjatve za davek 008 0 0 

B. KRATKORO NA SREDSTVA (010 do 014) 009 11.184 4.172 

35 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010 0 0 

31, 32, 33 II. Zaloge 011 0 0 

del 06, 18 III. Kratkoro ne finan ne naložbe 012 0 0 
del 08, 12, 

13,14,16,17 IV. Kratkoro ne poslovne terjatve 013 5.186 3.614 

10, 11 V. Denarna sredstva 014 5.998 558 

19 C. KRATKORO NE AKTIVNE ASOVNE 
RAZMEJITVE 015 0 0 

del 99 Zunajbilan na sredstva 016 0 0 

017 21.860 12.829 

A. SKLAD (019 do 020) 018 -6.153 0 

90 I. Društveni sklad 019 -6.153 0 

91 II. Presežek iz prevrednotenja 020 0 0 

93 B. REZERVACIJE IN DOLGORO NE PASIVNE 
ASOVNE RAZMEJITVE 021 0 0 

C. DOLGORO NE OBVEZNOSTI (023 do 025) 022 0 0 

del 97 I. Dolgoro ne finan ne obveznosti 023 0 0 

LEPI POT   6, 1000 LJUBLJANA

Konto
Oznaka 
za AOP

SREDSTVA (002+ 009+015)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(018+021+022+026+031)

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

2

Postavka

ZNESEK

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2009

Teko ega leta Prejšnjega leta 
1 3 4 5

Konto
Oznaka 
za AOP

2

Postavka

ZNESEK

del 98 II. Dolgoro ne poslovne obveznosti 024 0 0 

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 025 0 0 

. KRATKORO NE OBVEZNOSTI (027 do 030) 026 22.355 12.829 

21 I. Obveznosti, vklju ene v skupino za odtujitev 027 0 0 

28,
del 97 II. Kratkoro ne finan ne obveznosti 028 0 0 

22,24,25,26
,27,del 98 III. Kratkoro ne poslovne obveznosti 029 22.355 12.829 

23, del 98 IV. Kratkoro ni dolgovi do lanov 030 0 0 

29 D. KRATKORO NE PASIVNE ASOVNE 
RAZMEJITVE 031 5.658 0 

del 99
Zunajbilan ne obveznosti 032 0 0 

Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/2009), Zakonom o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št.
108/02), Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letnim programom statisti nih raziskovanj predpisala Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

IME DRUŠTVA : MATI NA ŠTEVILKA: 5147816

SEDEŽ DRUŠTVA : STATUS: 1

v EUR (brez centov)

Teko ega leta Prejšnjega leta Teko ega leta Prejšnjega leta
1 3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5)

70 1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 050 85.702 73.781 7.798 4.830 

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 051 0 0 0 0 

b) dotacije iz prora unskih in drugih javnih sredstev 052 14.750 15.918 0 0 

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 053 0 0 0 0 

) donacije drugih pravnih in fizi nih oseb 054 6.938 0 0 0 

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov 055 0 0 0 0 

e) lanarine in prispevki lanov 056 56.216 53.033 0 0 

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 057 7.798 280 7.798 280 

g) ostali prihodki od dejavnosti 058 0 4.550 0 4.550 

2. Pove anje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokon ane proizvodnje 059 0 0 0 0 

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokon ane proizvodnje 060 0 0 0 0 

75 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 061 0 0 0 0 

5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061) 062 85.702 73.781 7.798 4.830 

40 6. Stroški porabljenega materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-065+066) 063 24.029 22.234 2.023 1.190 

a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 064 24.029 22.234 2.023 1.190 

b) Pove anje vrednosti zalog materiala in trgovskega 
blaga 065 0 0 0 0 

c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 066 0 0 0 0 

41 7. Stroški storitev 067 42.996 53.939 3.912 2.886 

42 8. Stroški dela 068 21.839 13.659 1.987 731 

43 9. Dotacije drugim pravnim osebam 069 0 0 0 0 

44, 45 10. Odpisi vrednosti 070 1.943 772 177 41 

46 11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071 215 0 20 0 

11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071) 072 91.022 90.604 8.119 4.848 

73 12. Finan ni prihodki 073 261 758 0 41 

47 13. Finan ni odhodki 074 50 32 0 2 

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

LEPI POT   6, 1000 LJUBLJANA

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009

SKUPAJ
OD TEGA: iz opravljanja 

pridobitne dejavnosti

ZNESEK

2

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, kot je bilo oddano na AJPES

Podroben opis stroškov po kontih v letu 2009

Teko ega leta Prejšnjega leta Teko ega leta Prejšnjega leta
1 3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5)

Konto Postavka
Oznaka 
za AOP

SKUPAJ
OD TEGA: iz opravljanja 

pridobitne dejavnosti

ZNESEK

2

74 14. Drugi prihodki 075 0 15.679 0 0 

48 15. Drugi odhodki 076 0 626 0 33 

del 81 16. Davek od dohodkov 077 0 0 0 0 

del 81 17. Odloženi davki 078 0 0 0 0 

del 81 18. Presežek prihodkov  
(062-072+073-074+075-076-077-078) 079 0 0 0 0 

83 19. Presežek odhodkov
(072-062-073+074-075+076+077+078) 080 5.109 1.044 321 12 

20.
Kritje odhodkov  obravnavanega obra unskega 
obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 
obra unskih obdobij

081 0 0 0 0 

*POVPRE NO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRA UNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki)

082 0,96 0,58 0,96 0,58 

**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 083 12 12 12 12 

**Podatek AOP 083 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi prihodke ali pa odhodke v letu, za 
katerega poro a. e društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 083 vrednost 0.

*Izra un podatka na AOP 082: Število delovnih ur v koledarskem (obra unskem) letu, za katere so zaposlenci dobili pla o in nadomestilo pla e /(deljeno) s 
številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

OPOMBA:

Konto Opis konta Zad.Psl.lt.Stanje Promet v breme V breme V dobro Stanje
020000 OPREMA-NABAVNA VREDNOST 10.620,58 3.961,26 14.581,84 14.581,84
020001 Oprema in nadomestni deli ID-RP2C 3.254,25 3.254,25 3.254,25
020002 Oprema in nadomestni deli ID-RP4000V 5.032,40 5.032,40 5.032,40
026000 OPREMA-POPRAVEK  VREDNOSTI -9.697,37 9.982,97 -9.982,97
026001 OPREMA-POPRAVEK  VREDNOSTI IDRP2C -217,00 867,90 -867,90
026002 OPREMA-POPRAVEK  VREDNOSTI IDRP4000V -335,50 1.342,00 -1.342,00
110000 Denarna sredstva na ra unih, razen deviznih 558,22 125.839,58 5.998,06 5.998,06
120000 Kratkoro ne terjatve do kupcev v državi 3.214,00 26.346,24 4.806,26 4.806,26
191000 Kratkoro no nezara unani prihodki-OS-2010 0,00 5.173,50 -5.173,50
191001 Kratkoro no nezara unani prihodki-DR-2010 0,00 325,00 -325,00
191002 Kratkoro no nezara unani prihodki-INV-2010 0,00 160,00 -160,00
220000 Kratkoro ne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi -9.390,72 43.512,41 12.394,48 -12.394,48
251000 Kratkoro ne obveznosti za iste pla e in nadomestila pla -2.550,01 9.276,92 2.104,75 -2.104,75
253001 Obveznosti za prispevke za ZZ iz  pla -160,50 797,37 197,40 -197,40
253002 Obveznosti za prispevke za PIZ iz  pla -391,14 1.943,21 481,08 -481,08
253003 Obveznosti za prispevke za zaposlovanje iz  pla -3,54 17,55 4,34 -4,34
253004 Obveznosti za prispevke za starševsko varstvo iz  pla -2,52 12,55 3,11 -3,11
254000 Kratkoro ne obveznosti za davke iz kosmatih pla  in nadom... -552,26 1.892,21 313,04 -313,04
254001 Kratkoro ne obveznosti za davke iz kosmatih AH CQ ZRS 0,00 391,94 570,48 -570,48
254002 Kratkoro ne obveznosti za davke iz kosmatih HONORARJEV 0,00 150,00 -150,00
255000 Kratkoro ne obveznosti za druge prejemke iz delovnega raz... -788,47 5.484,00 2.859,47 -2.859,47
255005 Kratkoro ne obveznosti za povra ila - GORAN 883,22 5.492,98 252,24 252,24
255009 Kratkoro ne obv. za povra ila - KLATZER -2.023,04 2.683,54 1.183,30 -1.183,30
255015 Kratk.obv. za druge prejemke  SELAN (CQ) 0,00 1.000,00 1.500,00 -1.500,00
262001 Obveznosti za prispevke ZZ na pla o -165,54 822,39 203,60 -203,60
262002 Obveznosti za prispevke PIZ na pla o -223,35 1.109,50 310,67 -310,67
262003 Obveznosti za prispevke zaposlovanje na pla o -1,52 7,49 1,85 -1,85
262004 Obveznosti za prispevke star.varstvo na pla o -2,52 12,55 3,11 -3,11
262005 Obveznosti za prispevke ZZ NPD na pla o -13,39 66,47 20,79 -20,79
400000 Stroški materiala ARG 0,00 998,82 998,82 998,82
400001 Stroški materiala ARG-MEDNARODNA 0,00 476,49 476,49 476,49
400002 Stroški materiala QSL BIRO 0,00 7,09 7,09 7,09
400010 Stroški materiala RIS 0,00 359,00 359,00 359,00
400015 Stroški materiala OLDTIMERJI 0,00 572,16 572,16 572,16
400020 Stroški materiala glasilo CQ 0,00 12.575,83 12.575,83 12.575,83
400100 Stroški materiala ZRS 0,00 278,28 278,28 278,28
400101 Stroški materiala ZRS-MENINA 0,00 547,57 547,57 547,57
400200 Stroški materiala SEJMI 0,00 569,89 569,89 569,89
400202 Stroški materiala HAMRADIO 0,00 154,56 154,56 154,56
400301 Stroški materiala TEKMOVANJA-KV 0,00 717,52 717,52 717,52
400302 Stroški materiala TEKMOVANJA-UKV 0,00 1.360,47 1.360,47 1.360,47
400303 Stroški materiala TEKMOVANJA-ARG 0,00 46,80 46,80 46,80

Kriterij vsebuje: Poro ilo je razvrš eno po Šifre. Poro ilo je natisnjeno v podrobni obliki. 400403 Stroški materiala ARG- DRŽAVNA 0,00 396,13 396,13 396,13
400600 Stroški materiala SKUPŠ INA 0,00 78,45 78,45 78,45
400700 Stroški materiala PRIZNANJA ZRS 0,00 656,22 656,22 656,22
402000 Stroški energije 0,00 1.156,97 1.156,97 1.156,97
404001 Odpis DI ARON 0,00 1.846,16 1.846,16 1.846,16
405000 Str.materala-PISARNIŠKI MATERIAL ZRS 0,00 1.093,18 1.093,18 1.093,18
405010 Str.materala-PISARNIŠKI MATERIAL CQ ZRS 0,00 128,07 128,07 128,07
405020 Str.materala-PISARNIŠKI SKUPŠ INA 0,00 9,16 9,16 9,16
411000 Stroški transportnih storitev - PTT 0,00 1.221,41 1.221,41 1.221,41
411010 Stroški transportnih storitev - CQ 0,00 3.949,27 3.949,27 3.949,27
411020 Stroški transportnih storitev - QSL BIRO 0,00 804,59 804,59 804,59
411030 Stroški transportnih storitev - KV EXPEDICIJE 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
411200 Stroški transportnih storitev - INERNET 0,00 443,61 443,61 443,61
411310 PARKIRNINE CESTNINE HAMRADIO 0,00 380,00 380,00 380,00
411400 Stroški transportnih storitev - GSM 0,00 669,71 669,71 669,71
411500 Stroški transportnih storitev - ARG 0,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00
412000 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osno... 0,00 514,20 514,20 514,20
412003 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem ARG OPREMA 0,00 120,43 120,43 120,43
412010 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem REPETITORJEV 0,00 480,00 480,00 480,00
413000 Najemnine 0,00 2.903,14 2.903,14 2.903,14
413001 Najemnine HAMRADIO 0,00 141,61 141,61 141,61
414001 ARG DRŽAVNA dnevnice 0,00 135,18 135,18 135,18
414003 ARG REGIJ+OB  dnevnice 0,00 150,20 150,20 150,20
414004 KONFERENCA IARU kilomertina 0,00 15,02 15,02 15,02
414005 Povra ila potnih stroškov IARU DNEVNICE 0,00 15,02 15,02 15,02
414010 DNEVNICE STROKOVNA SLUŽBA-nadomeš anje 0,00 338,51 338,51 338,51
414011 DNEVNICE STROKOVNA SLUŽBA 0,00 60,08 60,08 60,08
414012 DNEVNICE SKUPŠ INA GORAN 0,00 15,02 15,02 15,02
414013 DNEVNICE operativne naloge GORAN 0,00 868,65 868,65 868,65
414200 ARG DRŽAVNA kilometrina 0,00 296,67 296,67 296,67
414203 ARG REGIJ+OB  kilomertina 0,00 289,13 289,13 289,13
414204 KONFERENCA IARU kilomertina 0,00 90,19 90,19 90,19
414210 KILOMETRINA STROKOVNA SLUŽBAnadomeš anje 0,00 1.595,44 1.595,44 1.595,44
414211 KILOMETRINA STROKOVNA SLUŽBA 0,00 183,86 183,86 183,86
414212 Kilometrina SKUPŠ INA GORAN 0,00 48,14 48,14 48,14
414213 KILOMETRINA operativne naloge GORAN 0,00 3.072,98 3.072,98 3.072,98
414220 KILOMETRINA  QSL BIRO 0,00 1.389,10 1.389,10 1.389,10
414221 DNEVNICE  QSL BIRO 0,00 30,04 30,04 30,04
414230 KILOMETRINA  IZPITNA 0,00 70,76 70,76 70,76
414300 ARG NO NINE-BIVANJE 0,00 5.683,83 5.683,83 5.683,83
414310 HAMRADIO dnevnice 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
414311 HAMRADIO KILOMETRINA 0,00 308,56 308,56 308,56
414400 Akcije dnevnice 0,00 105,14 105,14 105,14
414401 Akcije kilometrina 0,00 231,79 231,79 231,79
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ZRS INFO  PRILOGE K ZAPISNIKU 2. SEJE UO ZRS

Stroški 2009 Ostalo: ARG QSL CQ ZRS Tekm_prizn IARU HAM FH Menina

Opis konta 9.107,11 10.912,95 2.230,82 20.330,59 3.665,37 2.008,49 2.084,73 547,57
Stroški materiala ARG 998,82
Stroški materiala ARG-MEDNARODNA 476,49
Stroški materiala QSL BIRO 7,09
Stroški materiala RIS 359,00
Stroški materiala OLDTIMERJI 572,16
Stroški materiala glasilo CQ 12.575,83
Stroški materiala ZRS
Stroški materiala ZRS-MENINA 547,57
Stroški materiala SEJMI 569,89
Stroški materiala HAMRADIO 154,56
Stroški materiala TEKMOVANJA-KV 717,52
Stroški materiala TEKMOVANJA-UKV 1.360,47
Stroški materiala TEKMOVANJA-ARG 46,80
Stroški materiala ARG- DRŽAVNA 396,13
Stroški materiala SKUPŠ INA 78,45
Stroški materiala PRIZNANJA ZRS 656,22
Stroški energije
Odpis DI ARON 1.846,16
Str.materala-PISARNIŠKI MATERIAL ZRS
Str.materala-PISARNIŠKI MATERIAL CQ ZRS 128,07
Str.materala-PISARNIŠKI SKUPŠ INA
Stroški transportnih storitev - PTT
Stroški transportnih storitev - CQ 3.949,27
Stroški transportnih storitev - QSL BIRO 804,59
Stroški transportnih storitev - KV EXPEDICIJE 2.100,00
Stroški transportnih storitev - INERNET
PARKIRNINE CESTNINE HAMRADIO 380,00
Stroški transportnih storitev - GSM
Stroški transportnih storitev - ARG 2.170,00
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osno...
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem ARG OPREMA 120,43
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem REPETITORJEV
Najemnine
Najemnine HAMRADIO 141,61
ARG DRŽAVNA dnevnice 135,18
ARG REGIJ+OB  dnevnice 150,20
KONFERENCA IARU kilomertina 15,02
Povra ila potnih stroškov IARU DNEVNICE 15,02
DNEVNICE STROKOVNA SLUŽBA-nadomeš anje
DNEVNICE STROKOVNA SLUŽBA
DNEVNICE SKUPŠ INA GORAN
DNEVNICE operativne naloge GORAN
ARG DRŽAVNA kilometrina 296,67
ARG REGIJ+OB  kilomertina 289,13
KONFERENCA IARU kilomertina 90,19
KILOMETRINA STROKOVNA SLUŽBAnadomeš anje
KILOMETRINA STROKOVNA SLUŽBA
Kilometrina SKUPŠ INA GORAN
KILOMETRINA operativne naloge GORAN
KILOMETRINA  QSL BIRO 1.389,10
DNEVNICE  QSL BIRO 30,04
KILOMETRINA  IZPITNA 70,76
ARG NO NINE-BIVANJE 5.683,83
HAMRADIO dnevnice 1.100,00

HQ LP6 RPT Skupš . Goran Pla e+

9.876,54 1.265,06 907,76 6.520,30 21.689,42

278,28

1.156,97

1093,18

9,16
1.221,41

443,61

669,71

514,20

480,00
2.903,14

338,51
60,08
15,02

868,65

1.595,44
183,86
48,14

3.072,98

105,14
231,79

0,69
270,86

444,69

898,60

1.200,00
250,00

13.117,07
986,99

1.057,52
1.570,40
2.845,68
2.111,76

215,55

HAMRADIO KILOMETRINA 308,56
Akcije dnevnice
Akcije kilometrina
Akcije CESTNINE
POTNI STROŠKI VZDRŽEVANJE
POTNI STROŠKI UO ZRS 657,14
DNEVNICE ZAGREBFEST 30,04
KILOMETRINE  ZAGREBFEST 112,09
Stroški  ban nih storitev ter zavaro...
Stroški  zavarovanj 156,05
Stroški zavarovanj-ARG 149,27
Stroški intelektualnih in osebnih storitev 150,00
LANARINA IARU 1.888,26

Stroški intelekt.in osebnih stor.-USPOSABLJA 144,00
Stroški intelektualnih storitev-AH CQ ZRS 451,62
Stroški intelekt. stor.- UREJANJE CQ ZRS 3.225,80
Stroški  reprezentance SKUPŠ INA
Stroški  PCM2009 300,00
Stroški  reprezentance UO 39,86
Stroški storitev fizi nih oseb, ki ne opravljajo 600,00
Stroški drugih storitev-KNJIGOVODSTVO
Stroški drugih storitev-UPRAVNE TAKSE RADIJSKA
Stroški drugih storitev-ŠTUDENTSKI SERVIS 109,39
Pla e zaposlencev
Regres za dopust
Regres za prehrana na delu
Regres za prevoz na delo
Odpravnina
Delodajal evi prispevki od pla , nadomestil pla , bonitet...
POSEBNI  DAVEK NA DELO PO POGODBI 150,00
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 1.943,00
NUSZ
Stroški obresti-DOBAVITELJEM 39,04
Te ajne razlike 11,24
Skupaj: 91.146,71

Podrobnejša analiza 
stroškov 2009

414402 Akcije CESTNINE 0,00 0,69 0,69 0,69
414500 POTNI STROŠKI VZDRŽEVANJE 0,00 270,86 270,86 270,86
414600 POTNI STROŠKI UO ZRS 0,00 657,14 657,14 657,14
414700 DNEVNICE ZAGREBFEST 0,00 30,04 30,04 30,04
414701 KILOMETRINE  ZAGREBFEST 0,00 112,09 112,09 112,09
415000 Stroški  ban nih storitev ter zavaro... 0,00 444,69 444,69 444,69
415020 Stroški  zavarovanj 0,00 156,05 156,05 156,05
415300 Stroški zavarovanj-ARG 0,00 149,27 149,27 149,27
416000 Stroški intelektualnih in osebnih storitev 0,00 150,00 150,00 150,00
416003 LANARINA IARU 0,00 1.888,26 1.888,26 1.888,26
416200 Stroški intelekt.in osebnih stor.-USPOSABLJANJA 0,00 144,00 144,00 144,00
416500 Stroški intelektualnih storitev-AH CQ ZRS 0,00 451,62 451,62 451,62
416600 Stroški intelekt. stor.- UREJANJE CQ ZRS 0,00 3.225,80 3.225,80 3.225,80
417002 Stroški  reprezentance SKUPŠ INA 0,00 898,60 898,60 898,60
417020 Stroški  PCM2009 0,00 300,00 300,00 300,00
417201 Stroški  reprezentance UO 0,00 39,86 39,86 39,86
418000 Stroški storitev fizi nih oseb, ki ne opravljajo dejavnos... 0,00 600,00 600,00 600,00
419000 Stroški drugih storitev-KNJIGOVODSTVO 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
419005 Stroški drugih storitev-UPRAVNE TAKSE RADIJSKA 0,00 250,00 250,00 250,00
419010 Stroški drugih storitev-ŠTUDENTSKI SERVIS 0,00 109,39 109,39 109,39
420000 Pla e zaposlencev 0,00 13.117,07 13.117,07 13.117,07
423000 Regres za dopust 0,00 986,99 986,99 986,99
423100 Regres za prehrana na delu 0,00 1.057,52 1.057,52 1.057,52
423200 Regres za prevoz na delo 0,00 1.570,40 1.570,40 1.570,40
423300 Odpravnina 0,00 2.845,68 2.845,68 2.845,68
424000 Delodajal evi prispevki od pla , nadomestil pla , bonitet... 0,00 2.111,76 2.111,76 2.111,76
425001 POSEBNI  DAVEK NA DELO PO POGODBI 0,00 150,00 150,00 150,00
432000 Amortizacija opreme in nadomestnih delov 0,00 1.943,00 1.943,00 1.943,00
460000 NUSZ 0,00 215,55 215,55 215,55
470100 Stroški obresti-DOBAVITELJEM 0,00 39,04 39,04 39,04
471000 Te ajne razlike 0,00 11,24 11,24 11,24
700001 PRIHODKI -dotacije ZOTK 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
700010 PRIHODKI IZ PRORA UNA -MORS 0,00 -4.750,00 -13.250,00 -13.250,00
703000 LANARINA OS 0,00 -51.663,50 -51.771,50 -51.771,50
703001 LANARINA OS-PRETEKLO LETO 0,00 -364,80 -364,80 -364,80
703020 LANARINA INVALIDI 0,00 -830,00 -830,00 -830,00
703030 LANARINA DRUŽINSKI 0,00 -3.232,00 -3.250,00 -3.250,00
704010 PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORA UNA-DOHODNINA 0,00 2.908,01 -2.908,01
705110 IZPIT - LANI ZRS 0,00 712,50 -712,50
705111 IZPIT - NE LANI ZRS 0,00 275,00 -275,00
706000 PRIHODKI -OGLASI 0,00 5.153,00 -5.153,00
706001 PRIHODKI OGLASI -KOLEDAR 0,00 900,00 -900,00
707000 Prihodki od prodaje proizvodov-PRIRO NIK 0,00 397,25 -397,25
707010 Prihodki od prodaje proizvodov-QTH LOKATOR 0,00 20,00 -20,00

Stroški 2010 plan Realizacija PLAN
Stroški: 2009 2010

1. ARG 10.912,95

2. QSL 2.230,82 2.230,82

3. CQ ZRS 20.330,59 20.330,59

4. Tekmov. in priznanja 3.665,37

5. IARU 2.008,49 2.008,49

6. HAM FH 2.084,73

7. Menina 547,57 1.000,00

8. HQ LP6 9.876,54 9.876,54

9. RPT 1.265,06 0,00 URSZR

10. Skupš . 907,76 907,76

11. Goran 6.520,30 0,00

12. Pla e+ 21.689,42 0,00

13. Ostalo: 9.107,11

Skupaj stroški: 91.146,71 36.354,20
Planirani prihodki: 66.900,00

Razlika: 30.545,80

733000 PRIHODLI IZ USKLADITEV OBV IN TERJ 0,00 0,01 -0,01
740000 DONACIJE IN PODPORE-ZA ARG 0,00 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00
740010 DONACIJE IN PODPORE-ZA HAMFEST 0,00 -280,00 -280,00 -280,00
762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na doma... 0,00 340,00 -340,00
777000 Finan ni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 0,00 261,28 -261,28
904000 Nekriti presežek odhodkov 1.044,43 1.044,43 1.044,43

Skupaj: 0,00 320.486,36 51.119,89 51.119,89 0,00

Podroben opis stroškov v letu 2009 - zaključek Trenutno planirani stroški za leto 2010

Odvisno od fi n. sred.

Odvisno od fi n. sred.
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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Association of Radio Amateurs of Slovenia

Kontaktni podatki
radiokluba

Spoštovani člani,

V skladu s sklepi in priporočili 38. konference ZRS, da se čim več 
korespondence med radioklubi in ZRS opravi v elektronski obli-
ki, radioklube naprošamo, da čim prej posredujejo kontaktne 
podatke, ki so navedeni spodaj. Zaželena je uporaba elektron-
skega naslova (zrs-hq@hamradio.si), lahko pa tudi po običajni 
pošti (Lepi pot 6, 1000 Ljubljana). V letu 2010 namreč načrtu-
jemo redno informiranje članstva in uporabo povratnih infor-
macij, pobud in predlogov pri delovanju ZRS pri vzpostavitvi 
dobrega sodelovanja ZRS-radioklubi. V primeru, da svojega ele-
ktronskega naslova nimate, vam ga lahko na vašo željo uredi-
mo na radioamaterskem strežniku LEA.

Lep pozdrav!

Rado KRIŽANEC S58R
Predsednik ZRS

Uradni naziv radiokluba:

Naslov radiokluba:

Klicni znak(i) radiokluba:

e-mail radiokluba:

Soglašamo z objavo zgoraj navedenih podatkov radiokluba na spletnih straneh in za interne potrebe  .......................... [ DA / NE ]
Zveze radioamaterjev Slovenije. 

Uradni zastopnik radiokluba:

Klicni znak zastopnika:

e-mail zastopnika:

Telefon zastopnika: (zaželeno)

Zaradi hitrejšega pretoka informacij znotraj radiokluba, oziroma, ker radioklub ali njegov zakoniti zastopnik nimata možnosti dosto-
pa do interneta želimo, da se na listo prejemnikov obvestil vključijo naslednji člani radiokluba, ki bodo prejete informacije posredo-
vali članom radiokluba:

Predstavnik radiokluba:

Klicni znak predstavnika:

e-mail predstavnika:

Predstavnik radiokluba:

Klicni znak predstavnika:

e-mail predstavnika:

Ker nihče izmed naših članov nima dostopa do interneta IZRECNO želimo, da se nam pošta pošilja  ............................. [ DA / NE ]
zgolj v klasični »papirni« obliki na naslov spodnje naslove.

Naslov odgovorne osebe
radiokluba
Naslov predstavnika radiokluba

Naslov predstavnik radiokluba

Soglašamo z uporabo zgoraj navedenih podatkov za interne potrebe Zveze radioamaterjev Slovenije  ...........................  [ DA / NE ]
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Odstop predsednika Disciplinske komisije ZRS

Po 38. konferenci ZRS je Franci Mermal S51RM kot predsednik in 
član disciplinske komisije ZRS podal svoj odstop. Odstop je UO 
ZRS sprejel in se zahvaljuje Franciju za dolgoletno delo v ZRS in 
mu želi še veliko uspehov v prihodnje. 
UO ZRS radioklube naproša, da podajo predloge za novega čla-
na disciplinske komisije ZRS.

Uradne ure ZRS

Uradne ure na ZRS so ob ponedeljkih od 16.30-19.00 in v četrt-
kih od 9.00-15.00. V tem času smo dosegljivi tudi po telefonu. 
Izven uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti zrs-hq@
hamradio.si

Sked ZRS

Sked ZRS še vedno poteka vsako prvo sredo v mesecu in ga še 
naprej vestno vodi Janko Kuselj S59D. Sked poteka:
- ob 18h KV del na 3605.
- ob 19h UKV del na repetitorskem omrežju S5.

V primeru, da imate kakšno informacijo, ki bi jo na ta način že-
leli posredovati drugim Radioklubom, se obrnite na Mateja 
S56ZM.

Meritve na FE v Ljubljani

Meritve za radioamaterje na Fakulteti za elektrotehniko v Lju-
bljani še vedno potekajo po planih. Izkoristite odlično priložnost, 
ki nam jo prijazno nudijo na fakulteti in preverite delovanje svo-
je opreme. 

Zainteresirane prosimo, naj nameravano meritev predhodno 
sporočijo z informacijami o meritvi in kratkim opisom na email 
ZRS (seznam datumov meritev na naslednji strani).

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Štev.:   29/2010
Ljubljana, 14. 04. 2010

                  Zadeva:    

Razpis za prijavo koriščenja 
ugodnosti iz pogodbe o so-

delovanju ZRS – SV
Na osnovi sporazuma med ZRS in SV za leto 2010, imamo 
po planu sporazuma o civilno vojaškem sodelovanju , za le-
tošnji  Fieldday tekmovanje   ( 5.- 6. junij, CW  in 4.- 5. sep-
tember, SSB) možnost koriščenja ugodnosti (dostava anten-
skega stolpa, agregata do tekmovalne lokacije in postavitev 
antenskega stolpa), za pet ekip. 

Na osnovi sklepa št. 14, sprejetega na 2. seji UO ZRS, dne 
29.03.2010, vse zainteresirane radioklube pozivamo, da 
oddajo svojo prijavo, v pisni ali elektronski obliki, na naslov 
ZRS (Lepi pot 6, 1000 Ljubljana  oz. zrs-hq@hamradio.si). 

Prijava  naj  vsebuje naslednje podatke :
  Odgovorna oseba s strani RK, zadolžena za izvedbo 

akcije (ime in priimek, telefon).
  Mesto prevzema  (vodenja ekipe in tekmovalne lo-

kacije).
  Opis spremljajočih promocijskih aktivnosti.

Rok dostave prijav je 30. april 2010 (za CW),  oz. 30. Julij 
2010 (za SSB).

V primeru večjega števila udeležencev bo imela prednost 
ekipa z večjo promocijsko aktivnostjo, kot tudi upoštevanje 
dosedanjih aktivnosti v to vrstnih tekmovanjih.

S spoštovanjem,
       

Konrad Križanec, S58R,
predsednik ZRS

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Štev.:   33/2010
Ljubljana, 20. 04. 2010

                 Zadeva:    
Razpis za glavnega  in odgovornega 

urednika glasila CQ ZRS
Na osnovi sklepa št. 11. sprejetega na  2. Seji  UO ZRS v Lju-
bljani, dne 29.03.2010, objavljamo razpis za  izbiro glavne-
ga in odgovornega urednika glasila CQ ZRS.

Prijava kandidatov mora vsebovati :

  Kratka predstavitev kandidata in dosedanje reference 
na področju izdajanja. 

  Poznavanje radioamaterske  dejavnosti 

  Predstavitev vizije razvoja glasila CQ ZRS + vsakoletne 
priloge (koledar..etc) 

  Priprava ponudbe oz. cenovne opredelitve posamezne-
ga izvoda glasila ( 52 strani barvnega tiska;  naklada 
1800 kom ). 

  Varianta izdajanja glasila v elektronski obliki. 

Prijave se zbirajo do 30. maja 2010, v pisni ali elektronski 
obliki, na naslov ZRS (Lepi pot 6, 1000 Ljubljana oz. zrs-hq@
hamradio.si).

       
Konrad Križanec, S58R

predsednik ZRS
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Datumi meritev v letu 2010 (predvidoma od 14. ure dalje):

Meritve četrtek, 27.5.2010            Meritve četrtek, 28.10.2010
Meritve četrtek, 17.6.2010            Meritve četrtek, 25.11.2010
Meritve četrtek, 23.9.2010            Meritve četrtek, 17.12.2010

Prijave na zrs-hq@hamradio.si do ponedeljka v tednu meritev.

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Štev.:   34/2010
Ljubljana, 20. 04. 2010

                 Zadeva:    

Delovna skupina ARON
Na osnovi sklepa št. 17, sprejetega na 2. seji UO ZRS, dne 
29.03.2010, pozivam radioklube da predlagajo v delovno 
skupino ARON radioamaterje, ki bodo lahko s svojim zna-
njem in pripravljenostjo sodelovanja pri tem pomembnem 
projektu pripomogli k  boljšemu in bolj usklajenemu delova-
nju v primerih naravnih in drugih nesreč. 
Namen te delovne skupine je priprava dokumentacije 
ARON, ki bo vseboval pravila vedenja  oziroma protokola  
delovanja radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih z na-
menom nudenja pomoči, zaščite in reševanja človeških ži-
vljenj ter materialnih dobrin.
Prijave se zbirajo do 30. maja 2010,  v pisni ali elektronski 
obliki, na naslov ZRS (Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, oziroma 
aron@ham radio.si).

Matej Zamuda, S56ZM
podpredsednik,

Koordinator skupine ARON

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Štev.:   35/2010
Ljubljana, 20. 04. 2010

                 Zadeva:    

Delovna skupina za pripravo 
pravnih aktov

Na osnovi sklepa št.11, sprejetega na 38. konferenci ZRS v 
Ljubljani dne 20. 2. 2010 in sklepa št. 21, sprejetega na 2. 
seji UO ZRS, dne 29.03.2010, pozivamo radioklube, da pre-
dlagajo člane v delovno skupino za pripravo pravnih aktov 
ZRS, ki bodo lahko s svojim znanjem in pripravljenostjo so-
delovanja pri tem pomembnem projektu pripomogli k iz-
boljšanju temeljnih pogojev za radioamatersko dejavnost v 
okviru ZRS.
Prijave se zbirajo do 30. maja 2010,  v pisni ali elektronski 
obliki, na naslov ZRS ( Lepi pot 6, 1000 Ljubljana   oz. 
zrs-hq@hamradio.si ).

Zvone Bajec, S59ZB
podpredsednik, 

koordinator skupine za pripravo pravnih aktov

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

Štev.:   38/2010
Ljubljana, 14. 04. 2010

                  Zadeva:    

ZRS na Hamradio 2010
Na osnovi sklepa št. 8, sprejetega na 1. seji UO v Ljubljani, 
dne 01.03.2010, se bo Zveza radioamaterjev Slovenije tudi 
to leto udeležila največjega evropskega radioamaterskega 
sejma Hamradio Friedrichshafen 2010, ki bo potekal od 25. 
do 27. junija v Friedrichshafnu (D) na obali Bodenskega je-
zera.

ZRS se bo predstavljala na stojnici velikosti 30 m2. Iz prora-
čuna ZRS bodo kriti zgolj stroški najema razstavnega prosto-
ra in opreme, radioamaterji, ki bodo ZRS zastopali na stojni-
ci oz. pomagali pri izvedbi, pa bodo delo opravljali po pol-
noma volontersko oz. na svoje stroške.

Načrtujemo, da bo sejemska predstavitev ZRS, za organiza-
cijo katere sta zadolžena Adi Voh, S55M in Anton Galun, 
S51AG tehnično naravnana.

Radioklube  ob tej priložnosti vabimo, da podajo svoje pre-
dloge, kaj na stojnici predstaviti ter v kakšni obliki. Prav tako 
vabimo vse, ki lahko pomagate pri zasnovi grafi čne opreme 
stojnice, transportu opreme, dežurstvu na stojnici in še 
čemu, da se oglasijo na tem mestu. Pokažimo, da je ZRS 
naša zveza!

Hkrati vas obveščamo, da bo letos prav tako kot doslej mo-
žno kampirati na parkirišču sejmišča. Žal rezervacije prosto-
ra za postavitev šotorov oz. parkiranje avtodomov niso mo-
goče, zato priporočamo pravočasni prihod na sejmišče. 
Glede na udeležbo v preteklih letih in zanimanje za sejem si 
upamo trditi, da bo tokratni slovenski večer zares odlično 
obiskan. 

Vse nadaljnje informacije o sejmu najdete na naslednji po-
vezavi:

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/

Predlogi se zbirajo do 30. maja 2010,  v elektronski obliki, 
na naslov ge@siol.net.
Za vse nadaljnje informacije in predloge sem na razpolago.

Anton Galun, S51AG
Član UO 

Koordinator za Hamradio 2010
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BLOK 2
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{

   if (RE1==RE2) {      // vrtenje v levo
      wrk--; 
   }
   else {                      // vrtenje v desno
      wrk++;
   }
   delay_ms(1);         // debounce                                     
}

BLOK 5
void SetU()
{   
unsigned char u1;                                // delovno polje
   if (napstev>1025) {napstev=0;}        // omejitve
   if (napstev>1023) {napstev=1023;}     
   u1=napstev % 256;                            // spodnji biti 
   PORTC=u1;         
   u1= napstev / 256;                             // zgornji biti

   switch (u1) {
      case 0: { PORTD.6=0; PORTD.7=0;break;} 
      case 1: { PORTD.6=0; PORTD.7=1;break;} 
      case 2: { PORTD.6=1; PORTD.7=0;break;} 
      case 3: { PORTD.6=1; PORTD.7=1;break;} 
   };      
   if ( Ux2 & (napstev<450)) {Ux2=0;}
   if (!Ux2 & (napstev>512)) {Ux2=1;}   // krmiljenje topologije 
     //napajalnika        
   LEDUx2=Ux2;                                       // krmiljenje LED diode 
 }

Slika 2 - Časovni diagram impulzov in logičnega dogajanja 
pri rotacijskem enkoderju

Iz slike se zelo lepo vidi situacijo ob vsaki spremembi stikala 1; 
takrat se namreč sproži prekinitvena rutina. Jasno je, da mora-
mo ob vsaki prekinitvi povečati ali zmanjšati nek števec v pro-
gramu, glede na smer vrtenja enkoderja.  Imamo torej le še en 
problem, ki ga je potrebno rešiti: kako določiti smer vrtenja en-
koderja? Če pozorno pogledamo sliko bomo opazili, da sta pri 
vrtenju v levo, takoj po prekinitvi, signala obeh stikal enaka - in 
to vedno, pri vrtenju v desno pa sta vedno različna! Rešitev je 
torej zelo enostavna – primerjava obeh signalov.

Tretja tipka, ki se sklene ob pritisku na os rotacijskega enkoder-
ja, nam služi za pomikanje po meniju.

Blok 3.
S tretjo tipko določimo vsebino izpisa na LCD-ju, prav tako pa 
defi nira spremembe napetosti ali maksimalnega toka, če os en-
koderja vrtimo. V tem bloku je še precej možnosti izpopolnjeva-
nja programa. Dodamo lahko nove menije. Prav tako lahko 
spreminjamo hitrost štetja števcev glede na hitrost vrtenja en-
koderja. Zaenkrat vse to še ni vgrajeno. 

Blok 4.
No, tu ni kaj dosti povedati. Program zazna, da je tipka pritisnje-
na in poskrbi, da je izhod D/A na 0 V, takoj ko tipko pritisnemo, 
oziroma, da se vrne na predhodno nastavljeno vrednost, če jo 
pritisnemo še enkrat. Pri tem moramo paziti na samozaporno 
logiko, ki prepreči, da bi se ob držanju tipke na izhodu izmeno-
ma pojavljala nastavljena napetost in napetost 0 V.

Blok 5.
Na port C imamo priključen spodnji del A/D pretvornika, zgornja 
dva bita pa sta 6. in 7. bit porta D (glej načrt v prejšnji št. revije). 
V programu torej uporabimo kar integer spremenljivko, katere 
spodnji bajt preslikamo na port C, z zgornjim bajtom pa glede 
na vrednost postavimo bita 6 in 7 porta D. V tem delu programa 
krmilimo tudi topologijo napajalnika in na ta način dobimo 

pred kontrolnimi elementi (MOSFET-i) v primeru potrebe tudi 
do 50V. Krmiljenje je preko bita 7 porta A. Trenutno  program 
preklaplja topologijo glede na zahtevo po izhodni napetosti; 
program se torej da še izboljšati. Glede na to, da merimo tako 
izhodno napetost, kot tudi napetost pred kontrolnimi elementi, 
bi lahko program preklapljal glede na minimalno oziroma ma-
ksimalno razliko teh dveh napetosti.

Blok 6.

Merjenje napetosti in tokov je izvedeno tako, da se po meritvi 
sproži prekinitvena rutina, ki tako meritev obdela. Merimo tri 
različne napetosti: izhodno napetost napajalnika, napetost 
pred kontrolnimi elementi ter napetost, ki jo dobimo iz opera-
cijskega ojačevalnika in je premo sorazmerna toku, ki teče skozi 
breme.

Blok 7.
Pravzaprav, največkrat merimo tok, saj je želja zagotoviti varen 
napajalnik, to pa pomeni, da mora dovolj hitro omejiti tok na 
maksimalno vrednost. Zaradi dovolj hitrega reagiranja na spre-
membo izhodne napetosti je tudi ta meritev precej pogosta. 
Preostali del časa namenimo meritvi napetosti pred regulacij-
skimi elementi. Tudi tu se da program še izboljšati. 

Glede na tok, podatek imamo, lahko torej v vsakem trenutku 
izračunamo energijo, ki se porablja na kontrolnih elementih. 
Najmanj, kar lahko naredimo, je izpis na LCD-ju, da napajalnik 
deluje pod neugodnimi pogoji (velika disipacija). Lahko pa bi 
tudi preko še prostih pinov na razširitvenem konektorju vključili 
dodatno vgrajen ventilator; ta opcija pride v poštev, če vezje 
uporabljamo za močnejše napajalnike (10A in več).

Blok 8.
Izpis podatkov na LCD-ju je odvisen od menija, v katerem se 
trenutno nahajamo. No, vedno pa velja pravilo, da je vrednost 
v oglatih oklepajih nastavljena vrednost, torej želena napetost 
oziroma maksimalni tok, vrednost brez oklepajev pa je dejansko 
izmerjena vrednost veličine.

Glede na to, da imamo v tej točki zbrane vse podatke, jih istoča-
sno pošiljamo tudi na UART(USB). 

Stikalo 1

Stikalo 2

Stikalo 1

Stikalo 2

Vrtenje v levo

Vrtenje v desno

1. točka prekinitve 2. točka prekinitve
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Protokol je kar se da enostaven. Vsaka poslana informacija je 
sestavljena iz sedmih znakov. Prvi znak pomeni vrsto informaci-
je, drugi je vedno enačaj (=), nato pa sledi 5-mestno število. 
Pomen prvega znaka je opisan v tabeli.

Slika 3 -  Protokol komunikacije napajalnik – PC

Blok 9.
Povsem logično je, da sem vzpostavil tudi komunikacijo v obra-
tni smeri, torej iz osebnega računalnika na napajalnik. Protokol 
prenosa podatkov je tu precej podoben zgornjemu. Tu sta le 
dve vrsti informacije in sicer za maksimalni tok in želeno nape-
tost. Hitrost prenosa je 115200 Boud.

Slika 4 - Protokol pri komunikaciji osebni računalnik - na-
pajalnik.

USB povezava

No, tu je sedaj že lep čas govora o USB povezavi, načrta zanjo 
pa ni nikjer. To bom takoj popravil. Kot je razvidno, je načrt kar 
se da enostaven - lahko bi celo rekli: asketski. Uporabljen je 
FT232RL, pri čemer se nisem potrudil dati niti signalnih RX, TX 
LED diod. Razmišljal sem, da bi povezavo napajanja preko R1 
celo izpustil, a sem se kasneje premislil, saj se v primeru, da 
med USB vmesnik in UART mikrokontrolerja damo vezje, ki gal-
vansko ločuje ti dve napravi, USB čip napaja preko tega upora. 
Vrednost upora je 2,2 Ω in istočasno deluje kot omejevalnik 
toka in varovalka. 

Slika 5 - UART - USB prehod za povezavo napajalnika z 
osebnim računalnikom.

Slika 6 - Tiskano vezje z zgornje in s spodnje strani v merilu 
1:1 (normal, miror, miror, normal)

BLOK 5
void putchar(char c)
{
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm(»cli«)
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   {
   tx_buffer[tx_wr_index]=c;
   if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
   ++tx_counter;
   }
else UDR=c;
#asm(»sei«)
}

void SendUsb(char* s) {
char i;
   i=0;
   while (s[++i]!=0x0) {putchar(s[i]);}        
}
  
-----...----------------...----------
  
   sprintf(str,«>U=%5d«,Uizh);        // U izhodna
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>N=%5d«,ir);          // U nastavljena
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>I=%5d«,Iizh);        // I izhodni
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>M=%5d«,Imax);        // I maximalni
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>K=%5d«,Uinp);        // U vhodna
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>R=%5d«,Rbre);        // R bremena
   SendUsb(str);
   delay_ms(3);
   sprintf(str,«>P=%5d«,Pout);        // P out
   SendUsb(str);

1
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Slika 7 - Postavitev elementov na UART - USB vmesniku

Če galvanske ločitve ne boste vgrajevali, lahko ta upor mirno 
izpustite in FT232RL se bo napajal iz napajalnika in ne iz oseb-
nega računalnika. Tiskano vezje je sicer dvostransko, a ga je 
mogoče narediti tudi kot enostranskega.
Napajalnik je sedaj pripravljen za povezavo z osebnim računal-
nikom. Ker je protokol znan, lahko ustrezen program naredi 
kdorkoli. No, za začetek sem ga tudi jaz. 

Program Laboratorijski napajalnik

Program sem napisal v Delphi7. Uporabil sem tudi knjižnico Se-
rialPortNG za dostopanje preko COM portov. Prav tako je upora-
bljena tudi knjižnica, ki omogoča barvne gumbe. Program ima 
zato nekoliko svojstven stil, ki odstopa od standardnih Windows 
nastavitev. Program je torej obarvan nekoliko bolj modro, to pa 
je tudi približna barva, katere smo vajeni že s foruma. Tudi  vse 
naslednje verzije bodo objavljene na http://www.elektronik.si/
phpBB2/viewtopic.php?t=17086.

Ko program poženemo, se nam odpre forma, ki prikazuje mo-
žnost povezovanja na ustrezen COM port. Izberemo lahko tudi 
opcijo avtomatskega iskanja porta, na katerem je napajalnik. Ko 
program zazna napajalnik, se iskanje porta ustavi, prikaže pa se 
»instrument« napajalnika z ustreznimi podatki. Program nam 
zdaj ponuja možnosti prikazovanja časovnega diagrama ali pa 
izris U/I karakteristike priključenega bremena. Namen je še do-
dati možnosti polnjenja različnih tipov baterij.  
Najprej si oglejmo časovni diagram veličin, ki jih napajalnik lah-
ko meri. Povsem levo nastavimo časovno bazo. Pravzaprav po-
vemo, vsake koliko časa bomo iz napajalnika pridobljeni poda-
tek vnesli v naš graf. Mali gumbek določa barvo ozadja na šega 
grafa; privzeta je modra. 

Slika 8 - Časovni diagram veličin napajalnika

Sledijo štiri polja, ki  omogočajo izris različnih veličin na graf. 
Tok in napetost sta merjeni veličini, upornost in porabljena moč 
pa sta izračunani. Pri vseh štirih lahko vpišemo maksimalno vre-
dnost Y osi, lahko pa to prepustimo avtomatiki. Podobno kot 
prej barvo ozadja, lahko tudi tu določamo barvo posamezne 
črte grafa. Barva X in Y osi grafa se izračuna tako, da  je kontra-
stna glede na barvo ozadja. Ko se diagram izriše do desne meje, 
dobimo dve nove možnosti: aktiven postane gumb »shrani«, v 
instrumentu zgoraj levo pa se odpre možnost »Graph«.
Shranjevanje slike je mogoče v več formatih, a nedvomno je 
najbolj uporaben »PNG«. »JPG« je sicer omogočen, a je upora-
ben le takrat, ko res ni druge možnosti. Omeniti velja še »SCV«, 
saj omogoča izvoz podatkov v programe, kot je MS Excel. Od 
ostalih možnosti je tu še »BMP«.
Če v instrumenti levo zgoraj odkljukamo možnost »Graph«, bo 
inštrument namesto trenutnih vrednosti prikazoval vrednosti, 
ki so vpisane v grafu v točki, kjer je kazalec. S klikom v dani 
točki pa lahko te vrednosti skupaj s časovno oznako prenesemo 
v graf v tekstovni obliki.

Slika 9 - PNG zapis dogajanja pri polnjenju Li-Polymer baterije 
(zgoraj) in meritev U/I karakteristike diode BY475 s pomočjo 

100-tih vzorcev meritve (spodnja slika)

U/I diagram nam ponuja 
nekaj povsem drugega. 
Za razliko od časovnega 
diagrama, kjer dogaja-
nje zgolj opazujemo, pa 
pri tej meritvi s progra-
mom na osebnem raču-
nalniku nastavljamo ne-
katere parametre napa-
 jalnika; nekatere samo 
ob startu meritve (ma-
ksimalni dovoljeni tok), 
druge pa med meritvijo 
samo (izhodna napetost). Preden začnemo z meritvijo, mora-
mo nastaviti nekatere parametre, ki omogočijo, da napajalnik 
deluje v še varnem območju meritve dane komponente. Z na-
pačno nastavljenimi mejnimi vrednostmi lahko kaj hitro uniči-
mo merjeni element.
Ker se nekatere meritve izvajajo na sami meji sposobnosti napa-
jalnika, predvsem je tu problematičen raster nastavitve (40 V je 
razdeljenih na 1024 delov) napetosti in natančnost meritve 
toka (5 A je razdeljenih na 1024 stopenj), se do natančnejših 
rezultatov pri tovrstnih meritvah lahko pride s povprečenjem 
rezultatov. V statističnem delu nastavitev nastavimo število me-
ritev, interval med posamezno meritvijo in število meritev, ki jih 
pri obdelavi zanemarimo, ker preveč odstopajo od povprečja.
Ko je meritev končana, imamo tudi tu možnost sliko shraniti v 
enem od že opisanih formatov.

Ideja je bila programu dodati še tretjo opcijo in sicer polnjenje 
znanih tipov baterij. No, celoten projekt je bil očitno preobsežen 
in prehitel me je čas, zato je članek objavljen brez te možnosti. V 
prihodnje se bom potrudil dodati tudi ta del programa.               
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DX kodeks

1. Poslušal bom, poslušal bom in še 
poslušal.

2. Klical bom le, ko bom postajo 
razločno slišal.

3. Ne bom zaupal DX Clustru in 
prepričal se bom v znak DX 
postaje, preden bom klical.

4. Ne bom motil DX postaje, kot 
tudi ne nikogar, ki jo kliče in niko-
li se ne bom uglaševal na 
frekvenci DX postaje ali v QSX 
oknu.

5. Počakal bom DX postajo, da 
konča zvezo, preden jo bom 
klical.

6. Vedno bom oddal svoj popolni 
klicni znak.

7. Poklical bom in potem poslušal 
dovolj časa. Ne bom klical 
nepretrgoma.

8. Ne bom oddajal, ko DX operater 
pokliče klicni znak nekoga 
drugega, ne mojega.

9. Ne bom oddajal, ko DX operater 
povpraša po znaku, ki ni podo-
ben mojemu.

10. Ne bom oddajal, ko DX postaja 
kliče drugačna geografska  
območja, kot je moje.

11. Ko me DX operater pokliče, ne 
bom ponavljal svojega znaka, 
razen v primeru, ko menim, da 
ga je narobe sprejel.

12. Hvaležen bom, če in ko bom 
vzpostavil zvezo.

13. Spoštoval bom kolege radioama-
terje in deloval tako, da si bom 
zaslužil njihovo spoštovanje.

KV AKTIVNOSTIKV AKTIVNOSTI
DX CODE 

OF CONDUCT
Iz FOC-a (First Class CW Operators’ 
Club) je prišla dobra in koristna 
iniciativa, z željo izboljšati vsak-
danje dogajanje na frekvencah. Naj 
vam bo kodeks vodilo in pravilo. 
Več o tem pa lahko preberete na 
spletnih straneh:
http://www.g4foc.org/
http://www.g4ifb.com/html/dx-
ing.html#PileupTips

KV KOLEDAR TEKMOVANJ
DATUM NAZIV   PRAVILA/INFO

24./25. april SP DX RTTY Contest  http://www.pkrvg.org/zbior.html
 Helvetia Contest  http://www.uska.ch/typo/index. 

     php?id=80&L=3

1./2. maj ARI International DX Contest     http://www.ari.it/images/stories/hf/
             ARIDX2010reg.pdf

8./9. maj VOLTA WW RTTY Contest  http://www.contestvolta.com/
      44volta-e.pdf
  CQ-M International DX Contest http://www.srr.ru/CONTEST/
      cq_m_10_eng.php

15./16. maj His Maj. King of Spain Contest, CW http://www.ure.es/contest/431-sm-el-
      rey-contest-english-version.html

22./23. maj Baltic Contest   http://www.lrsf.lt/bcontest/english/
      rules_html.htm
  EU PSK DX Contest  http://eu.srars.org/indexphp?option= 
      com_content&task=view&id=20&Item 

     id=48 
      
29./30. maj CQ WW WPX Contest, CW  http://www.cqwpx.com/rules.htm

5./6. junij IARU Region 1 Field Day, CW http://www.darc.de/referate/dx/contest/
      fd/en/rules/
 DigiFest   http://www.mixw.net/misc/DigiFest/
      rulese.html

12./13. junij Portugal Day Contest  http://www.rep.pt/concursos/
      REP_Contest_Portugal_Day.pdf

19./20. junij All Asian DX Contest, CW  http://www.jarl.or.jp/English/4_
      Library/A-4-3_Conte sts/AADX.htm

26./27. junij Ukrainian DX DIGI Contest http://www.izmail-dx.com/
 His Maj. King of Spain Contest,  http://www.ure.es/contest/431-sm-el-
 SSB    rey-contest-english-version.html
 Marconi Memorial HF Contest http://www.arifano.it/Contest_Marconi.htm

3./4. julij DL-DX RTTY Contest  http://drcg.de/index.php?option=com_ 
     content&task=view&id=24&Itemid=36

 Venezuelan Ind. Day Contest http://www.radioclubvenezolano.org/rules.htm

10./11. julij IARU HF World Championship http://www.arrl.org/contests/rules/2010/
      iaru.html
 World Radiosport Team   http://www.wrtc2010.ru/
 Championship (WRTC) 

17./18. julij DMC RTTY Contest  http://www.digital-modes-club.org/
      dmccontest.htm

 North American QSO Party, RTTY http://www.ncjweb.com/naqprules.php

24./25. julij RSGB IOTA Contest  http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2010/
      riota.shtml 
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Na spodnjih povezavah nekaj slik izpred 30 let, iz CQ 
cone 18. Poznani znaki U0Y, UK0AMM ali RK0AXX so 
še danes aktivni kot RWOA. Teksta se sicer ne razume 
dosti, ampak slike so pa OK:
http://www.csdx-club.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=60
http://www.csdx-club.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=69

http://www.csdx-club.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=71

Jeff [K8ND] je na PJ2T za CQWW 160 CW pripravil 
setup treh Skimmerjev z SDR-IQ sprejemniki z 
različnimi antenami, podatki pa so se stekali v 
Writelog:
http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer.htm
http://www.k8nd.com/Radio/Planning/CQWW160/
pj2t_cw_skimmer_scheme.pdf

Na ekspediciji TX3A so uporabljali sprejemno anteno 
“Double Half Delta Loop (DHD)”. Več podrobnosti in 
izboljšave najdemo tudi na strani IV3PRK:
http://www.iv3prk.it/
http://www.tx3a.com/equipment.html

Med komentarji posnetka o NR5M se pojavi tudi 
pripomba, da to ni radioamaterstvo, ker ni zabavno. 
Preverite sami: http://www.youtube.com/
watch?v=ASq2cwJLnrI

V jesenskem ARRL 10m kontestu nas pričakuje nekaj 
novosti, dodali so 31 novih množiteljev. Množitelj XE 
(Mehika) bo namreč sedaj razdeljen na 31 novih, ime-
na in kratice držav lahko najdemo na ARRLovih straneh. 
Nekateri celo ugibajo, ali bo kdo iz zvezne države Quin-
tana Roo (QRO) sodeloval v QRP kategoriji, HI.
http://kx9x.wordpress.com/2010/03/30/33-new-multi-
pliers-in-arrl-10-meter-contest/

O stubih se da prebrati marsikaj, nekaj o tem je 
napisal tudi Jim [K9YC]:
http://audiosystemsgroup.com/Coax-Stubs.pdf

Randy [K5ZD] je vodil ekipo prostovoljcev [N7AZ, 
WP3C, SV1RP, AB7E, KA3DRR, N1NK, K4ZW, NN3W in 
KQ2M] in pripravili so zares obsežno bazo rezultatov: 
WPX SSB od leta 1985 in WPX CW od 1991. Ker pa 
očitno ni bilo dovolj, je pomagal še Don [AA5AU] in 
tako so pripravili še rekorde vseh 15 let CQ WPX RTTY:
http://www.cqwpx.com/score_db.htm
http://www.cqwpxrtty.com/records.htm
Gerard [F2VX] piše o zgodovini radioamaterstva v 
francoskih čezmorskih območjih (1920-1962). Nekaj 

poglavij je dostopnih na naslovu: http://www.
lesnouvellesdx.fr/histoires.php

O lanskoletni ekspediciji na otočja Austral in 
Marquesas (TX5SPA in TX5SPM) lahko preberete na 
strani ekipe SRT: http://www.strangeradioteam.com

Gerben [PG5M] je v septembru 2009 potoval po 
Pacifi ku in delal iz Fijija [3D2GM], Tuvaluja [T2G] in 
Taware [T30GM]. Izkušnjah, slike, statistike in druge 
koristne informacije najdete na: http://www.dx.to

Že januarja je bil aktiven prefi ks TC2010 iz Istanbula, 
ki je letos tretja evropska prestolnica kulture. Do konca 
leta bodo po naslednjem razporedu aktivne naslednje 
postaje: 28-30. maj - TC2010CC, 04-06. junij - 
TC2010RKM, 01-04. julij - TC2010DHO, 08-10. julij - 
TC2010VS, 30/31. julij - TC2010IIM, 14/15. avgust - 
TC2010LT, 28-31. avgust - TC2010WBC, 01-05. 
september - TC2010WBC, 10-12. september - 
TC2010RH/TC2010AH, 24-26. september - TC2010I-
DO, 02-08. oktober - TC2010CC, 10-12. december 
- TC2010GT. Več o dogodku in posebni diplomi: http://
www.ta0u.com

Mehiški “APEK” - CoFeTel (Comision Federal de  
Telecomunicaciones) je do konca leta 2010 dovolil 
uporabo prefi ksa 4B ob praznovanju 200-letnice neod-
visnosti Mehike in ob 100-letnici mehiške revolucije.

3B8 - MAURITIUS (AF-049)
Mart [DL6UAA] se je vrnil na Mauritius - 3B8MM, kjer 
bo ostal predvidoma do 25. aprila. Kot ponavadi bo 
največ časa posvetil CW 160-10m, nekaj SSB in RTTY 
pa bo tudi mogoče. QSL HC

3V - TUNISIA (IOTA)
Po aktivnosti v Maroku, bo Alfredo [IK7JWX] vodil 
skupino operaterjev na dva IOTA otoka med 27. 
aprilom in 4. majem. Omenjeni operaterji so: 
Alfredo [IK7JWX], Leo [I8LWL], Raul [IC8ATA], Titti 
[IK8GQY (YL)], Armando [IK8BPY], Ampelio 
[IS0AGY], AntoNello [IK2DUW], Rosy [IW2NLC 
(YL)], Michele [IK2GPQ], Simon [IZ7ATN], Ruggero 
[IK2PZC] in Stanislav [IZ2GRG]. Delali bodo iz 
Djerbe (IOTA AF-083, ARLHS TUN-022, WLOTA 
L-1394) in otoka Kuriat (IOTA AF-092, ARLHS 
TUN-002,WLOTA L-0974). Znaki bodo TS8P in 
TS8P/p (3V8SM), HF in 6m področja, CW/SSB/RTTY/
PSK31. QSL IK7JWY

3W - VIETNAM
Mednarodna skupina kakšnih 20 operaterjev 
(Hans-Peter [HB9BXE], Jan [DJ8NK], Hans 
[HB9BHW], Rene [HB9BQI], Christine [HB9BQW], 
Thomas [HB9BSH], Hans-Jurg [HB9DKZ], Paul 
[HB9DST/AA1MI], Friedhelm [HB9JBI], Matthias 
[HB9JCI], Peter [HB9PJT], Rolf [HB9TVR], Bob 
[K4UEE], Eddy [XV1X], Bac [XV2A], Quang [XV2B], 
Michal [XV9DX] in Torsten [XV9TH]) bo aktivna 
med 10. in 18. aprilom iz otoka Con Co (AS-185). 
Načrtujejo delo s štirimi postajami, delali bodo vsa 
področja - tudi 160 m in 80 m, kar je prava 
poseb nost. Aktivni bodo tudi na satelitih (AO-07,  
AO-51, HO-68, SO-50 in SO-67). http://www.3w6c.
qrv.ch

5W - SAMOA (OC-097)
Sergey [UX0HX] in še pet drugih operaterjev: RK3FA, 
UR3HR, US7UX, UT1HF in UT5UY bodo aktivni kot 
5W0OX med 18. in 19. majem od koder se odpravljajo 
na Central Kiribati (OC-043), kjer bodo med 22. 
majem in 1. junijem delali bodo kot T31X in T31UR, 
med 2. in 6. junijem pa bodo aktivni kot ZK3X Tokelau 
(OC-048). Povsod bodo delali CW/SSB/Digital, 
160-10m. QSL za vse znake UR3HR. http://www.
uz1hz.com/pacifi codyssey.html

8Q - MALDIVES
Tom [PF4T] bo delal kot 8Q7TB med 5. in 25. junijem. 
Delal bo 20/40m SSB/RTTY/PSK31. Postaja bo FT897D 
in WindomFD4 antena. QSL HC http://8q7tb.pf4t.nl

9H - MALTA
Steve [G0SGB] bo delal kot 9H3/G0SGB/p z Malte 
(EU-023, MIA MM-001, WLOTA LH-1113) med 12. in 
25. junijem. Delal bo tudi z otoka Gozo (EU-023, MIA 
MM-004, WLOTA LH-0046) kot 9H4/G0SGB/p, za kar 
pa ni omenjenih datumov. Posebno pozornost bo 
posvetil aktiviranju svetilnikov na Malti. QSL HC, samo 
direktno.

A5 - BHUTAN
Steve [W7VOA] se namerava aktivirati kot A52SW iz 
Thimpuja, verjetno med 23. aprilom in 1. majem. 
Delal bo CW/SSB na področjih 80-10m. Moč je v tej 
državi omejena na 100W. Ker je to delovni obisk, bo 
klofal samo v prostem času. QSL K2AU, LoTW OK.

C3 - ANDORRA
Deset C35 postaj (C35CA, C35DR, C35HI, C35JM, 
C35KC, C35LM,  C35MO, C35PR, C35SG in C35US) in 
deset C36 postaj (C36AR, C36AT,  C36BO, C36CT, 
C36JI, C36JS, C36MF, C36PP, C36RP in C36VM) bo do 
konca aprila aktivnih ob 30-letnici andorske IARU 
članice (Unio de Radioafi cionats Andorrans). O 
diplomi: http://ura30anys.blogspot.com

BY - CHINA
Nicola [I0SNY] bo med 25. aprilom in 16. majem delal 
kot BY1DX/I0SNY iz Pekinga. Največ časa bo na 40m in 
17m. QSL I0SNY, samo direktno.

DL - GERMANY (EU-129)
Helmut [DL7VOX] bo aktiven kot DL7VOX/p z otoka 
Usedom (EU-129) in svetilnika med 22. aprilom in 11. 
majem. Delal bo predvsem CW, 100W in žične antene. 
QSL DL7VOX

E4 - PALESTINE
Antonio [EA5RM] in skupina Tifariti (EA2RY, EA5FX, 
EA7AJR,  EA7KW, F5CWU, F6ENO, F9IE, IN3ZNR in 
UT7CR) bodo med 28. majem in 6 junijem delali kot 
E4X. Načrtujejo delo CW/SSB/RTTY na 160-6 m 
področjih. Imeli bodo tri aktivne postaje. QSL EA5RM. 
http://www.dxfriends.com/e4x/

F - FRANCE (EU-156)
Francois [ON4LO] in Kurt [ON4CB] načrtujeta 
aktiviranje otoka Tombelaine (DIFM MA021, IN89FP) 
kot F/OR9W/P med 23. in 25. julijem. Otok je 
nenaseljen ornitološki rezervat granitne sestave, 
posebnost je ta, da se nanj lahko pride peš ob oseki. 

contest club
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Več o otoku: http://explorer.altopix.com/map/7ojek3/Tombelaine_island.htm

F - FRANCE (EU-074)
Člani Charente DX Group (CDXG) bodo aktivirali otok Brehat (DIFM MA-012) kot 
TM0B med 21. in 28. majem. Aktivnost s 4-5 postajami na vseh HF področjih, CW/
SSB/RTTY/PSK. Omenjeni operaterji so: Joel [F1BLQ], Michel [F5EOT], Gemon 
[F5LOW], Laurent [F5MNK], Fabrice [F5NBQ], Bertrand [F6HKA] in Leon [ON4ZD/
OS0S]. QSL F6ANA. Po ekspediciji bo log dosegljiv na naslovu: http://users.
belgacom.net/cdxg

FP - ST. PIERRE & MIQUELON
Paul [K9OT] in Peg [KB9LIE] bosta ponovno aktivirala otok Miquelon (NA-032) med 
5. in 14. julijem. Znaki bodo FP/[domačiznak]. Med IARU HFC bosta delala vsak 
svoje single op tekmovanje. Aktivnost CW/SSB, 80-10 m, mogoče tudi 160 m in 6 
m. QSL HC. LoTW OK. http://www.hamradio.pnpfarms.com

FR - REUNION ISLAND
Stephane [F5UOW] bo ponovno na počitnicah na otoku Reunion (AF-016) do 2. 
maja. Uporabljal bo isti znak kot že v preteklosti: FR/F5UOW, vendar samo do 17. 
aprila, samo 20 m. Kasneje se bo preselil na drugi QTH, kjer bo delal kot TO2R in bo 
delal 80-10 m, predvsem CW. QSL HC

GM - SCOTLAND (EU-118)
Operaterji Oscar [EA1DR], George [EA2TA], Christian [EA3NT], Col [MM0NDX], 
Vincent [F4BKV] in Bjorn [SM0MDG] planirajo ekspedicijo na redek, težko dostopen 
otok Flannan med 18. in 21. junijem. Zadnja aktivacija je bila v letu 2002, še prej 
pa 1989 in 1995. Znak bo MS0INT. Posebej se bodo potrudili za JA znake. 80-10 m, 
tam kjer bo najbolj letelo. Načrtujejo delo z dvema postajama, v dnevnem času 
bodo mogoče aktivirali tudi tretjo. QSL M0URX. http://www.ms0int.com

HB0 - LIECHTENSTEIN
Marc [OZ1MDX] bo delal HB0/OU4U med 22. in 27. junijem, na vseh HF področjih, 
CW/SSB/RTTY/PSK31. Direktna kartica je via M0URX, za Biro kartico pa lahko pošljete 
zahtevek na strani: http://www.m0urx.com/qsl-request-form.html

IS0 - SARDINIA
Člani ekipe F6KOP bodo aktivni kot IS0R z otoka Rossa, Sardinija (EU-024, JN41KA) 
med 7. in 15. majem. Aktivnost bo s tremi postajami 160-6m, CW/SSB/RTTY. Vsaka 
postaja bo FT450, z ojačevalnikom Acom 1010, Microham vmesniki in prenosni PC, 
imeli bodo SpiderBeam 30-10 m, 4-square za 40 m, vertikalko za 80 m (K9AY) in 
inverted L za 160 m in Beverage za sprejem. Omenjeni operaterji so: Thierry [F4TTR 
(SSB)], Sebastien [F5UFX (SSB)], John [F5VHQ (SSB)], Sergio [IS0AWZ (SSB)], 
Norbert [F6AXX (CW)], Maurice [F5NQL (CW)],  Bruno [F5AGB (CW)], Jean-Paul 
[F8BJI (Digi)], Henri [F1HRE (Digi)] in Frank [F4AJQ (Digi)].

JD1 - OGASAWARA
Makoto [JI5RPT] bo delal kot JD1BLY iz otoka Chichijima (AS-031) med 2. in 7. 
majem, CW/SSB/Digital na področjih 40-6 m in tudi na satelitih. QSL HC. Navodila za 
QSL kartico in OnLine log na naslovu: http://www.ji5rpt.com/jd1/

JD1 - OGASAWARA
Hiroyuki “Harry” [JG7PSJ] bo ponovno aktiven kot JD1BMH iz otoka Chichijima 
(AS-031) med 2. in 14. majem. Delal bo 40-10m, mogoče tudi 80m. CW/SSB/
Digital. QSL HC. http://sapphire.es.tohoku.ac.jp/jd1bmh/index.html

JT - MONGOLIA
Alex [IW5EDA] bo aktiven kot JT1/IW5ELA iz Ulaanbaatarja med 7. in 22. julijem. 
Prijatelj Giampiero [I5NOC] bo tudi z njim, aktivna bosta prvi teden iz klubske 
postaje v Ulaanbaatarju, kasneje pa iz mobila. QSL HC

LA - NORWAY
Waldi [SP7IDX] bo aktiven kot LA/SP7IDX iz Engeloya (EU-062) med 2. in 17. 
junijem, delal bo SSB/RTTY na področjih 20/17/15/10 m. QSL HC

OX - GREENLAND (NA-018)
Reid [N0RC] bo aktiven do 23. aprila kot OX/N0RX, ponovno pa bo aktiven med 1. 
in 27. majem. Dela na NASA programu Ice Bridge. QSL HC

PA - NETHERLANDS
Anneke [PB7XYL] bo do 30. aprila aktivna kot PB88XYL. To je prva aktivnost WOTA 
kluba (Women On The Air). QSL PB7XYL. http://wotaclub2010.blogspot.com

T30 - WESTERN KIRIBATI
Haru [JA1XGI/W8XGI] bo ponovno aktiven kot T30XG ali T30/T32XG med 3. in 9. 
junijem. Delal bo 40-6 m, CW/Digital. QSL JA1XGI.

TT8 - CHAD
Phil [F4EGS] bo dva meseca aktiven iz te afriške države. Klicni znak še ni znan, 
mogoče bo dobil svoj stari znak TT8PK (iz let 2006-2008). V prostem času ga bomo 
našli 40-10 m CW/SSB in nekaj RTTY. QSL F4EGS.

V2 - BARBUDA AND ANTIGUA
Randy [WD8MGZ] bo aktiven kot V25WV iz vasi Codrington na Barbudi (NA-100) 
med 24. aprilom in 1. majem. Za urnik in frekvence ga lahko najdete na Twitterju, 
če poiščete wd8gmz. Aktiven bo tudi na Echolinku V21RW-R. http://home.comcast.
net/~randylwilliams/site

VE - CANADA (NA-182)
John [VE8EV] načrtuje aktiviranje otoka Greens v Severnozahodnih območjih 
(NWT) med 15. in 20. aprilom. Delal bo samo SSB. http://ve8ev.blogspot.com

VQ9 - CHAGOS ISLANDS
Jim [ND9M (VQ9JC)] se vrača na otok Diego Garcia (AF-006) za čas štirih mesecev. 
Pričakuje, da bo delal z znakom VQ90JC konec maja in začetek junija. Tudi CQ WW 
WPX CW.

WH0 - MARIANA ISLANDS
Kuro [AL5A (JH0MGJ)] bo ponovno aktiven kot WH0/AL5A z otoka Saipan (OC-086) 
med 24. in 26. aprilom. Aktivnost 80-10m, CW/SSB. Potrudil naj bi se za šibke EU 
signale. QSL direktno JA7JEC. Biro kartice na JH0MGJ.

ZL7 - CHATHAM ISLANDS (OC-038)
Kaz [JH1HRJ (ZL3JP)] bo aktiven kot ZL7J med 27. aprilom in 3. majem. Delal bo 
SSB/CW na področjih 160-10 m. QSL JH1RHJ

ZS10 - SOUTH AFRICA
Posebna postaja ZS10WCS bo aktivna do 12. julija ob svetovnem nogometnem 
prvenstvu, ki bo potekalo med 11. junijem in 11. julijem. Do 31. maja bo postaja 
aktivna le ob vikendih, od 1. junija do 12. julija pa 7 dni na teden. Vse postaje bodo 
dobile posebno QSL kartico.

PRAVILA ZA KV PRVENSTVO ZRS
I. ORGANIZATOR

Organizator tekmovanja je Zveza radioamaterjev Slovenije 
(ZRS). V tekmovanju lahko sodelujejo slovenski radioamaterji, 
ki imajo veljavno dovoljenje za uporabo radijske postaje.

II. DATUM IN ČAS
Tekmovanje je vsako leto APRILA (POMLADNI DEL ) in NOVEM-
BRA (JESENSKI DEL), v nedeljo v tretjem polnem vikendu, v ča-
sovnem terminu od 09.00 do vključno 10.59 po lokalnem času.

III. FREKVENCE IN VRSTA DELA
Tekmovanje poteka na 80-metrskem pasu istočasno v telegrafi -
ji in telefoniji:

3515 - 3580 kHz telegrafi ja (CW),
3650 - 3775 kHz telefonija (SSB).

V tekmovanju je dovoljeno vzpostavljati zveze samo v navede-
nih frekvenčnih pasovih. Veljavne so samo zveze v isti vrsti dela 
(CW - CW in SSB – SSB). Postajam je dovoljeno delati samo CW, 
samo SSB ali obe vrsti dela, vendar je istočasno dovoljen samo 
en signal na frekvenčnem pasu. Isto postajo je dovoljeno delati 
CW in SSB, vendar morata biti vmes najmanj dve zvezi z drugimi 
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postajami. V tekmovanju ni dovoljena uporaba packet radia, 
spotov (vključno s spoti internih klubskih clustrov), UKV FM 
mrež in ostalih amaterskih ter neamaterskih komunikacijskih 
sredstev kot pomoč za iskanje množilcev in vzpostavljanje zvez 
v tekmovanju.

IV. IZMENJAVA RAPORTOV
Postaje morajo izmenjati raport, ki je sestavljen iz ocene spreje-
ma po RS(T) sistemu in dvomestnega števila, ki pomeni skrajša-
no oznako leta prvega operaterskega izpita za osebne postaje 
oziroma izdaje prvega dovoljenja za delo klubske postaje.
Primera:
- OSEBNA POSTAJA, kjer je operater opravil izpit leta 2000, 
odda raport 599 00 v CW oziroma 59 00 v SSB.
- KLUBSKA POSTAJA je dobila prvo dovoljenje za delo leta 1963, 
zato vsi operaterji na tej postaji oddajo raport 599 63 v CW ozi-
roma 59 63 v SSB načinu dela.

V. TOČKOVANJE
Vsaka kompletna SSB zveza prinaša eno (1) točko, vsaka kom-
pletna CW zveza pa dve (2) točki. Nekompletne in dvojne (po-
novljene) zveze ne prinašajo točk.

VI. MNOŽITELJI
Vsako različno dvomestno število iz raporta (skrajšana letnica) 
predstavlja en množitelj. Vsak različen množitelj se upošteva 
posebej, za vsako vrsto dela (CW in SSB).
Množitelj, oddajan v tekmovanju, se šteje kot delan množitelj.

VII. REZULTAT
Končni rezultat v tekmovanju (skupno število točk) je vsota točk 
CW in SSB zvez, pomnožena z vsoto množiteljev.
Primer izračuna rezultata za 25 CW in 45 SSB zvez ter 20 mno-
žiteljev na CW in 30 na SSB:
25 CW zvez × 2 = 50 točk, 20 CW množiteljev
45 SSB zvez × 1 = 45 točk, 30 SSB množiteljev
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
skupaj 95 točk x 50 množiteljev
REZULTAT : 4750 točk

VIII. KATEGORIJE
Klubske in osebne postaje lahko konkurirajo v naslednjih kate-
gorijah:
• KATEGORIJA »VELIKA MOČ - CW«
• KATEGORIJA »VELIKA MOČ - SSB«
• KATEGORIJA »VELIKA MOČ - CW/SSB«
To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z močjo, ki 
je večja od 100W na priključku antene. Postaja lahko konkurira 
samo v eni od treh kategorij.

• KATEGORIJA »MALA MOČ - CW«
• KATEGORIJA »MALA MOČ - SSB«
• KATEGORIJA »MALA MOČ - CW/SSB«
To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z močjo, ki 
je večja od 5W in manjša ali enaka 100W na priključku antene. 
Postaja lahko konkurira samo v eni od treh kategorij.

• KATEGORIJA »QRP - CW«
• KATEGORIJA »QRP - SSB«
• KATEGORIJA »QRP - CW/SSB«
To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z močjo, ki 
ni večja od 5W na priključku antene. Postaja lahko konkurira 
samo v eni od treh kategorij.

Poleg osnovne kategorije lahko postaja sodeluje še v naslednjih 
kategorijah, če so v poslanem dnevniku navedene (kategorije 
se ne izključujejo):

• KATEGORIJA »NOVINCI«
Postaje, kjer od prve izdane licence niso potekla 3 leta. Na klub-
ski postaji šteje licenca operaterja, ne glede na dano številko 
klubske postaje v tekmovanju, v kolikor dela samo on.

• KATEGORIJA »EKIPE«
Ekipo sestavljajo do tri postaje, ne glede na članstvo v radioklu-
bu, moč oddajnika ali vrsto dela po pravilih tekmovanja. Ista 
postaja je lahko v sestavi samo ene ekipe. Skupni rezultat je 
seštevek rezultatov vseh postaj v ekipi. Obvezna je prijava ekipe 
pred tekmovanjem na spletni strani ZRS. Veljavna je zadnja po-
slana prijava, ob prispetju prijave se podatki avtomatsko javno 
objavijo na spletni strani KVP ZRS.

• KATEGORIJA »RADIOKLUBI«
Skupni rezultat radiokluba je seštevek rezultatov vseh klubskih 
in osebnih postaj, ki so člani tega radiokluba. Tekmovalni dnev-
niki (klubskih ali osebnih postaj) brez navedenega istega znaka 
radiokluba, se ne upoštevajo za to kategorijo.
Postaje so razvrščene v kategorije glede na moč oddajnika (VE-
LIKA MOČ, MALA MOČ, QRP) in vrsto dela (CW, SSB, CW/SSB), v 
kategoriji RADIOKLUBI, EKIPE in NOVINCI pa na osnovi prijave v 
tekmovalnem dnevniku.

IX. TEKMOVALNI DNEVNIKI
Dnevnike je potrebno poslati v elektronski obliki v Cabrillo for-
matu. Zapis kategorije tekmovanja mora imeti eno izmed na-
slednjih oblik (odvisno od izbrane kategorije):

SINGLE-OP 80M HIGH CW
SINGLE-OP 80M HIGH SSB
SINGLE-OP 80M HIGH MIXED
SINGLE-OP 80M LOW CW
SINGLE-OP 80M LOW SSB
SINGLE-OP 80M LOW MIXED
SINGLE-OP 80M QRP CW
SINGLE-OP 80M QRP SSB
SINGLE-OP 80M QRP MIXED

Na spletni strani ZRS je objavljenih nekaj primerov programov 
in prevajalnik z navodili za izpolnjevanje dnevnikov.
Ime datoteke (dnevnika) mora vsebovati znak, uporabljen v 
tekmovanju in končnico cbr. Primer (s59xxx.cbr).
Dnevnik mora vsebovati podatke o zvezah, razvrščenih po času 
(ne po vrsti dela). Navodila so na spletni strani ZRS.

Primer dnevnika:
START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY:  LOG2CBR by S57AD
CALLSIGN: S59XXX
CONTEST: KV prvenstvo ZRS
CATEGORY: SINGLE-OP 80M LOW MIXED
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
CLUB: S59ABC
CLAIMED-SCORE: 2177
OPERATORS: S59XXX
NAME: Franc Verzel
ADDRESS: Dečkova 57
ADDRESS: 1000 Ljubljana
ADDRESS:
SOAPBOX: 
QSO:  3500 CW  2005-11-20 0800 S59XXX          599  01     S52L           599  02
QSO:  3500 PH   2005-11-20 0803 S59XXX          59    01     S51BH          59  50
QSO:  3500 PH   2005-11-20 0804 S59XXX          59    01     S51O            59  76
END-OF-LOG:

Nepravilno sprejeti klicni znaki, nepravilno sprejeti množitelji, 
zveza, ki je ni v dnevniku korespondenta, nepravilno označena 



CQ ZRS

50

Letnik XX1, 1-2/2010

KV AKTIVNOSTI NOVA PRAVILA ZA KVP ZRS KDAJ JE KONEC TEKMOVANJA

vrsta dela (CW zveza vpisana kot SSB ali obratno), pomenijo 
napako in odvzem zveze. Prav tako se odvzamejo vse zveze, ki 
se v dnevnikih pojavijo le enkrat in jih ni možno preveriti na 
osnovi prejetega dnevnika (unikatne zveze).

X. NAČIN IN ROK POŠILJANJA DNEVNIKOV
Rok za pošiljanje dnevnikov je najkasneje 7 dni po tekmovanju, 
na spletni strani tekmovanja prek tekmovalnega robota, ki spre-
jema dnevnike. Dnevniki se izjemoma sprejmejo tudi na elek-
tronski naslov kvp@hamradio.si, papirnati dnevniki pa na sede-
žu ZRS v zgoraj navedenem roku.

XI. UGOTOVITEV IN OBJAVA REZULTATOV
Organizator tekmovanja izdela na osnovi pregledanih dnevni-
kov razvrstitve za vse kategorije. Zmagovalci v posameznih ka-
tegorijah so postaje, ekipa in radioklub, ki osvojijo največji re-
zultat posebej za pomladni in jesenski del.
Končni zmagovalci za posamezno leto in v posameznih katego-
rijah so postaje, ekipa in radioklub, ki osvojijo največji končni 
rezultat, ki je seštevek pomladnega in jesenskega dela.
V kolikor postaja v pomladanskem in jesenskem delu konkurira 
v različnih kategorijah, se kot končni rezultat upoštevata oba.
Organizator objavi prijavljene rezultate na spletni strani ZRS v 
realnem času, končne uradne rezultate in kraj ter datum pode-
litve nagrad pa objavi najkasneje v prvi številki glasila CQ ZRS v 
naslednjem letu. Končne rezultate organizator objavi tudi na 
spletni strani ZRS, vključno s prejetimi dnevniki.
XII. NAGRADE
Na osnovi doseženih rezultatov organizator podeljuje naslednje 
nagrade:

• V KATEGORIJAH »VELIKA MOČ«, »MALA MOČ«, »QRP« (ločeno 
»CW«, »SSB« in »CW/SSB« - skupaj 9 kategorij) se upošteva sle-
deče mesto:
- 1. mesto: plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto: diploma

• KATEGORIJA“NOVINCI“
- 1. mesto: plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto: diploma.

• KATEGORIJA “EKIPE“
- 1. mesto: plaketa in diploma (za vsako postajo v ekipi),
- 2. - 5. mesto: diploma (za vsako postajo v ekipi)

• KATEGORIJA »RADIOKLUBI«
- 1. mesto: plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto: diploma.

Zmagovalec v kategoriji »RADIOKLUBI« je zmagovalec KV pr-
venstva ZRS za določeno leto in prejme prehodni pokal. V koli-
kor isti radioklub osvoji pokal trikrat zapored, ga prejme v trajno 
last.
Na predlog tekmovalne komisije se lahko podeli posebne diplo-
me (za poseben dosežek, najmlajši ali najstarejši udeleženec, 
ženske …).
Odvisno od možnosti (sponzorji, donatorji idr.) organizator tek-
movanja podeli tudi posebne nagrade.

XIII. KONČNE DOLOČBE
Za ugotovitev in objavo rezultatov organizator tekmovanja ime-
nuje tekmovalno komisijo. Odločitve komisije so dokončne.
Pravico tolmačenja in sprememb teh pravil ima organizator tek-
movanja.

Pravila je sprejel Upravni odbor ZRS na seji dne 29.03.2010 in 
začnejo veljati takoj.               

Kdaj je konec tekmovanja
Avtor: Janez Močnik, S53MJ

Sprašujem se, kaj spremeni dejstvo, če se začne tekmovanje KVP 
ZRS ob 09:00 in traja do11:00, ali le do vključno 11:59? Še nikoli 
nisem slišal, da bi nekdo vpisal zvezo v log s časom preko 11:00, 
četudi je delal kakšno minuto dlje, česar pa mu tudi ta formulacija 
ne preprečuje. Da vse le ni tako razumljivo, pomeni že to, da so 
morali organizatorji pred 11:59 dodati še besedico “vključno”, česar 
prej ni bilo treba. Razumljivo, da nihče ni pisal zvez z “vključno” 
11:00. Menda je ta iznajdba prav naša, slovenska, saj se nekateri 
pisci pravil bojijo, da ne bi kdo delal dlje kot do konca. Vse skupaj 
meji na hec, so pa lahko tekmovanja s temi pravili potekala (in še 
potekajo) čisto v redu od vsega začetka radioamaterstva, sedaj pa 
taka inovacija! Kako bi se slišalo, da je urad odprt dve uri, ali točno 
od 09:00 do vključno 10:59? Ta domislica verjetno zelo prispeva k 
zmanjšanju nepravilnosti, do katerih prihaja v tekmovanjih in o 
katerih sem že pisal.

V tistih časih, ko sem tekmoval v skoraj vseh WW tekmovanjih 
in sem še vse delal »na roko«, nisem imel  problemov z uro; tek-
movanje sem končal pravočasno, kot vsi drugi. To, da se dnevniki 
ne bi pregledovali, skoraj ne verjamem, saj sem bil vedno ob ne-
kaj točk, kar mi je dajalo na znanje, da so bile napake. Raje sem 
kaj izpustil, če nisem bil prepričan o pravilno sprejetem znaku ali 
množitelju. Ali si zdaj še kdo predstavlja vodenje dvojnih zvez brez 
računalnika, ročnega tipkanja in pisanje zvez v log? Ko sem prvič 
delal z računalnikom, mi ni bilo jasno, kako sem prej zmogel brez 
njega – pač mladostna zagnanost. Potem pa: množitelji že v bazi in 
tisoč drobnih stvari, ki jih ponuja program. Kasneje sem za poskus 
točnosti izračuna nekega “peš” tekmovanja vnesel tekmovalni log v 
računalnik in ugotovil, da bi bil celo prvi, če bi pravilno obračunal 
vse množitelje, katere je računalnik našel, jaz pa ne.

Napredek v tehniki in človeški potencial, pa sta neustavljiva. Včasih 
je v tekmovanjih veljal le ham spirit, kasneje pa, da je vse dovoljeno, 
kar ni prepovedano. Tega se danes poslužujejo  tekmovalci in za 
vsako ceno poskušajo obiti pravila, izumiti nekaj, kar bo prineslo 
rezultat, povoziti konkurenco in zmagati. 

Napredek v tehniki in človeški potencial sta neustavljiva. Včasih je 
v tekmovanjih veljal le ham spirit, kasneje pa, da je dovoljeno vse, 
kar ni prepovedano. Tega se danes poslužujejo tekmovalci in za 
vsako ceno poskušajo obiti pravila, izumiti nekaj, kar bo prineslo 
rezultat, povozilo konkurenco in pomagalo zmagati. Sprašujem 
se, ali je tekmovanje sploh še hobi? Nekomu je delati nekaj ur in biti 
s tem prisoten na obsegu dovolj za dušo, drugim pa to ni dovolj. 
V opremo vložen denar in eno ali dvodnevno sedenje za radijsko 
postajo morajo dati rezultat, vendar brez nedovoljenih prijemov. 
V takem primeru lahko edino ocenimo, kje smo, sicer je vsak trud 
zaman. Tako se mi ponuja tudi razlaga za »vključno 00:59«, saj  
po teoriji potovanje skozi vesolje s svetlobno hitrostjo (kakor se 
širijo tudi radijski valovi), čas v vesolju teče počasneje v odnosu 
na Zemljo. Vseeno bodite prepričani, da se tekmovanje konča pri 
pogledu na uro ob 11:00 (in tudi vključno 10:59)!              
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S52OP CQ160 CW 2010 

Za lanski CQ160 CW smo nedaleč od Ptuja postavili štiri fazirane vertikalke za 160 m in z njimi 
kar solidno oddelali test. Ker je bil projekt kar zahteven (tako tehnično kot finančno), na koncu 
pa je polovico odnesel (beri: polomil) težak sneg, sem za to leto iskal lokacijo, kjer bi bilo možno 

postaviti 4sq za daljši čas in z bolj dodelanim načinom sidranja vertikalk, postaviti sprejemne antene 
(beverages) in iz naših krajev narediti konkreten rezultat. Ker mi lokacije do jeseni ni uspelo najti, sem se 
odločil, da letošnji 160m ctest izpeljem kar z moje lokacije. Tako so že v jeseni stekle priprave.

Avtor: Aleksander Špindler, S52OP

Osnovna antena je stolp višine 30m (slika 1), ki ga napajam 
preko gama prilagoditve in ima v osnovi položenih 40 radialov 
dolžine od 10 do 40m. Radiale sem položil v travno rušo že pred 
leti s pomočjo stare sejalnice, ki so jo kasneje odnesli tatovi. V 
začetku sem za prilagoditev kot kondenzator uporabljal ustre-
zno dolžino koaksialnega kabla. Žal se je to s časom izkazalo kot 
neustrezna rešitev, saj je ob povečani vlažnosti v zraku zaradi 
visoke napetosti vedno pregorel koaksialni štrcelj! Tako sem na-
bavil ustrezen vakuumski kondenzator, ga vgradil v vodovodno 
spojko 200 mm in od takrat zadeva deluje brez problemov 
(slika 2). Levo na sliki je vidna tudi dušilka za 160 m in sicer 30 
ovojev kabla RG213 na cevi premera 14 cm.

Slika 1 - Stolp

Stolp se je v zadnjih letih izkazal kot dobra oddajna antena, ven-
dar nikoli nisem imel občutka, da bi v tekmovanjih z lahkoto 
delal DX-e. 
Ker ima stolp kot vertikalka ogromno šuma, sem za sprejem 
potreboval dodatne antene. Pred leti sem uporabljal K9AY loop 
in beverage za Japonsko. Predlani sem v 200 m oddaljenem 
gozdu, ki je vzhodno od lokacije, postavil nezaključen beverage 
v smeri 135°. Za napajanje sem uporabil RG59 - s prilagoditvijo 

75/50 ohmov pa se nisem ubadal. Žal sem kabel pred lanskim 
CQ160 razrezal na ustrezne kose za faziranje vertikalk.  

Slika 2

Nad učinkovitostjo K9AY loop-a nisem bil preveč navdušen, po-
seben problem se je pojavil zaradi premajhne oddaljenosti od 
oddajne antene. Zaradi tega je bil v primeru oddajanja na 1.8 
MHz povsem neuporaben na 3.5 MHz in obratno.

Ker so gozdni delavci v lanskem letu ob delu potrgali beverage 
135°, sem se odločil, da ga nadomestim z beveragom v smeri 
USA in ga zaključim. Tako sem povlekel 200 m žice skozi gozd in 
jo kasneje še podaljšal za cca 120 m ter zaključil s 470 ohmskim 
uporom. Za napajanje antene sem nabavil TV koaks 75 ohm in 
v priključno škatlico dodal doma izdelan W7IUV predojačevalec. 
Pri testiranju sem ugotovil, da je na kablu prevelik padec nape-
tosti in da predojačevalec ne deluje. Pri meritvi slabljenja sem 
na 200 m dolgem kablu ugotovil cca 6 dB izgub. Predojačevalec 
sem zaradi časovne stiske in za vsak primer namestil pri postaji, 
kar se je pokazalo kot uporabno, vendar premalo učinkovito. 
Že v fazi testiranja sem poskušal poslušati svoj signal na drugi 
postaji. Tako sem prišel do spoznanja, da bi kljub oddajanju bilo 
možno z drugim sprejemnikom pobirati postaje na istem ban-
du. Zaradi varnosti drugega sprejemnika sem uporabil zunanji 
limiter, ki poreže vse signale nad S9+60 dB. Blokiranje spreje-
mnika je bilo široko cca +- 5 kHz, izven tega področja pa je bil 
band dokaj čist; nekaj malega šuma, vendar vzdržno. 

Ker je bila s tem smer USA pokrita, sem kot običajno povlekel še 
beverage za JA in ga zaključil z uporom. Napajanje le-tega je 5m 
od stolpa. Da bi dosegel zadovoljivo dolžino, sem JA beverage 
povlekel cca 260 m daleč, kar je pomenilo, da se križa z USA 
anteno. Japonci so se na 160 in 80 m kar lepo slišali in uspeh je 
bil zagotovljen. Skoraj... 
Ob priklopu obeh anten na preklopnik in dalje na delilnik za obe 
postaji, se je na drugem sprejemniku pojavil šum S9 po celem 

Moja žena pravi, da sem odštekan in da vedno znova in znova ne morem iz svoje kože…
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bandu. Čeprav je bila JA antena odklopljena, se je zaradi bližine 
oddajne antene v JA anteni induciralo toliko »nesnage«, da je 
tudi USA beverage, čeprav oddaljen 200 m, zaradi križanja 
obeh anten postal neuporaben za drugi sprejemnik. 

Začel sem se spraševati, kako rešiti problem in našel rešitev, ki 
je bila sicer že vsa leta na dlani, vendar je nisem uspel/upal rea-
lizirati. Moja lokacija je, gledano v smeri USA, na levo roko ob-
dana s hišami, na desno pa z njivami in gozdom. Z napajanjem 
JA beveraga bi moral priti dovolj daleč od stolpa. To je izvedljivo 
samo cca 150 m po cesti naprej, kjer je na desni strani gozd, ki 
se razprostira v smeri JA. Prositi sosede, da grem s kablom pre-
ko parcel mimo hiš, je bilo nesmiselno, zato sem začel razmi-
šljati o »aktiviranju« mrtvega projekta izpred nekaj let. 

Ko smo pred leti polagali elektroenergetski kabel v zemljo, sem 
se s kabelskim operaterjem in Telekomom uspel dogovoriti, da 
tudi oni položijo kable v zemljo. Telekom je vse hiše priklopil na 
njihovo omrežje, kabelska pa se do danes (kljub našim pro-
šnjam) ni »zmigala«. V zemlji je ostal nepriključen 75 ohmski 
kabel in to cca 300 m pred in za mojo lokacijo. Kabel vodi med 
priključnimi omaricami in ga je bilo potrebno spojiti samo en-
krat. Na koncu trase sem povezal še RG59, ga povlekel preko 
ceste in 10 m vstran ustvaril priključno točko za novi JA bevera-
ge. Hitro po 200 m žice in veselo na delo! Na 2m bambus palico 
sem zabil žebelj, da sem lahko žico dvigoval preko vej in po eni 
uri je bil beverage že na mestu. Še zaključni upor in končano!
Nekaj večerov sem si vzel za primerjavo obeh JA beveragov in 
ustreznih nadaljnih postopkov. Stare JA antene nisem umaknil, 
dokler nisem dobil potrditve enakovrednosti nove. Kot pri USA 
anteni sem problem videl predvsem v dušenju kabla, vendar so 
na srečo kabli za kabelsko TV na 1.8 MHz skoraj brez izgub! Iz-
kazalo se je, da sta anteni skoraj enakovredni, vendar ima bližja 
(pri stolpu) približno 2 »S« stopnji večji šum. Nivo JA signalov se 
po S-metru ni razlikoval, le na uho sem pri bližji anteni imel 
občutek bolj polnega signala - kot da bi stolp, ki je točno za 
beveragom, deloval kot nekakšen refl ektor in mu pomagal pri 
sprejemu iz smeri JA. Višji šum na bližjem beveragu je posledica 
prenosa šuma iz vertikalke na beverage. Zaradi medsebojnega 
vpliva dveh anten, ki sta postavljeni zelo blizu (pod 1), pride 
do prenosa/preskoka šuma. Če ima gozd kakšen vpliv na spre-
jem beveraga, si ne bi upal trditi. Tako je bil dosežen pogoj, da 
lahko odstranim bližji JA beverage, kar sem tudi storil. 

                              Slika 3

Nadaljnji poskusi so pokazali, da to še vedno ni dovolj, zato sem 
na napajalnih točkah beveragov navil kabel skozi ferit FT240-31 
in sicer 6-7 ovojev (slika 3), kolikor je pač šlo skozenj zaradi 
predhodno montiranega konektorja. Prav tako sem drugi konec 
obeh kablov - vsakega posebej - navil skozi tri enake ferite (2 in 
6 - slika 4) in tako ustvaril zadovoljivo dušenje na opletu kablov. 
Brez teh balunov bi projekt padel v vodo. Prvi poskusi so poka-
zali, da pri 5 W izhodne moči lahko poslušam na drugem spre-
jemniku manj kot 1 kHz vstran, pri 100 W do 2 kHz od oddajne 
frekvence, pri veliki moči pa sem lahko sprejemal vse, kar je bilo 
več kot +/-5 kHz vstran. Bližje so signali toliko popačeni (razse-
kani), da sprejem ni možen.

Slika 4

Ker so bile sprejemne antene pripravljene, sam pa nisem zdrav, 
če ne postavljam ali ne spajkam do zadnje minute pred tekmo-
vanjem, sem začel iskati nadaljnje »probleme«. Ugotovil sem, 
da imam v kleti cca 2 km žice od radialov, ki smo jih uporabljali 
pri 4SQ in bi jih bilo pametno uporabiti. Tako sem zadnjo nede-
ljo pred tekmovanjem preživel v naravi in po vsej parceli veselo 
raztegnil še naslednjih 55 radialov v dolžini 10 do 40 m (slika 
5). Enega sem celo priklopil na ostanek bližjega JA beveraga, ki 
je šel preko ceste. Na drugi strani ceste sem ga položil na zemljo 
in na njega navezal še šest radialov dolžine 30 m. S tem je pod 
stolpom cca 100 radialov v skupni dolžini 2.5 km.       

Slika 5

Na USA beverage sem dodal predojačevalec (3) in obe spreje-
mni anteni povezal na preklopnik (1). Za preklopnikom sem 
dodal bandpass fi lter za 160 m (4), limiter za sprejem (5)  in 
razvod za dve postaji (vse na sliki 4). Kot glavno postajo upora-
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bljam K3 in kot drugo FT1000MP MarkV Field. Obe imata pose-
ben vhod za RX anteno. Ker imam samo eno oddajno anteno in 
en ojačevalec, je bilo potrebno dodati preklop oddajne antene 
med TX izhodoma obeh postaj. To sem izvedel tako, da sem iz-
delal preklopnik z dvema relejema in dvojnimi kontakti ter do-
dal majhno umetno breme (slika 6). Vse skupaj je v škatlici 10 x 
5 x 5 cm (slika 7). Releje krmilim preko pina 14 iz EZ Masterja. 
Obe postaji sta povezani na preklopnik, izhod je vezan na vhod 
PA ojačevalca in ta na vertikalko. 

Slika 6

Ker je pobuda za ojačevalec 
cca 15-20 W, se s preklopni-
kom nisem preveč obreme-
njeval. Pomeril sem ga s po-
močjo NWT analizatorja in 
ugotovil 55 oz. 65 dB duše-
nja med obema vhodoma. 

Obe postaji sta povezani 
preko EZ Masterja. Kot tek-
movalni program upora-
bljam Wintest. S tem sem 
resnično dosegel SO2R (en 
operator dve postaji) na 
enem bandu (slika 8). 

Slika 7

Slika 8

Nekje v fazi testiranja se je pojavil problem pri tretjem sosedu, 
ki je pred kratkim nabavil SIOL TV. Ugotovila sva, da pri oddaja-
nju zmrznem sliko na njegovem televizorju. Poskusil sem vse 
živo, dodal ferite na vse mogoče kable in ugotovil, da pomaga 

edino namestitev ferita na napajalni kabel za SIOL komunikator. 
Kasneje sva z Zlatkom (S51MA), ki tudi ima »srečno roko« pri 
izbiri operaterja širokopasovnega dostopa, na licu mesta pri 
njem doma izvedla RF dušilke. V njegovem primeru je na 80 in 
40 m in pri izhodni moči 1000 W na 2 metra oddaljenem SIOL 
komunikatorju bila odpravljena motnja šele z 20 ovoji napajal-
nega kabla na treh feritih. 
Pri mojem sosedu je zadoščalo 7 ovojev na enem feritu, vendar 
se je med tekmovanjem izkazalo, da je TV slika sicer v redu, ne 
more pa uporabljati telefona in interneta, kar je seveda vse sku-
paj v SIOL trojčku. Potrebnih bo še nekaj poskusov, da odpravi-
mo tudi to težavo. Cenene rešitve TV operaterjev pri nabavi 
komunikatorjev brez ustreznih zaščit niso voda na naš mlin...      

Lahko trdim, da sem od nedelje dalje čakal na začetek tekmova-
nja. V petek popoldne sem sicer poskusil še malo zaspati, ven-
dar mi živec ni dal miru. Pripravil sem si moj »korpec« (slika 9), 
ki ga sicer ženske uporabljajo za žegenj ob Veliki noči, v vme-
snem času pa skrbi za preživetje v času tekmovanj. V njem se 
najde vse, kar rabim za 48 ur: nekaj sadja, kakšna čokolada, 
voda, aspirin in Red Bull. Sicer pa tudi družina v tem času ne 
pozabi name in mi ob večerji ali zajtrku v klet dostavijo kakšen 
sendvič ali pecivo s kavico.

Slika 9

Start tekmovanja je bil kar soliden in po dveh urah je bilo v logu 
že 180 zvez. Do jutra se jih je nabralo 575. Američani so se prvo 
noč lepo odprli le dvakrat in nikakor nisem dobil občutka, da 
»letijo«, kot bi bilo potrebno; ves čas sem imel občutek, da v tej 
smeri ne slišim dobro. 

Ker je tehnika dela na dveh postajah hkrati kar zahtevna, še 
posebej preklopi na slušalke v različnih segmentih zveze, sem 
do jutra počasi ujel tehniko, ki mi je ustrezala. Wintest ima mož-
nost uporabe različnih scenarijev poslušanja. Najbolj mi je 
ustrezal tisti, kjer ves čas na desni slušalki poslušam desno po-
stajo, na levi slušalki pa levo postajo. Ker je leva postaja RUN, 
sem na njej nastavil avtomatski CQ z 2.5 – 3 sekundnimi razmi-
ki in imel ves čas na tipkovnici pripravljen sprejem za RUN po-
stajo. Razlog: s prvim pritiskom na tipkovnico prekinem avto-
matski CQ. 

Na desni slušalki sem poslušal po bandu in ko sem naletel na 
signal, sem s pritiskom na »Caps Lock« (CL) aktiviral sprejem na 
tipkovnico v desno okno. Ko je bil znak sprejet, sem se s CL vrnil 
v glavno okno in čakal na kakšen odgovor na CQ. Če ga ni bilo, 
sem s CL in F4 (moj znak) v primernem času poklical postajo na 
desni strani. Avtomatika je preklopila ojačevalec in oddajno an-
teno na desno postajo. V času odgovora klicane postaje sem s 
CL in F4 oddal moj znak na RUN postaji toliko, da zadržim fre-
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kvenco in nato v naslednji sekvenci s CL 
in F2 (raport) odgovoril na desni postaji. 
Še samo Enter, CL in F1 (CQ) in že sem bil 
nazaj na RUN postaji z avtomatskim CQ. 
Na ta način mi je v celotnem tekmovanju 
uspelo oddelati 99 zvez in ves čas sem 
vedel, kaj se dogaja na bandu!
Klicati CQ in se hkrati »sprehajati« po 
bandu je tisto, o čemer sem že dolgo sa-
njal. Pri delu z dvema postajama me je 
vedno motilo preklapljanje PTT zaradi za-
ščite drugega sprejemnika in posledično 
poslušanje na obeh postajah hkrati. Če si 
na sprejemu osredotočen na CQ odgovo-
re, ne moreš pobirati in obratno (vsaj 
sam tega ne zmorem), zato sem v tej 
zimi posvetil mojo aktivnost opisanemu 
problemu.

V soboto pozno popoldne me je obiskal 
Herman, S51NM in ravno v tistem času 
je letelo na CQ in tudi na desni postaji je 
bilo kaj za pobirati. Kot opazovalec se ni 
mogel načuditi, da je to možno. Včasih je 
menjava med postajama in logiranje bilo 
tako hitro, da tudi sam nisem dojel, da se 
to dogaja. 
Kasneje sem za relaksacijo postavil tudi 
drugo postajo na RUN frekvenco in po-
slušal na dveh sprejemnikih »stereo«. 
Velikokrat se je zgodilo, kot da bi signal 
»zaplaval« iz enega ušesa v drugega in se 
vrnil nazaj. Nekajkrat je bil sprejem na 
eni postaji možen celo ob kakšni motnji, 
na drugi postaji pa ne. Poskusil sem tudi 
na levi poslušati na vertikalko, na desni 
pa na beverage. V tem primeru sem že 
poslušal v diversity načinu, ki ga upora-
blja marsikateri lastnik K3. Sam sicer v 
K3 nimam drugega sprejemnika, zato 
sem to lahko napravil le z dodatnim 
FT1000. 
Razlika med obema sprejemnikoma je na 
moje uho minimalna. FT1000 ima sicer 
nekoliko manj šuma, je pa z 250 Hz fi l-
trom nekoliko širši kot K3. Pri FT1000 

sem ojačenje IF v meniju nastavil na vre-
dnost 28, da sem se približal K3, vendar 
je bil marsikateri motilni signal s strani 
(na meji fi ltra) na FT1000 še slišen, na 
K3 pa ga ni bilo. Bom pa pred naslednjim 
tekmovanjem vsekakor nabavil še doda-
tni 400 Hz fi lter za K3, ker sem imel pri 
bandu polnem močnih signalov obču-
tek, da pri nastavitvi DSP fi ltra na širino 
300-350 Hz band vseeno preveč »diha« 
oz. osnovna frekvenca ni bila tako čista, 
kot pri vklopljenem 250 Hz fi ltru. S tem 
smo se ukvarjali že v lanskem tekmova-
nju, ko smo uporabljali FT2000 in je bil 
pri polnem bandu sprejem na SUB VFO (z 
vgrajenim 500 Hz fi ltrom) lepši, kot na 
glavnem VFO.  
         
Drugo noč sem na drugem računalniku 
zagnal Wintest  z lanskim in predlanskim 
logom ter po času spremljal rezultat prej-
šnjih dveh let z letošnjim. Ker sem imel 
do takrat občutek, da ne gre tako, kot 
sem si želel, me je primerjava nekoliko 
pomirila. V nedeljo proti jutru sem za lan-
skim rezultatom, ko smo delali kategorijo 
multi op, zaostajal le za 25-30 zvez. Če 
vzamem v račun slabe pogoje proti USA, 
sem delal celo nekoliko bolje. Ves čas 
sem zvesto pritiskal F1 in vmes na drugi 
postaji intenzivno pobiral, vendar proti 
USA ni in ni šlo. Na koncu imam komaj 30 
zveznih držav, napram lanskim 45. Ko 
primerjam prijavljene rezultate, nam ve-
čini v coni 15 Američani niso šli. Na bolj-
šem so vsi, ki so cca 100 km severno in 
zahodno od nas. Tudi E77DX, ki je prijavil 
1.5 mio točk, ima samo 45 state-ov. 

Analiza števila zvez W4ZV z Evropo kaže 
na pogoje v letošnjem CQ160CW in privi-
legiran položaj cone 14 napram coni 15:

QSOs     2009     2010
C14         213       189
C15         260       144

Nedeljski večer je prinesel še nekaj lepih 
trenutkov in na koncu sem zaključil pri 
1206 zvezah, 70 držav, 30 state-ov in 
skupaj 662000 točk, kar je moj osebni 
rekord z domače lokacije.

K pisanju članka me je spodbudil tudi 
nekdo iz bližnje okolice, ki mi je s signa-
lom S9+60dB in dobrim poznavanjem 
telegrafi je dopovedoval, da sem idiot, da 
ni zvez, se posmehoval in dobrih 15 mi-
nut povzročal konkreten QRM. Na srečo 
je dokaj hitro obupal.

Mogoče smo res malo odštekani, ker za en 
kontest porabimo dva ali tri mesece pri-
prav, opravimo vse mogoče, vključno z opi-
sanim v tem sestavku in  vse z namenom, 
da bi izboljšali svoj predhodni rezultat. 

Vendar: tudi ptujski kolesarji vse leto pri-
dno trenirajo po mestnih ulicah, ob kole-
sarski tekmi pa dobršen del cest zaprejo, 
in kljub temu, da smo vsi plačali prispevek 
za uporabo cest, nam ne pade na pamet, 
da bi jih s protestom ali zaporo ceste one-
mogočali pri njihovem tekmo vanju. Kve-
čjemu jim zaploskamo in jih pri njihovi 
aktivnosti spodbujamo, ali pa ostanemo 
doma oziroma poiščemo obvoz…

Verjamem, da s tekmovanji zasedemo 
bande in s tem onemogočimo delo ti-
stim, ki bi radi uživali ob večernih zvezah, 
vendar obstajajo tudi drugi nezasedeni 
bandi, kjer se je možno izživeti. Upam, da 
sem uspel prikazati, kaj vse je potrebno 
(poleg postaje, ki jo po navadi kupimo) 
storiti za dobro tekmovanje in da se bo 
vsak, preden bo stopil na taster z name-
nom povzročati QRM, zamislil nad svojim 
početjem. Raje kot to, lahko vsakemu od 
nas da točko in svet bo lepši za vse…

Hvala vsem  za zveze in se slišimo v na-
slednjih tekmovanjih!      

NOV S5 REKORD 
Kaj reči ob takem tekmovanju?? Wow, kakšni signali,občutek 
da si na napačnem bandu... W3YY je ob mojem spotiranju 
lepo opisal pogoje na tem bandu (3535.9      S57UN   80 is 
incredible tonight – Big).
V CQ WW CW  sem v M/2 kategoriji delal kot operator na 80 m. 
Zjutraj sem imel 560 zvez iz celega sveta, kar je bilo 14 zvez 
manj kot operater na 40 m. 
Res dober občutek, a kaj, ko se mi potem zgodi ARRL. Do jutra 
imam v logu  celo 430 zvez in vse zveze so DX-i. Še boljši ob-
čutek, ali ne!? Hitro me v mislih  spreleti misel na novi sloven-
ski rekord, ki ga iz leta 2007 drži S57Z s 108.600 točkami.

Seveda se drugo noč pogoji poslabšajo in naredim samo nekaj 
čez 280 zvez. Od tega prvič VE4, dve zvezi z VE5 in VE6. Nare-
dim kar 42 zvez z VE in 89 zvez z zahodno obalo USA. Celo v 

V  ARRL CW 2010
nedeljo zvečer ne obupam in naredim kar 45 zvez. Končni re-
zultat je 737 zvez, 53 state-ov in 117.183 točk. Prijavljen nov 
S5 rekord!

V petek pred tekmovanjem v log pospravim 42 JA postaj. V 
soboto še nekaj čez 60 JA in potem še nekaj postaj v nedeljo. 
Ko bi vsaj bil JI DX Contest !!
Bil je zanimiv vikend, ki ga ne bi bilo brez Fredija S52ZW, Mar-
sa in Danijela, ki so pomagali pri postavitvi antene. Pa Evgena 
S52EZ, ki je na sprejemne beverage antene dogradil predoja-
čevalnike. Brez njih bi bilo zvez občutno manj. 

Pa še oprema: Standardna vertikalna antena s kar nekaj radia-
li, za sprejem pa beverages.

73, Renato - S57UN  
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MALA MOČ CW/SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S53F 37858
2 S53CC 34356
3 S57AW 33044
4 S56M 32653

5 S53BB 32085

6 S50K 30704

7 S52AA 30344

8 S51NM 26238

9 S55Z 25560

10 S57TW 23411

11 S53AK 22456

12 S59N 19210

13 S50C 18778

14 S57LM 16511

15 S55O 16400

16 S57Q 16224

17 S52LW 13870

18 S51KM 13832

19 S51HU 13584

20 S50W 10557

21 S57AJ 10220

22 S50WA 8631

23 S52MZ 7606

24 S57ONW 7503

25 S55KA 5871

26 S59DMA 4600

27 S55N 4214

VELIKA MOČ CW/SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S53MM 41309
2 S50A 40280
3 S57C 38734
4 S54O 37426

5 S57Z 36326

6 S53XX 35982

7 S58M 35546

8 S55OO 35469

9 S53M 34248

10 S51F 33023

11 S58P 30565

12 S52OP 23968

13 S53RM 20580

S59CST 20580

14 S52W 20485

15 S50W 19256

16 S51CAB 18696

17 S56A 18060

18 S59ABC 17143

19 S51KM 15800

20 S59DRJ 11696

21 S57OGC 11289

VELIKA MOČ SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S51DX 9470
2 S59DKR 9353
3 S58FA 9150
4 S57NML 5970

5 S58L 4356

6 S51SL 3870

7 S51A 3320

8 S53ATT 3198

S59GS 3198

VELIKA MOČ CW
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S57DX 15198

2 S53DRA 14508

3 S52AU 14260

4 S57NL 5040

5 S53QD 4144

MALA MOČ CW
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S54A 14334
2 S59DDR 13182
3 S51W 12302
4 S59GCD 10318

5 S51VC 10048

6 S52F 9948

7 S50J 9896

8 S51PU 7910

9 S57T 7200

10 S56C 6708

11 S53QD 6552

12 S51SX 5840

13 S53N 5822

14 S51WO 5776

15 S58Q 5712

16 S52IC 5472

17 S50B 5360

S51CL 5360

S57NL 5360

18 S51LU 5226

19 S53MJ 5092

20 S51MF 4758

21 S51IB 2970

22 S52DEJ 2958

23 S51AE 2706

24 S52CC 1492

25 S57BRK 960

QRP SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S50CA 4140
2 S52E 3744
3 S57UMP 3534
4 S51O 3358

5 S56SHA 2776

6 S56UBS 2100

7 S57LX 1247

8 S56UGB 812

9 S57OGL 598

10 S56WKC 520

NOVINCI
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S57LR 8036
2 S53SL 3100
3 S57JJ 2836
4 S59TC 2176

5 S50LD 1395

6 S51TZ 1230

7 S52BZI 1036

8 S50AC 999

S56AA 999

S59TI 999

EKIPE
MESTO ZNAK REZULTAT

1 BCC 111610
2 CAB2 109070
3 GEOSS-2 105956
4 GEOSS-1 99155

5 CAB3 95609

6 CAB1 53272

7 RADGONA 47660

8 ŠEPE-
TAVČKI

43059

9 WND 25676

10 DOLENJCI 22546

11 ŠEPE-
TAVČKI-1

9878

QRP CW/SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S59MA 25989
2 S51WC 23598
3 S51Z 21858
4 S51NZ 18378

5 S59D 18323

6 S51YI 13725

7 S50BCC 10230

8 S50TA 8640

9 S57LN 6095

10 S52B 4320

QRP CW
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S54X 12640
2 S52L 12096
3 S50X 5888
4 S52X 5016

5 S51CN 3300

6 S52ON 308

7 S51RU 264

MALA MOČ SSB
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S51ST 9106
2 S56Y 8132
3 S57LR 8036
4 S50MJ 7686

5 S59DJK 7525

6 S56WJL 7520

7 S59IVG 7042

8 S56JAZ 6692

9 S57PR 6653

10 S59DCD 5505

11 S52RR 5256

12 S56PYZ 5239

13 S56B 5029

14 S54AO 4944

15 S57CT 4932

16 S50B 4830

17 S50ML 4438

18 S57NAW 4300

19 S54G 4268

20 S53VP 4212

21 S58V 3822

22 S53SL 3100

23 S57JZ 3081

24 S51OE 2964

25 S51BX 2950

26 S59ACP 2926

27 S57JJ 2836

28 S52IT 2331

S59DEM 2331

29 S59TC 2176

30 S56G 2109

31 S59UAR 1938

32 S53G 1836

33 S52TC 1768

34 S56DC 1728

35 S53ML 1650

36 S50JA 1620

37 S50LD 1395

38 S57MSS 1380

39 S55RT 1350

40 S51TZ 1230

41 S52BZI 1036

42 S50AC 999

S56AA 999

S59TI 999

43 S57OBI 884

44 S57OGL 100

45 S51RM 25

46 S53DUV 12

RADIOKLUBI
MESTO ZNAK REZULTAT

1 S53CAB 412979

2 S53DRM 154483
3 S50BCC 145523
4 S53AJK 103125

5 S59DJK 87544

6 S59UAR 63523

7 S53DRA 53708

8 S53EOP 51716

9 S53APR 46031

10 S51WND 42567

11 S59DHP 42382

12 S59EHI 39917

13 S59DCD 35023

14 S59DRJ 34396

15 S59CST 31016

16 S59DAP 28314

17 S59ABC 26189

18 S59EIJ 24622

19 S59GCD 22159

20 S53JPQ 18323

21 S50E 18240

22 S59ACP 16651

23 SCC 15169

24 S59HIJ 14334

25 S59DDR 13182

26 S59CCD 12590

27 S59ETA 12464

28 S59EST 11616

29 S51DSG 11213

30 S59DKR 9353

31 S59EKL 7200

32 S59IVG 7042

33 S53AAN 5822

34 S53S 5360

35 S59EYZ 5295

36 S59DTB 5168

37 S59ACA 4320

38 S59FOP 3798

39 S59DAJ 2888

40 S59DEM 2331

41 S59DZZ 2100

42 S59DRO 1230

43 S51DSW 308

URADNI REZULTATI KV POKALA ZRS 2009

Donatorji 2009
  UScom d.o.o.
  Avektis d.o.o.
  Miro Čadež s.p.
  ZRS
  Drago Grabenšek, 

S59AR
  Dragan Selan, S55Z

KVP komisija ZRS
  S52E – Vojko 

Ostrožnik
  S55OO – Goran 

Andrić 
  S56UGB – Brane 

Godnik

Dnevniki za kon-
trolo:   

  S51SX 
  S53BH 
  S53K 
  S57AD 
  S59AR

KVP komisija ZRS 
dne 5. januar 2010
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Nekoč 
otok solz, 
danes otok 
nasmehov

5H1S
ZANZIBAR

Avtor: Niko Šafarič, S53A

Potrdil sem si svoj lanski vtis - Italijani niso okupirali samo HF bandov, ampak tudi Zanzibar! In to približno 
tako, kot so prejšnje stoletje okupirali Abesinijo, s to razliko, da danes sem hodijo s kovčki in dolarji. Čeprav 
sem bolj podoben Čehu kot Italijanu ni čudno, da so me tamkajšnji otroci že na daleč ogovarjali z besedami: 
»čao dolar«. Za enega ti takoj prodajo svojo živo rakovico, ki jo privezano na laksu »šetajo« po dvorišču (pre-
vedeno v naše okolje – »remote control toy«). Če nimaš bankovcev po 1 dolar, se ti slabo piše, zlasti ker do 
ev rov gojijo približno tak odnos, kot ga mi do albanskih lekov. Z dolarjem lahko podkupiš tudi letališko ura-
dnico, da pozabi govoriti in ji hipoma postane jasno, kaj je contest, hamradio, IC7000 ali Bencher squeezer. Z 

dvema bi se z njo zmenil za kavo, z desetimi pa morda že za kaj več.

Malo zgodovine

Otok Zanzibar je svetovno znan po svojih neskončno belih pe-
ščenih plažah in začimbah. Velik je kot Hvar, na njem pa prebiva 
700.000 ljudi. Arabska kultura mu je pustila močan pečat, saj že 
oko laika opazi tipično arabsko arhitekturo stavb. Krasijo jih ne-
običajna vhodna vrata, ki veljajo za posebno svetovno znameni-
tost in zato počasi izginjajo v raznih zbirkah. V celoti so iz rezbar-
jenega lesa, podobice na njih pa opisujejo poklic lastnika. Žive 
barve naj bi preprečevale vstop zlobnim duhovom (v resnici so s 
tem odganjali pošiljke z davčne uprave!). 

Glavno mesto Stonetown je bilo stoletja središče trgovine s su-
žnji, ki so jo sprva vodili Portugalci, nato Arabci. V desetih letih 

»Remote control toy«

so prodali toliko sužnjev, kot ima Ljubljana prebivalcev! Lovili so 
jih po jugovzhodni Afriki, to delo pa so preprodajalcem lajšali še 
plemenski poglavarji, ki so jim prodajali kar svoje člane. Če bi 
taka trgovina potekala še danes, sem prepričan, da bi Slovenija 
takoj izplavala iz krize, pa še s sosedi se ne bi več prepirali zaradi 
TVI-ja. Kakšen dolgčas bi vladal!
 
Signali na 5H1

Na Zanzibarju ni zanimiva le bivša trgovina s sužnji, ampak tudi 
radio CNDX, ki se bistveno razlikujejo od Zambije, pa tudi od 

Vrtanje lukenj za nosilce palic v pesek na plaži
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kopnega dela Tanzanije. Med tem, ko v 9J2 defi nitivno domini-
rajo EU signali, v Zanzibarju, ki je le dve uri vzhodno, dominirajo 
ruski signali. Razlika je tako opazna, da že povsem navadni SDR 
QRP signal iz UA3 prekrije sicer velike in močne tekmovalne po-
staje iz EU. Podobno sem opazil že pred sedmimi leti pri A61AJ, 
kar nedvomno potrjuje obstoj fenomena zvez med severom in 
jugom, ki je še posebej izrazit med nizko sončevo aktivnostjo.
 
Ekspedicija ali frustracija?

Ne poznam radioamaterja, ki si želi doživeti DX ekspedicijo na 
nekem samotnem otoku, ne da bi pri tem naštel vsaj 10 razlo-
gov proti. V resnici gre le za osebno odločitev in nič drugega. 

Opažam, da mnoge velike ekspedicije zaznamujejo megalo-
manske želje po pomembnem rezultatu, kar praviloma spre-
mljajo velike antene in težki ojačevalci. Kakšna zmota! Oprema 
mora biti špartanska, antene pa lahke, kar se le da. Uresničenje 
ekspedicije je namreč omejeno le z domišljijo. Nedvomno je ilu-
zija, da bi v tuje kraje vozili svoj domači hladilnik in Union pivo. 
Lahko pa je zelo tehten razlog proti ekspediciji. 

Za licenco sem se dogovoril že nekaj tednov prej. Pomembno je 
le, da najprej plačaš takso in dobiš njihovo uradno izpolnjeno 
potrdilo o plačilu. Ko izpolniš še obrazce za tehniko, ki jo boš 
uporabljal, ti sporočijo znak in ne delajo nikakršnih težav, pa še 
letni koledar ministrstva za telekomunikacije dobiš zraven. Naj 
povem, da je ta majhna pozornost za Afriko prava rariteta in 
nadvse prijazna poteza, ki je vredna vse pohvale. 

Omnia mea mecum porto 

Poleg dveh 7 metrskih ribiških palic sem v torbo za smuči zbasal 
še nekaj gat in srajc, kar zadostuje za več kot teden dni. Vanjo je 
šlo še nekaj škripcev iz marine programa, svitek tanke vrvice, 
plastični vijak za sončnik, nekaj deset metrov PP žice, RG58 5 
mm in RG174 2 mm koaks in nekaj ostale drobnarije. Delta loo-
pe sem izračunal v EZ-NECu kar med letom tja grede in jih nato 
sam postavil v nekaj urah. 

Dolžine žic sploh nisem meril z metrom, ampak kar na laket, saj 
se fi no uglaševanje opravi z mini VNA analizatorjem hitreje, kot 
pa če natančno meriš žice. Težave mi je povzročala le močna 

Vse moje...

2EL 3BAND delta Loop2EL 3BAND delta Loop

Uhh... veter z juga...

Vijak - nosilec za palico »Sajenje« palic v zanzibarski pesek
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sončna svetloba, ki mi je ovirala pogled na ekran računalnika. 
Edina stvar, na katero je resnično treba paziti, so žice - paralelni 
deli morajo biti vsaj slab meter narazen. Zanimivo je, da reso-
nanco zmotijo predvsem horizontalne žice. 

Moje antene na plaži so bile za domorodce enaka atrakcija, kot 
so bile zame njihove plantaže alg v morju. Sicer niso motile ni-
kogar, razen mojega občutka, da antene nekoga motijo. Ko pri-
de oseka, se zapodijo tudi do 1 km v umaknjeno morje ter obde-
lujejo in režejo svojo »travico« na količkih. Ko se ob plimi morje 
vrača, pa stečejo obloženi kot ptujski kurenti na obalo, kjer jo 
sušijo, baje za potrebe lepotne farmacije. Vmes pa v kotanjah 
nasadijo še kakšno nasedlo ribo za večerjo.  
 
Pole – Pole – Pile-up 

Zatem so sledili pile upi, vmes malo snorkinga in oblizovanja od 
njihovih sladkih mangov. Prav gotovo imajo fenomenalen moto 
za svoj »modus vivendi« in sicer »pole pole« (počasi, počasi). 
Tam se res nikomur ne mudi. Namesto gledanja TV raje nažigajo 
nogomet v blatni travi, namesto tresenja za svoje delnice pa raje 

pogledajo tistih nekaj dolarjev v nogavici, če so še tam. Res je 
tudi, da če rabijo kaj, kar je nam popolnoma samoumevno – na 
primer steklene kozarce, jih ukradejo z vajeno kretnjo, vendar to 
še ne pomeni, da kradejo iz navade, ampak iz resnične potrebe 
po stvareh, ki jih tam ni. 

Seveda sem se malo zbal za ribiške palice, zato sem vse žice tr-
dno privezal na palice in upal na njihovo lenobo in neagresiv-
nost. Je pomagalo, saj sem eno izmed obeh palic neko jutro na-
šel na tleh, pa ponoči ni bilo vetra…

Ribe, sadje, klofanje, a ga ni čez Mac-a

V nekaj dneh sem zbral 4000 zvez. Vse je potekalo bistveno hi-
treje kot v kontestu, v CW tudi do okoli 280 zvez/uro. Ko se je 
pile up malce umiril, sem šel v morje in ko se mi je tam zazdelo, 
da se spreminjam v mopsa, sem spet sedel za postajo... Popol-
noma normalno je, da nekajkrat na dan zmanjka elektrike, kar 
se rešuje z agregatom. Zanj tudi prosil nisem, saj sem vse preki-
nitve izkoriščal za uničevanje mangov, banan in divjih rib, ki jih 
je tam v izobilju. Priznam pa, da sem po enem tednu vedno bolj 
sanjal velikega, holesterolskega kralja živali v podobi Big Maca... 

Zahvala sotrpinom

Zahvaljujem se vsem, ki ste v pile upih vztrajali z menoj in tako 
prispevali k izvedbi ekspedicije. Tistim, ki jih nisem slišal, se 
opravičujem in upam, da bodo drugič imeli več sreče.
 
Where next? 

Tega ne še vem. Moja resnična želja je, da bi moje izkušnje  po-
magale slovenskim radioamaterjem in da bi lažje prepoznali 
svoje možnosti za druge dimenzije tega čudovitega hobija. Mor-
da bomo naše vloge kdaj obrnili? Res je vse v naši odločitvi; edi-
ni problem je v naših, že kar genetsko pridobljenih, zavorah. 

73, Niko - 5H1S

P.S. Antene sem pustil kar tam... Morda komu pridejo prav, če ne 
ribičem ali drugim radioamaterjem, pa morda meni takrat, ko se 
vrnem.

»Kurent« z Zanzibarja - z algami obložen domačin Vroč pesek peče v podplate

5H1S - kompletna postaja

Letnik XX1, 1-2/2010CQ ZRS
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Poročilo VHF managerja ZRS
Avtor: Adi Voh, S55M, VHF manager ZRS

20.02.2010 sem od Sineta - S53RM prevzel delo S5 VHF managerja. V imenu vseh S5 radioamaterjev se mu 
zahvaljujem za do sedaj opravljeno delo.

Sine me je preko HQ ZRS obvestil, da si bom moral sam priskr-
beti kontaktne podatke za izmenjavo tekmovalnih dnevnikov 
na SP7NJX strežniku in za to sem tudi poskrbel. Ob tem mi je 
dostavil še pritožbo, ki se je nanašala na tekmovanja iz prejšnje-
ga leta.
Moja odločitev je bila, da za nazaj ne bom reševal ničesar (saj 
moje pristojnosti pričenjajo z 20. 02. 2010), a bom v bodoče v 
enakih razmerah ravnal v skladu s pooblastili iz pravil ZRS tek-
movanj. Vsi vemo, da je odločitev tekmovalne komisije mero-
dajna in končna.
Da bi z managerstvom povezane dejavnosti (predvsem delova-
nje robota na VHF managerju) delovale, sem takoj kontaktiral 
Petra, S52AA in skupaj sva se dogovorila, kako in kaj.
Letos smo organizatorji kar nekaj mednarodnih tekmovanj in 
radi bi pripravili računalniško obdelavo dnevnikov v skoraj avto-
matski obliki. Moram priznati, da imam pri tem zelo malo za-
slug, saj Peter opravi 99% dela, sam le poskrbim, da so dnevniki 
pravilno naloženi.
Rezultati torej bodo, kot do sedaj. Verjetno se sprašujete, zakaj 
še vedno traja skoraj dva meseca do objave rezultatov, pa sem 
vam tukaj dolžan kratko pojasnilo. Če želimo, da so dnevniki 
vsaj kolikor toliko dobro pregledani, moramo imeti vsaj nekaj 
dnevnikov za primerjavo. Sam prisegam vsaj na DL, OK, OM, I 
ter 9A dnevnike, saj zveze s temi postajami predstavljajo veliko 
večino zvez, narejenih v naših V-U-SHF tekmovanjih.
Tu je torej razlog za časovni zamik. Naši in hrvaški dnevniki so 
na strežnik za izmenjavo naloženi takoj, ko preteče rok za odda-
jo dnevnikov. Na žalost pa ostali dnevnike naložijo šele čez me-
sec dni, tako, da je časovni razpon takšen, kakršen pač je. Drugi 
vzrok tiči v naših pravilih. Če ne uspemo pregledati dnevnikov 
do zadnjega v mesecu, da so potem uradni rezultati veljavni do 
15. v naslednjem mesecu, se vse skupaj zamakne še za mesec. 
Razlaga tega pravila je taka, da ni potrebno ljudem preverjati iz 
dneva v dan, če so že objavljeni neuradni rezultati, ampak to 
lahko naredijo le enkrat med 1. in 15. v mesecu.
Podelitve nagrad bodo, kot je že stalna praksa, na UKV srečanju 
v Nemčavcih in to za vsa tekmovanja, katerih uradni rezultati 
bodo do takrat na voljo.
Imam pa še eno prošnjo, ki se nanaša na soorganizatorje UKV 
tekmovanj: ker smo vsi skupaj del ZRS, ki je v pretelosti malce 
nespametno fi nančno poslovala, se v letošnjem letu vodstvo 
trudi, da bi pripeljalo našo organizacijo iz rdečih številk.
Ker večino dela, ki so jo včasih opravile tekmovalne komisije, 
sedaj opravi VHF robot, skupaj z S52AA in menoj, bi bila moja 
prošnja soorganizatorjem, da bi v okviru svojih možnosti poskr-
beli za nagrade (pokale, diplome). Če nam tako lahko pomaga-
te, mi prosim pišite na elektronski naslov vhf@zrs.si. V kolikor 
soorganizatorji ne bodo zmogli sami, bo seveda za nagrade po-
skrbela ZRS.
Bliža se tudi sejem v Friedrichshafnu. Letos se bo ekipa ZRS na 
sejem pripravila malo drugače, kot je bilo v praksi do sedaj. 
Predstavili bi radi kar nekaj izdelkov S5 radioamaterjev in dali 
možnost S5 amaterjem, da lahko kupljeno na sejmu v neki meri 
preizkusijo že na sejmu. Zato bo na stojnici ZRS nekaj merilne 
opreme (generator Adret 7200A - do 1.3GHz, DG8SAQ VNWA - 
do 600MHz/pogojno do 1300MHz, power metra Bird in 
HP324A/1MHz do 10GHz, S53MV usmernik 13.8V 30A, S57UUD 

usmernik 0-30V, Frekvencmeter S53MV, prehodi, attenuatorji, 
spajkalo in še kaj..).
Prednost bodo imeli S5 amaterji, če pa bo čas, bomo kaj izmeri-
li tudi ostalim. 
Na stojnici bomo preverjeno S59TI, S56G, S55M in še kdo, ki se 
nam do takrat pridruži. Kot verjetno že veste, letos zaradi fi -
nančne situacije ZRS krije samo stroške za stojnico, vse ostalo 
pa pokrivamo s sponzorskimi sredstvi (prevoz, namestitev) in iz 
lastnih žepov udeležencev (hrana, pijača). Ta sistem naj v bodo-
če ne bo pravilo, saj združujemo sredstva tudi zato, da smo bolj 
prepoznavni v tujini, je pa to naš letošnji prispevek za krpanje 
proračunske luknje.
Upam, da se boste sejma udeležili v čim večjem številu, saj FN 
ni tako daleč in je občutje, ki bi ga moral vsak radioamater do-
živeti vsaj enkrat. 
Predvsem pa, obrišite prah z opreme in naredite vsaj zvezo ali 
dve, da se bo slišalo, da uporabljamo dodeljeni frekvenčni spek-
ter.

Vabilo mladim in/ali neizkušenim 
tekmovalcem!
Letošnja tekmovalna sezona na VHF se je že pričela. Kot malce 
bolj izkušen tekmovalec še vedno nisem pozabil, kako sem si v 
mladih letih takoj po opravljenem izpitu želel delati zveze, a 
doma ni bilo denarja za tehniko. Če pa smo že šli na hrib, nisem 
imel najmanjših možnosti, da bi sedel za postajo in naredil ne-
kaj zvez, ker so starejši operaterji tekmovali in mlajši, vsi brez 
izkušenj, nismo prišli zraven. Tako sem se v tistih letih učil sam, 
ob gledanju izkušenih tekmovalcev. Velikokrat sem na tekmo-
vanje odšel sam, naredil veliko napak, tudi takšnih, s katerimi 
sem oškodoval druge udeležence.

Pristop pa bi lahko bil tudi drugačen. Letos vam vsem novope-
čenim in neizkušenim mladenkam in mladeničem v sodelova-
nju z ZRS in radio klubom »Jadran« S59CST nudimo enkratno 
priložnost: čez celotno tekmovalno sezono bo na Slavniku 
(JN65XM) na voljo tehnika, s katero boste lahko poizkušali de-
lati tekmovalne zveze, se ob tem učili in spoznavali čare tekmo-
vanj v živo.
Pričeli bomo z dobro osnovno tehniko, potem pa do konca se-
zone počasi nadgrajevali v skladu s potrebami in željami, saj iz 
malega raste potreba po večjem.
Nikomur se ne bo nikamor mudilo, saj je edini pomemben re-
zultat, da ste zadovoljni.
Sam bom prisoten na vseh tekmovanjih in bom pomagal, sveto-
val ter poskušal odgovoriti na vsako vaše vprašanje o tehniki, 
načinu dela in ostalih stvareh, ki spadajo zraven.

Pred vrati je V-U-SHF majsko tekmovanje in vabim vse, ki bi 
radi spoznali delo v tekmovanjih, da se nam lahko tudi tokrat 
pridružite na Slavniku. Seveda velja vabilo tudi za vsa ostala le-
tošnja tekmovanja. Če imate voljo in željo, mi napišite mail na 
s55m@siol.com, ali pokličite na telefon: 041 713 714.

73, Adi-S55M
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Avtorja: Andrej Medved, S57NML in Andrej Bolčina, S52LO

Prva S5 EME zveza na 3,4 GHzPrva S5 EME zveza na 3,4 GHz
3,4 GHz EME zgodba in tehnični pogled na vzpostavitev zveze

9 cm je dokaj visoka frekvenca za EME delo, saj se že v osnovi zadeva zakomplicira pri ojačevalcih, kjer v 
splošnem elektronke te frekvence dosežejo le s težavo. Problem nastane tudi pri izdelavi PA-jev, ker stvari 
prehajajo na nivo finomehanike in vsak milimeter »kiksa« predstavlja dodatno težavo. Na tem mestu je na 

pomoč priskočila Toshiba z »brick« izhodno stopnjo, ki se je pojavila v prometu na Ebay-u.

Vendar se tu zgodba ne konča. Ojačevalec daje ven svojih 50W, 
ki pa jih dosežeš takrat, ko mu pripelješ ustrezno napajalno na-
petost 13,6V ± 0,2 V. Ojačevalnik deluje v »A« razredu in požira 
enormnih 17 A, pravi problem pa predstavlja njegovo napaja-
nje. Ni bilo kabla, ki bi nemoteno prestavil usmerniško napetost 
na DB15 priključek »brick« ojačevalca.

Slika 1 - Transverter

Pri tako velikih tokovih je potrebno dobro priviti vse spoje in 
vsaka površnost se maščuje v manjši izhodni moči. No, zadevo 
je enostavno ugotoviti tako, da pomerimo, ali je direktno na 
sponkah prava napetost. Lepo rečeno, vendar dokler nismo de-
jansko pomerili moči na izhodu in pri tem premikali in privijali 
kable, nismo dobili občutka za zadevo. Seveda, profi ji znajo 
spraviti zadevo skupaj, predpišejo premere kablov, sile, s kateri-
mi moramo priviti vse vijake, kako izvesti spoje itd, nam ama-
terjem pa ostane eksperimentiranje in poslušanje dobrih nasve-
tov, kako se lotiti zadeve. Na koncu nas je »amaterski« pristop 
skoraj stal zveze ...

Toliko na kratko o močeh na 3,4 GHz. 50 W je zadostna moč za 
vzpostavitev zveze, kar ugotovimo, ko vnesemo podatke v for-
mulo za izračun izgub na trasi Zemlja/Luna/Zemlja.

Slika 2 - Zlotan prvi LNA

Druga pomembna stvar je nizek šum vhodnega predojačevalni-
ka. Najbolje je kar nabaviti ustrezen LNA (npr. DB6NT) in zadevo 
priviti direktno na sam žarilec. To sva s kolegom Andrejem tudi 
naredila, vendar ko sva potem skušala pomeriti šume po siste-
mu T

sky
 in T

ground
 oziroma T

sonce
 proti T

hladno nebo
, je sledilo naslednje 

presenečenje: šumelo je kot sam vrag. Kazalec na TS-711 je 
konstantno stal na S9, zaznavne razlike pa nobene. 

Kaj je narobe?? Seveda, ALC! Ko sva odklon S metra z ustreznim 
atenuatorjem spravila pod nivo delovanja ALC, je zadeva začela 
delovati, tako kot veleva teorija. V sprejemnem sistemu so bila 
ojačenja v posameznih stopnjah prevelika in dokler nisva ojače-
nja postavila v svoje meje, je bil sprejemnik gluh, kar se tiče 
merjenja šuma sistema, seveda. LNA je v bistvu imel preveliko 
ojačenje. No, ni se nama dalo brskati po njem z dodajanjem iz-
hodnega attenuatorja, zato sedaj zadevo rešuje atenuator na 
vhodu 144 MHz postaje.

Vso zadevo smo potem sestavili skupaj, da pa je vse delalo tako 
kot je treba, smo za preklope posameznih enot uporabljali mal-
ce modifi ciran DL4MEA sekvencer.

Slika 3 - Septum

Seveda pa Murphy deluje in »škripnil« je vhodni tranzistor, ki ga 
je bilo potrebno zamenjati. Pojavil pa se je problem, kako sedaj 
pomeriti šum. Najprej je bil na vrsti »laboratorijski« pristop. Se-
veda, do šumomera se ni dalo priti in ostala je zopet metoda 
T

cold
 - T

hot
. Nabavila sva ustrezno šumno glavo (25 dB ENR), za 

merilnik pa je bila kar osnovna postaja TS-711. Ker pa je šum 
naključen signal, je bilo potrebno zadevo povprečiti, da dobimo 
kolikor toliko uporaben rezultat. Tu je priskočil na pomoč pro-
gram NFM (by VK1OD). Da pa prideš do uporabnih rezultatov 
(NF pod 1dB), je bilo potrebno zmanjšati nivo signalne glave 
pod 10 dB ENR. Seveda z atenuatorji, kjer pa se je pojavil nov 
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pro blem - težave s spoji. Koaksialni atenuatorji so imeli SMA 
priklope, vir N-konektor in ko sva merilno verigo zložila skupaj, 
se ni dalo pomeriti nič. Vsakič, ko sva premaknila kable, je bil 
rezultat drugačen. Na koncu pa sva na žalost tudi ugotovila, da 
se šum pod 1 dB meri, če se le da, v okolju, kjer ni motenj. Me-
rilno mesto sva imela v mestnem okolju na mizi v klubu in v 
nedeljo so bili rezultati celo boljši, kot čez teden ... Hi.

Slika 4 - Celotna oprema za 3,4 GHz

Rešitev se je pokazala, ko sva merila šum in nastavljala LNA na 
90 cm paraboli in je bil T

hot
 izvor zemlja oz. sonce, T

cold
 pa nebo. 

Vsekakor je bila (zaradi morebitnih motenj) meritev izvedena v 
nedeljo ob lepem sončnem dnevu in hladnim pivom v roki (T

cold
 

2).

Slika 5 - Prvi preizkusi na 3 meterski anteni

Za meritve na 90 cm paraboli se je kot uporaben izkazal ring 
patch sevalec (rfhamdesign). Za EME delo pa smo se odločili za 
septum sevalec s cirkularno polarizacijo (OK1DFC). Izdelani sta 
bili dve verziji. Prva verzija je bila iz bakra, kjer pa se je izkazalo, 
da rokodelsko ni bila ustrezno izdelana (moral bi obiskovati 
eno tedenski tečaj lotanja žlebov in krivljenja bakrene pločevi-
ne). Druga verzija je bila izdelana iz aluminija, s katerim se je 
da lo bolje delati (nič lotanja) in na koncu smo s to verzijo tudi 
naredili prvo zvezo. V osnovi smo širino snopa sevalca hoteli 
korigirati z dodatnimi obročki (choke), kar bi dobro delovalo pri 
globoki 3 metrski paraboli. 

Nazadnje je septum dobil lijak (po predlogu in izračunu 
S57UUU), da bi bil primeren za večjo, plitkejšo parabolo S50X.

Med vsem tem časom pa je nastajala pomembna zadeva – ante-
na. Miha S51FB je odstopil parabolično zrcalo premera 3 m, ki 
smo ga na prav zabaven način transportirali iz Ljubljane v Laško. 
Vso zadevo smo zmontirali na podnožje, nakupili aktuatorje za 
elevacijo in rotor za azimut in zadevo začeli preizkušati v živo. Za-
deva naj bi sicer delovala v prvo. Za iskanje pozicije Lune je skr bel 
GM4JJJ moonsked program, širina snopa je bila velika, to da za-
detka ni bilo. Na koncu je bila ugotovitev ta, da dokler ne zna mo 
vse pločevine prepričati, da gleda točno v Luno, zveze ne bo.

Slika 6 - Montaža na 6,1 m parabolo ob nasvetih Marka S57UUU

Slika 7 - Umerjanje na 6 metrsko parabolo

Na pomoč je priskočil S50X s svojo 6,1 m parabolo, kjer je me-
hanika delovala skoraj tako, kot je potrebno. Marca sva vso za-
devo prestavila na njihovo anteno in od tu je signal na 3,4 GHz 
prvič v S5 pripotoval od Lune nazaj na zemljo do OK1CA. Tako 
je bila narejena prva 9 cm zveza pod znakom S59DCD. V nada-
ljevanju je zvezo z OK1KIR skompletiral tudi S57NML in vsesplo-
šno veselje je bilo tu. V naslednjih dneh so bile vzpostavljene še 
zveze s štirimi postajami: DL4MEA, OZ3LTF, G3LTF in G3LQR, 
skupaj torej štiri DXCC na 9 cm z S59DCD anteno.

Slika 8 - 9 cm v etru - do Lune in nazaj

Sedaj se oprema seli na staro lokacijo, kjer bo potrebno nekaj 
popravkov na mehaniki in elektroniki za ciljanje Lune in upamo, 
da nam bo končno uspelo aktivirati še en »initial« v Sloveniji 
(S57NML na lokaciji JN76OD), kakor določajo pravila za EME 
delo (http://www.zen70432.zen.co.uk/Initials/What_is_an_Ini-
tial.htm).
Toliko o EME zvezah na 9 cm iz S5. Pri tem projektu so sodelovali 
člani S59DCD, S59GCD in S57UUU. Na ta način smo izkazali pravi 
ham - spirit in združili svoje znanje in opremo, da presežemo 
novo mejo v naši želji po raziskovanja in spoznavanju tehnike.

73 ES CUAGN on 9cm DE S52LO & S57NML 
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Repetitorji 
ZRS 1/2010
Dolga in ostra zima, ki se v hribih še ve-
dno ni povsem končala, je za sabo pustila 
sledi. Nujna vzdrževalna dela na mrazu 
to zimo na srečo niso bila potrebna, nas 
pa zato čaka nekaj več dela spomladi, saj 
bo potrebno pregledati in popraviti po-
škodovane antenske sisteme. Žled in mo-
čan veter sta namreč na nekaterih anten-
skih sistemih pustila svoje sledi, zato bo 
te poškodbe potrebno sanirati.

 Slika 1: Antenski stolp na Mrzlici v 
žledu (foto: S51KQ)

V Sloveniji smo imeli v mesecu marcu 
2010 na seznamu 48 analog nih (FM) in 
5 digitalnih (GMSK *D-STAR*) govornih 
repetitorjev:

Slika 2 - Antenski sistem repetitorjev S55VRK 
in S55URK na Plešivcu (foto: S56UTM)

NEURADNI REZULTATI - ZRS MAREC 2010
Znak WWL QSO Točke ODX CAL ODX WWL ODX QRB Bris Bris % TRX Moč Antene ASL

145 MHz - več operaterjev
1 S57O  JN86DT 436 154892 SP2QBQ JO94BF 835 20 4.39% TS 940, JAVORNIK 1500 8x11+4x17+4x17+4x... 307
2 S59R  JN75JX 310 97041 UW5W KN29AU 813 11 3.43% FT1000MPV 1000 4x17e.tonna+4x4el... 700
3 S59P  JN86AO 253 78464 LZ2HM KN12QP 728 8 3.07% TS850+Javornik 750 8x10 el DJ9BV 301
4 S59ABL  JN65WP 109 26963 DL0GTH/P JO50RK 563 0 0.00% IC706 MKII G 100 15 el.yagi 670
5 S50ZRS  JN65XM 85 21601 IT9VDQ/IT9 JM68QE 817 0 0.00% IC275H 100 16JXX2 1028
6 S53A  JN76GB 57 10157 SN9Y JO90EA 525 1 1.72% 1500 0
7 S57E  JN75PP 51 8388 YT7RM KN05PC 473 2 3.77% YAESU 897 20 Yagi 17 el 10

145 MHz - en operater velika moč
1 S58M  JN76JC 309 94577 LZ2HM KN12QP 783 6 1.90% Icom Ic-781 1000 2 x 15 el.Yagi by... 850
2 S57M  JN76PO 265 82802 LZ2HM KN12QP 776 2 0.75% Mark V+Javornik 1000 2x9 el. 963
3 S57Q  JN76PA 203 49806 LZ2ZY KN13OT 670 5 2.40% IC275H 700 16 el. F9FT 560
4 S57LM  JN76HD 99 22925 IK1AZV/1 JN34QM 595 1 1.00% FT-847 100 F9FT 17 el. 313
5 S51SL  JN76SG 107 21688 SN7L JO91QF 619 10 8.55% Yaesu FT100 Mark 900 17el. tonna 400
6 S59GS  JN75OO 66 14377 OL7M JO80DB 503 0 0.00% FT 736 100 16 175
7 S53MM  JN76GD 54 11803 IK1AZV/1 JN34QM 589 1 1.82% 150 10el 641
8 S57RT  JN66WB 39 3870 IQ5TT/4 JN54NE 301 1 2.50% FT 480 R - FT 10 2 x 15 el. Yagi 1078
9 S51I  JN76XL 28 3585 OK1KCR JN79VS 367 0 0.00% kenwood ts2000 50w x510 vertikal 257

10 S52IT  JN76AA 29 2941 OK2C JN99AJ 480 2 6.45% ic910 75 6 el.yagi 300
11 S53XX  JN76CF 24 2895 OM8A JN87WV 334 0 0.00% 100 L/4 952
12 S53RM  JN76JB 19 2004 I5PVA/6 JN63GN 330 0 0.00% Javornik + 50 15 el. QD 630
13 S52AA  JN76HD 11 1154 I5PVA/6 JN63GN 331 2 15.38% IC-275H 100 17el F9FT 300

145 MHz - en operater mala moč
1 S51WC  JN75OT 104 20451 IW1GLM JN34PT 629 0 0.00% TS711 25 1 X 17 EL F9FT + ... 250
2 S58RU  JN65WM 60 14620 DL0GTH/P JO50RK 576 1 1.64% FT-736R 25 M2 2M5WL - 17 elem. 266
3 S51GF  JN66WA 76 13570 YU7TRO KN04KV 560 5 6.17% IC-202 25 11 el. 1147
4 S57S  JN76JB 73 12599 YU7TRI KN04KV 492 4 5.19% 25 0
5 S57NAW  JN76PA 51 8359 IZ1ESM JN45FB 543 2 3.77% IC-275E 25 11 EL 240
6 S53FO  JN76ID 38 5952 DR1H JN59OP 469 5 11.63% TS 711 20w 4x5 el Fracaro 6
7 S56HCE  JN75AP 16 1761 I1MXI JN44LW 406 0 0.00% 25 350
8 S57CN  JN75NT 17 1046 9A1N JN85LI 152 0 0.00% 10 GP 183
9 S57C  JN75QW 13 784 IQ3AZ JN65QQ 158 0 0.00% IC275H 1 12 el. Yagi 370

435 MHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 90 24912 DL0MOL JO62WN 681 3 3.23% FT847 600 3x21el F9FT 301
2 S54G  JN65XM 82 19687 SN9F JO90KG 643 3 3.53% IC475H+ATF54143 80 39JXX70 1032
3 S59R  JN75JX 60 14082 DM5D JO61OC 582 4 6.25% IC-475H 700 2x2m13wla 700
4 S59ABL  JN65WP 14 1459 I4AMD JN64CI 195 1 6.67% IC706 MKII G 10 16 el yagi 670

435 MHz - en operater velika moč 
1 S51ZO  JN86DR 56 12661 DM5D JO61OC 537 2 3.45% TS-940s+LT- 500 8 x 33 el DJ9BV 317
2 S53RM  JN76JB 44 10187 SN7L JO91QF 666 1 2.22% Menina + 500 6 el. DJ9BV 1508
3 S53MM  JN76GD 36 5743 YU1LA KN04FR 488 1 2.70% 100 15el 641
4 S53SL  JN76SG 35 5711 SN7L JO91QF 619 1 2.78% ts 2000 400 2x 21 el. Tonna 400
5 S57LM  JN76HD 27 4043 YU1LA KN04FR 482 1 3.57% FT847 50 21 el. YAGI 313
6 S51WX  JN75OS 12 1819 OK2C JN99AJ 456 0 0.00% 0.8 dB 100 2 x 18 el. 201
7 S59GS  JN75OO 14 1574 YO2LAM KN05PS 473 0 0.00% FT 736 100 21 175
8 S51I  JN76XL 14 1332 S54G JN65XM 188 2 12.50% kenwood ts 2000 50w yagi 21 elem. 257
9 S53XX  JN76CF 4 263 9A1W JN75ST 113 1 20.00% 50 L/4 930

435 MHz - en operater mala moč 
1 S58RU  JN65WM 26 4622 OL9W JN99AK 537 1 3.70% Yeasu FT-736R 25 M2 432-13WLA 38 e... 266
2 S52AA  JN76HD 4 773 DJ7R JN59UK 426 0 0.00% IC-471E 25 23el Yagi 300

1,3 GHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 22 5242 I4LCK/4 JN54PD 461 1 4.35% FT736+XVert 150 55el F9FT 301

1,3 GHz - en operater 
1 S51ZO  JN86DR 23 5574 I4LCK/4 JN54PD 485 0 0.00% IC- 100 4 x 45 el. loop 317
2 S58RU  JN65WM 16 2406 I4LCK/4 JN54PD 255 0 0.00% Yeasu FT-736R 108 Nagara GS45 - 45 ... 266
3 S53MM  JN76GD 14 2291 I4LCK/4 JN54PD 339 0 0.00% 30 44el 641
4 S57UMP  JN76QK 5 388 9A0C JN85AO 107 0 0.00% 0.8 dB - 0ZIF 0,8 25 el DL6WU 1500
  S53XX  JN76CF 0 0 1 100.00% 10 L/4 930

2,3 GHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 8 1895 IZ4BEH JN54VK 410 0 0.00% FT290+XVert 40 Dish 100cm 301

2,3 GHz - en operater 
1 S51ZO  JN86DR 4 573 HA8V KN06HT 331 1 20.00% IC- 10 1,8m 317
2 S57UMP  JN76QK 2 133 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,4 SBFA 1500

3,4 GHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 2 372 OK1KJB JN79IO 348 0 0.00% FT290+XVert 15 Dish 100cm 301

3,4 GHz - en operater 
1 S51ZO  JN86DR 3 689 OK1KJB JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT 20 1,8m 317

5,7 GHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 3 258 OE8PGQ/8 JN66UO 179 1 25.00% FT290+XVert 0,3 DISH 100cm 301

5,7 GHz - en operater 
1 S51ZO  JN86DR 4 631 HA8V KN06HT 331 0 0.00% IC- 4 1,8 317
2 S57UMP  JN76QK 2 133 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 1 - 0ZIF 0,1 HORN 1500

10 GHz - več operaterjev 
1 S59P  JN86AO 6 553 OE5VRL/5 JN78DK 243 0 0.00% FT290+XVert 301 DISH 100cm 301

10 GHz - en operater 
1 S51ZO  JN86DR 7 987 OK2C JN99AJ 324 1 12.50% IC- 5 317
2 S57UMP  JN76QK 3 210 S51ZO JN86DR 78 0 0.00% 0,9 - 0ZIF 0,08 HORN 1500
3 S53RM  JN76JB 1 137 S51ZO JN86DR 137 0 0.00% DB6NT + Javornik 3 60 cm dish 630
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  1 VHF - 6 m DVR repetitor,
  21 VHF - 2 m repetitorjev,
  28 UHF - 70 cm repetitorjev,
  4 UHF D-STAR repetitorji . 

Posodobljene podatke o slovenskih govornih repetitorjih, obve-
stila o izpadih, vzdrževalnih delih ter ostale pomembne infor-
macije najdete na spletni strani: http://rpt.hamradio.si

S55UPI – UHF repetitor Piran
V Piranskem radioklubu S59HIJ testirajo nov UHF FM repetitor 
S55UPI znamke Triple P.  Deluje z -7,6 MHz zamikom na frekven-
ci 438.800 MHz, brez subtona. Skrbnik repetitorja je S52ID - 
Marsell.

S55VRK-R – Echolink prehod Uršlja gora
V mesecu januarju 2010 je Ivan, S52TS, v omrežje Echolink po-
vezal VHF repetitor RV54 na Uršlji gori. NODE številka prehoda 
je 493946, DTMF bližnjica v S5 Echolink omrežju pa B14.

S55UBO – UHF repetitor na Boču
Po daljšem izpadu zaradi okvare končne stopnje oddajnika, UHF 
repetitor na Boču od 5. marca 2010 ponovno deluje. Za pono-
ven zagon sta zaslužna predvsem Sandi, S54S, ki je repetitor 
popravil in Dubi, S51DU, ki je zagotovil prevoz in dostop do pro-
storov na Boču.
Da Dubiju ni bilo »dolgčas« na poti na Boč, sva poskrbela Beno, 
S56KZ in Tilen, S56CT. Echolink prehod S55UBO-R je zaradi od-
sotnosti skrbnika (Robi – S52DK) trenutno izključen. Prehod naj 
bi Robi vključil proti koncu meseca aprila.

Slika 3 - Telekomov stolp na Boču in anteni UHF repetitorja 
S55UBO, obkroženi z rdečo (foto: S56CT)

S55UKR – Echolink prehod Krvavec
Od 15. marca 2010 dalje ima repetitor na Krvavcu svoj Echolink 
prehod S55UKR-R. Node številka prehoda je 464210, DTMF bli-

žnjica za S5 omrežje pa B15. Echolink prehod je dobil svoj pro-
stor na podstrešju Uprave RS za zaščito in reševanje, kjer dela 
družbo simpleksnemu Echolink prehodu S55VZR-L. S55UKR-R, 
ki je v stalni povezavi z Echolink konferenčnim strežnikom 
*SLOVENIA*, poganja osebni računalnik (Celeron 2,2 GHz, 256 
MB RAM, 80GB, WIN XP), Motorola GM350 (P = 2W proti ante-
ni), Yagi antena in usmernik Iskra. Poleg programa Echolink je 
na PC-ju instaliran tudi EchoProducer, ki vsako polno uro poskr-
bi za napoved točnega časa oziroma pove uro, če uporabnik 
repetitorja odda DTMF ukaz A*. 

Z oddajo DTMF ukaza A3 sprožimo predvajanje podatka o tem-
peraturi zraka, DTMF ukaz A4 pa sproži predvajanje ostalih vre-
menskih podatkov (smer in hitrost vetra, vlažnost zraka itd.). 
Podatke o vremenu program pobira iz Weather Exchange ser-
verja, na katerem se nahajajo parametri, izmerjeni na meteoro-
loški postaji Agencije RS za okolje za Bežigradom v Ljubljani. 
Poleg omenjenega je na PC-ju instaliran tudi  APRS program UI-
View, ki skrbi, da je S55UKR s podatki o frekvenci in lokaciji vi-
den v omrežju APRS. 

Če bi našteval, kdo vse je zaslužen za to, da ima repetitor svoj 
lasten Echolink prehod, bi bil seznam predolg, pa še koga bi 
pozabil, hi. Je pa vsekakor potrebno izpostaviti, da je največ 
opreme doniral Ivan, S53SI. Vsekakor hvala vsem, ki ste kakor-
koli pripomogli, da je nov Echolink »ON AIR«.

S55UGO – UHF repetitor Trstelj
V Novi Gorici na 438.725 MHz (-7,6 shift) testirajo nov repetitor 
S55UGO, ki bo na Trstelju zamenjal repetitor Triple P. Sestavljen 
je iz dveh Motorol GM350 in Sandijevega (S54S) krmilnika.

D-STAR
V mesecu februarju 2010 smo na USCOM-u prevzeli opremo, 
nabavljeno po pogodbi z URSZR za leto 2009. UHF D-STAR repe-
titor je namenjen za postavitev na slovenski obali.

S55VKP – VHF repetitor Nanos
Spomladi imamo Adi - S55M, Mirko - S51KM, Andrej - S56ZAB 
in Tilen - S56CT namen opraviti meritve repetitorja RV50 (R1) 
na Nanosu. Repetitor že nekaj časa ne deluje, kot bi moral. 
V pogodbi ZRS z URSZR za leto 2010 so bila predvidena sredstva 
za nabavo novih Motorolinih postaj, iz katerih bi sestavili nov 
repetitor, v kolikor bodo meritve pokazale, da je težava v spreje-
mniku repetitorja. 

Če pa bodo meritve pokazale, da se na lokaciji zaradi motenj ne 
da storiti ničesar, bomo morali »enki« poiskati novo lokacijo.

Tilen Cestnik – S56CT
RPT manager
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ARG AKTIVNOSTI Ureja:  Franci Žankar - S57CT UTRINKI S TEKMOVANJ

TEK NA 3200 m in UKV TRENING

Udeleženci teka na 3200 m in UKV treninga

Veterani in pionirke skupaj na teku

Priprave na UKV trening

Start teka

Najhitrejši letos - David Čufer, S57DN

Dobravlje, 27.03.2010 - V Vipavski dolini smo se na pomladanskem »prebujanju« srečali radioamaterji, ki 
imamo radi lisice. Najprej smo se spopadli s tekom na 3200 m. Ta Cooperjev test je pokazal, da smo kljub 

neugodni zimi kar pri kondiciji. Najhitrejši so za progo potrebovali okrog 12 minut.

Dobro uro pozneje smo že uglaševali frekvenco za iskanje oddajnikov. Ob osnovni šoli  Dobravlje se je za trening zbralo rekordno 
število tekmovalcev. Posebno so nas presenetili mladi iz Sevnice, ki so pripotovali kar z avtobusom. Pri iskanju lisic smo se kar na-
mučili, saj je bil teren zelo razgiban in polno je bilo podrastja; tudi najboljši so potrebovali debelo uro. Prav nenavadno pa je, da so 
vsi tekmovalci na najdaljši progi, ki so iskali vseh 5 oddajnikov, izbrali različno zaporedje odkrivanja oddajnikov.
Trening je uspel, vsi pa smo z mislimi že na prvi pravi tekmi v Novem mestu.

73, Stanko Čufer, S57CD
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ARG AKTIVNOSTI ARG TRENING ARG NOVO MESTO

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO RADIOKLUBA NOVO MESTO

Andraž Bratina (S53AAN), David Čufer, S57DN, 
Blaž Vintar (S59DHP)

Najštevilnejši - udeleženci iz Sevnice

Novo mesto, 10.04.2010 - Radioamaterji radiogoniometristi smo se po uradnem vseslovenskem treningu v 
Ajdovščini, v soboto 10. aprila, pomerili že na prvem - uvodnem tekmovanju v letošnji tekmovalni sezoni na 
KV področju v Novem mestu. Tekmovanje so organizirali člani radiokluba S59DJR iz Novega mesta ob pomoči 
ARG managerja nekaj kilometrov izven Novega mesta na področju kraja Težke vode. Potekalo je ob hladnem 

aprilskem vremenu, na srečo brez dežja na področju Dolenjske.

K tekmovanju se je prijavilo kar 51 tekmovalcev, ki so najprej 
preizkusili delovanje svojih sprejemnikov, nato pa na startnem 
mestu počakali na start svoje skupine. Že med preizkušanjem 
sprejemnikov pa je z delom začela tudi številna ekipa radioama-
terjev za postavitev skritih oddajnikov, sestavljena iz članov ra-
dio kluba Novo mesto s člani prijateljskih radioklubov iz tega dela 
Slovenije. Malo pred deseto uro je bilo vse pripravljeno. Preizku-
sili smo le še delovanje oddajnikov ter tekmovanje začeli ob toč-
no določenem času. Veliko število startnih skupin, predvsem po 
zaslugi najmlajših pionirjev, je narekovalo kar dve uri časa za 
start. Postavitev oddajnikov za uvodno tekmovanje je bila pri-
merno težka. Tisti tekmovalci, ki so iskali vseh pet, so morali pre-
teči dobrih sedem kilometrov. Najboljši so jih našli v eni uri. 
Svoje debitantsko tekmovanje so primerno uspešno končali 
tudi najmlajši tekmovalci iz Sevnice. Nihče se ni izgubil in vsi so 
samostojno prišli na cilj.

Svoje druženje na Dolenjskem smo, po dobrem kosilu v spro-
ščenem ozračju, zaključili s podelitvijo priznanj. Najboljši so do-
bili medalje in diplome, organizatorji pa so jih razveselili še s 
prilož nostnimi darili.

Rezultati tekmovanja:

GENERALNA RAZVRSTITEV:

Kategorija PIONIRJI               3,5 MHz
  1. Urban BATIČ S53AAN 45:33 3 - 81 4 
  2. Jure ZELIČ S59DHP 52:52 3 - 13 18 
  3. Ana ČUFER S53AAN 54:28 3 - 30 5 
  4. Tadej TIHOLE S59DHP 58:33 3 - 15 14 
  5. Maruša ŠTOKELJ S53AAN 59:20 3 - 28 12 
  6. Maja KOŠTRUN S59DHP 63:27 3 - 24 1 

KV ARG NOVO MESTO - Udeleženci tekmovanja 
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ARG AKTIVNOSTI  ARG NOVO MESTO

KV ARG Novo mesto - seniorji
Franci ŽANKAR - S57CT- ARG manager ZRS, Danilo KUNŠEK (S59DHP), 
Niko GABERC - S56SON, Mitja ŠTRMAN - S56PPO, Zoran Zanoški - S58L 

- predsednik radiokluba Novo mesto
Organizatorji tekmovanja v Novem mestu

KV ARG Novo mesto - veterani
Ivan LAZAR - S56TQL, Janko KUSELJ - S59D, Jože ONIČ - S51T, Jože 

KOSI - S57UOI

KV ARG Novo mesto - pionirji
Jure ZELIČ (S59DHP), Urban BATIČ (S59AAN), Ana ČUFER (S53AAN),

Tadej TIHOLE, (S59DHP)

  7. Jerneja SAMEC S53AAN 73:42 3 - 29 13 
  8. Marko KUŽNER S59DPG 85:51 3 - 9 19 
  9. Urban KRNC S59DHP 29:30 1 - 23 25 
10. Jernej ŽURAJ S59DHP 36:17 1 - 12 21 
11. Liza KOSABER S59DHP 43:47 1 - 25 6 
12. Gregor ŽVAR S59DHP 54:37 1 - 11 20 
13. Saša ŠIBILJA S59DHP 62:06 1 - 17 24 
14. Urška KLENOVŠEK S59DHP 72:15 1 - 26 17 
15. Lejla ŠKOBIĆ S59DHP 84:34 1 - 16 2 
16. Maruša MURENC S59DHP 92:58 1 - 21 10 
17. Martin ROJC S59DHP 99:31 1 - 18 7 
18. Jan RUSTJA S53AAN 101:17 1 - 85 11 
19. Jurij RADI S59DHP 111:26 1 - 20 9 
20. David ZAKŠEK S59DHP 135:52 1 - 14 16 
 Patrik KEŽMAN S59DHP 63:14 0 - 27 8 
 Jan MOŽIČ S59DHP 86:11 0 - 22 23  
 Oba brez TX

Kategorija ŽENSKE           3,5 MHz
1. Adrijana MOŠKON S53JPQ 72:28 4 - 89 3 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 73:58 4 - 87 22 
3. Maja MARUŠIČ S53JPQ 76:21 4 - 88 15 
4. Nina RADI S59DHP 86:05 4 - 19 5 

Kategorija JUNIORJI              3,5 MHz
1. Žiga BATIČ S53AAN 85:02 4 - 112 1 
2. Armin ČRNIGOJ S53AAN 98:42 4 - 82 17 
3. Sebastijan KUŽNER S59DPG 99:47 3 - 121 8 
4. Niko HALOŽAN S59DIQ 109:15 3 - 92 20 
 Marino JELINEK S59DIQ  3 - 93 24  
 odstopil

Kategorija SENIORJI                3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 57:25 5 - 83 23 
2. Danilo KUNŠEK S59DHP 63:01 5 - 118 11 
3. Niko GABERC S59DIQ 64:19 5 - 91 21 
4. Mitja ŠTRMAN S59DIQ 67:31 5 - 86 9 
5. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 72:42 5 - 114 25 
6. Zoran FURMAN S59DXU 77:24 5 - 96 2 
7. Andrej TROJER S53CAB 80:39 5 - 95 7 
8. Niki ŽVEGLIČ S59DHP 131:31 5 - 119 4 
9. Davor MOŽIČ S59DHP 136:50 5 - 90 19 
10. Blaž VOLK S53AAN 107:04 3 - 115 15 
 Matic PETERKA S53CAB 150:05 5 - 10 13  
 izven časa

Kategorija VETERANI                   3,5 MHz
1. Janko KUSELJ S53JPQ 65:57 4 - 117 10 
2. Ivan LAZAR S59DIQ 69:13 4 - 116 3 
3. Jože ONIČ S59DXU 69:30 4 - 123 22 
4. Ivo KETE S53AAN 72:30 4 - 113 20 
5. Jože KOSI S59DIQ 78:06 4 - 111 14 
6. Ivo JEREB S59DRW 83:13 4 - 94 16 
7. Zdravko IVAČIČ S59DXU 91:18 4 - 122 6 
8. Stanko ČUFER S53AAN 93:31 4 - 84 18 
9. Miroslav KUŽNER S59DPG 122:40 4 - 120 12

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.

 ARG manager ZRS: Franci ŽANKAR, S57CT
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Malo nostalgije iz papirne dobe

Spomnim se časov, ko sem pisal tekmovalni dnevnik s svinčni-
kom na papirnate obrazce, ki sem si jih izdelal posebej za to 
priložnost. Listi papirja, pred menoj postaja, na njej obvezna 
ura nastavljena na GMT, par rezervnih pisal, saj se ve, da ko je 
treba, itak nobeno ne dela, steklenica pijače in neskončno potr-
pežljivosti... Tekmovanje se začne: vpiši call, vpiši raport in čas, 
v posebno tabelo na posebnem listu pa še enkrat call zaradi 
kasnejšega preverjanja dvojnih zveze. Sto, dvesto, delanih klic-
nih znakov si nekako zapomniš, nekateri še mnogo več, potem 
pa je že potrebno brskati po tabeli in preverjati, ali smo postajo 
že delali... To posebno velja pri »pobiranju«, saj na »RUN-u« to 
počnejo postaje, ki nas »poberejo«. 
(No, tu sta že prva učena izraza, ki ju mora vsak tekmovalec 
obvladati, za tiste bolj začetnike pa naj povem, da izraz »pobi-
ranje« (Search and Pounce Mode (S&P)) pomeni, da se spre-
hajamo po frekvenci gor in dol in kličemo postaje, ki kličejo CQ 
TEST - te postaje pa so stalno na klicanju (RUN Mode). To po-
vem že sedaj, ker bomo na enake izraze in načine dela naleteli 
tudi pri sodobnih računalniško vodenih tekmovanjih.)
Posebna zabava je bila preverjanje časov na posameznem obse-
gu, še posebno, če je določena časovna omejitev, vpisovanje 
točnih časov, itd...
Steklenica pijače? Ja, obvezna oprema, še posebej v SSB tekmo-
vanjih, saj sta jezik in grlo mimogrede suha (nekateri pa prise-
gajo na Fruc š širokim vratom - že vedo, zakaj), hi.

Poseben čar pri ročnem vodenju dnevnika je bil končni obra-
čun točk in priprava dnevnika za tekmovalno komisijo. Nikoli 
ne veš, ali si preštel vse množitelje, ali so bili pravi, ali pa si jih 
morda celo obračunal dvakrat. Še večja znanost je bil izračun 
QRB (razdalje med dvema postajama) iz znanih lokatorjev v 
UKV/UHF/SHF tekmovanjih. Brez računalnika, zgolj z netočnimi 
zem ljevidi, se je dalo kilometre zelo lepo nategovati, nekateri, 
ki so  imeli super drage HP-jeve kalkulatorje z možnostjo pro-
gramiranja, pa so imeli že kar vgrajeno konstanto x 1.1... tako, 
za vsak slučaj, HI. 

Tekmovanja danes

Na srečo so tisti časi mimo in že kar kakih 20 let se da dnevnike 
voditi s pomočjo računalnika, ki ni le urejevalnik besedil, ampak 
vodi celotno postajo, vso periferno železnino (preklopnike, fi l-
tre, rotatorje, ...), evidence, preverja dvojne zveze, tipka in mo-
dulira računalnik v različnih načinih in celo dekodira digitalno 
kodirane modulacije (PSK, RTTY, SSTV, WSJT in celo CW). Prvih 
programov se spominjam na legendarnih hišnih mlinčkih ZX 

spectrum (slavna Mavrica) in Commodore 64. S slednjim sem 
okoli leta 80 sprejemal RTTY signale, tedaj pa je bil že narejen 
eden od prvih programov Marijana Miletiča - YU3EA, ki je prvi 
logger EA-88 sprogramiral v Pascalu na DEC VAX računalniku in 
imel potem tudi izredno odmevno predavanje v organizaciji ZRS 
na enem od izobraževalnih srečanj. Kasneje je izdelal lastni 
PMP-11 prvi ex-YU 16-bitni mikroračunalnik s procesorjem PDP-
11, na katerem je EA-88 doživel »ognjeni krst« v CQ WW SSB 
leta 1984 na Slivnici.

Slika 1 – Avtor S55Z v KV tekmovanju z N1MM, ki upravlja 
dve postaji (TS850SAT in IC706MKIIG)

Ta program se je še dolga leta uporabljal v KV tekmovanjih in 
nekateri še danes prisegajo nanj, verjetno bolj zaradi navade in 
nostalgije, saj so ga drugi programi že daleč prehiteli, razen v 
nekaterih posebnostih, ki so neprekosljive (npr. vnašanje po-
datkov s CW ročico!). Žal se Mario z njim ni dovolj intenzivno 
ukvarjal: vedno so bili problemi z različnimi tekmovanji, upo-
rabniško neprijaznimi nastavitvami, prišli so novi operacijski 
sistemi z grafi čnimi vmesniki, pojavljale pa so se tudi vedno 
nove radijske postaje, čemur njegov program ni sledil. Kljub 
vsemu na tem mestu dajem Mariu, S56A, posebno priznanje za 
takrat pionirsko in vizionarsko delo.

N1MM Logger - brezplačni tekmovalni program

Ne bom našteval množice plačljivih in brezplačnih programov, 
ki so z leti nastali po celem svetu. V mojih očeh je Contest Lo-
gger avtorja N1MM postal prva izbira in zakon tako v mojem, 
kot tudi v klubskih tekmovalnih shack-ih.

Namestitev:
Je zelo enostavna. Z ene od spletnih strani N1MM (www.

N1MM Logger         N1MM Logger         I. delI. del

Free Contest Logging Software ali Male skrivnosti nekega logger programaFree Contest Logging Software ali Male skrivnosti nekega logger programa

Avtor: Dragan Selan - S55Z
Avtor programa: Tom - N1MM

Contest. Beseda, ki marsikateremu radioamaterju požene adrenalin po žilah, srce začne utripati hitreje, mo-
žgani pa se pričnejo pripravljati na duhamorno 24 ali več urno napetost ob postaji. Za uspešno delo in dobre 
rezultate pa je potrebno vsako malenkost izpiliti do vrhunca. Antene, postaje, QROji, tasterji, elektronske 
papige, antenski preklopniki, dodatne sprejemne antene, .. in nenazadnje, čim boljša programska oprema, ki 

nam omogoča upravljanje vsega tega in vodenje tekmovalnega dnevnika.
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n1mm.com) dolpovlečete zadnjo polno 
verzijo programa, nato pa še zadnjo nad-
gradnjo (nadgradnje si včasih sledijo zelo 
pogosto) in ustrezne baze, jezikovne da-
toteke, navodila, pomožne programčke 
itd. Če uporabljate računalnik za tekmo-
vanja, imate zagotovo nekje tudi dostop 
do spleta, v skrajnem primeru prosite ka-
kega kolega ali najbližjega mulca, HI...

Slika 2 - Tom Wagner, N1MM, avtor pro-
grama, ki mu s kodo, nasveti in predlogi 
pomaga še množica drugih amaterjev in 

programerjev

Slika 3 - Pozdravno okno programa 
N1MM Logger

Vsa navodila za namestitev so napisana 
po leg namestitvenih datotek. Naj ome-
nim le, da sam ne uporabljam klasične 
mape Program Files za namestitev pro-
gramov, ampak si v korenski mapi nare-
dim mapo HAM in noter namestim vse 
potrebne radioamaterske programe. 
Tako je moj N1MM v mapi na naslovu C:\
HAM\N1MM Logger\. Seveda si to mapo 
izberem med samim postopkom name-
stitve. Ko program prvič zaženem zahte-
va, da preverimo, ali je še kakšna nova 
nadgradnja in ko namestimo tudi to, do-
voli prvi zagon. Seveda ima takoj novo 
pripombo: baza pozivnih znakov ni do-
volj sveža in nam potem vsakokrat „teži“ 
in predlaga, naj preverimo za novejšo na 
spletni strani. 

Kar takoj vam predlagam, da se včlanite 
na Yahoo e-poštne liste N1MMdigital, 
hamlogger, pa tudi MMVARI in MMTTY … 

Če česa ne veste, boste tam zagotovo na-
šli nekoga, ki pozna rešitev problema, pa 
naj gre za programsko ali pa elektronsko 
rešitev.

Konfiguracije

N1MM je v prvi vrsti namenjen tekmova-
njem in pozna pravila množice KV in UKV 
tekmovanj. Če so organizatorji nekega 
novega tekmovanja pametni, bodo vse-
kakor zaprosili Toma, N1MM, da vnese v 
bazo tekmovanj še njihovo. Tako so nare-
dili recimo tudi Slovenjgrajčani s svojim 
PMC tekmovanjem, ki se je letos odvijalo 
šele drugič.

N1MM omogoča tekmovanja v foniji in 
CW ter v RTTY in PSK z ustreznimi dodatki 
(engine) MMVARI in/ali MMTTY znanega 
japonskega programerja Makota Morija, 
JE3HHT (na sliki 4). Njegove „stroje“ upo-
rabljajo tudi drugi programi, med drugim 
znani Hamradio Deluxe švicarskega An-
gleža Simona Browna - HB9DRV, GD4ELI. 
Seveda se uporabljata tudi samostojno.

Sliki 4 in 5 - Zgoraj: Makoto Mori - »Ma-
ko«, avtor programov za RTTY, PSK, ...
Spodaj: primer konfiguracije za SO2R

Vsak tip tekmovanja zahteva svoje nasta-
vitve tekmovalnega programa, vendar 
najprej poglejmo, kaj vse nam v grobem 
N1MM sploh omogoča:

  od tipa tekmovanja odvisno vodenje 
tekmovalnega dnevnika:
• vnašanje podatkov o zvezi (raport, 

zaporedno številko, če je potrebna 
- samodejno jo povečuje, cono ITU/
cono CQ/lokator/, 

• vodenje datuma in časa ter samo-
dejni zapis ob shranjevanju zveze,

• preverjanje dvojnih zvez,
• vodenje evidence operaterjev,
• časovna usklajevanja,
• vodenje statistik,

  povezavo več računalnikov z enim 
centralnim ali več ločenimi dnevniki, 

  krmiljenje radijske postaje: 
- branje/pisanje frekvence postaje, 
- upravljanje s fi ltri postaje, 
- upravljanje sprejem/oddaja, 
- upravljanje/tipkanje telegrafi je, 
- FSK tipkanje, 
- avdio moduliranje oddajnika, 
- dekodiranje “digi mode” signalov 
  (RTTY, PSK,...)

  upravljanje ostale opreme:
- preklopi anten,
- obračanje anten - rotatorji,
- ...

  Povezavo na internet:
- na razne DX-clustre,
- na baze operaterjev, ...

Možnosti, ki jih ima N1MM je toliko, da 
tež ko vse podrobno naenkrat opišem. 
Spoznavali jih bomo sproti, ko bomo 
obdelovali posamezne konfiguracije in 
njihove posebnosti skozi nadaljevanja v 
naslednjih šte vilkah. Če želite kakšen 
problem posebej obdelati, pišite na: 
s55z@hamradio.si.        
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WORLD AMATEUR RADIO DAY 2010                               POLAND
Diplomo že vrsto let izdajata Zveza radioamaterjev Poljske (PZK) 
in radioamaterska revija MK QTC v počastitev mednarodnega 
dneva radioamaterjev, 18. aprila. Na ta dan je bila leta 1925 usta-
novljena organizacija IARU (International Amateur Radio Union). 
V času 0000 - 2400 UTC, 18. aprila 2010, je potrebno narediti vsaj 
20 zvez na HF ali 10 zvez na VHF. Diplomo se lahko osvoji vsako 
leto. Vsako leto ima drugačen grafi čen izgled. Na sliki je diploma 
za 2009. SWL OK.
Diploma je brezplačna, če zahtevek pošljete na elektronski naslov 
managerja SP2FAP. Kot odgovor bo na vaš elektronski naslov po-
slana diploma v .jpg ali .pdf formatu, ki si jo lahko natisnete na 
vašem tiskalniku. Če želite dobiti tiskano diplomo po pošti, pošlji-
te izpisek iz dnevnika + 5 EUR  ali 5 IRC ali 7 USD najkasneje do 30. 
junija 2010 na naslov:
Redakcija MK QTC, Award Manager, ul. Wielmozy 5b,
PL-82 337 SUCHACZ-ZAMEK,  Poland, e-mail:  sp2fap@pzk.pl

CANOVA CERTIFICATE                                        ITALI                 
Diploma izdajajo radioamaterji sekcije ARI Treviso v počastitev 
spomina na italijanskega kiparja Antonia Canovo. V obdobju 1. 
maj – 31. maj 2010 je potrebno zbrati najmanj 2 točki v zvezah s 
postajami iz mesta Treviso (I3, IK3, IW3, IZ3). Vsaka zveza šteje 1 
točko. Aktivna bo posebna postaja IU3AC, zveza z njo pa velja 5 
točk in že šteje, da ste izpolnili pogoje za diplomo. Zveze preko 
repetitorjev in satelitov ne veljajo za diplomo. SWL OK.
Izpisek iz dnevnika + 5 EUR  ali 10 IRC ali 7 USD
ARI Section Treviso,  Award Manager
P.O.Box 32,  I-31100 TREVISO,  Italia

SALVATI PLANETA VERDE – GREENDAY 2010          ROMANIA                      
Diploma se izdaja za zveze s postajami, ki bodo delale iz narav-
nih parkov in rezervatov v času WFF (World Fauna & Flora) vi-
kenda, 12. in 13. junija 2010. Za diplomo je potrebno narediti 
7 zvez z različnimi naravnimi parki iz vsaj 2 kontinentov. Posta-
ja, ki bo zbrala največje število različnih parkov v tem vikendu, 
bo dobila še posebno priznanje. Zahtevek za diplomo pošljite 
najkasneje do 1. avgusta 2010.
Diploma je brezplačna, če zahtevek pošljete na elektronski na-
slov managerja YO3JW. Kot odgovor bo na vaš elektronski na-
slov poslana diploma v .pdf formatu, ki jo natisnete na vašem 
tiskalniku. Za tiskano diplomo po pošti pa pošljite zahtevek za 
diplomo (izpisek iz dnevnika) + 5 EUR  ali 5 IRC  na naslov:
Fenyo Stefan Pit YO3JW,  P.O.Box 19-43
RO-033210 BUCURESTI 19,  Romania
e-mail: fenyo3jw@yahoo.com, http://wff-yo.blogspot.com

THE VK9 AWARD                        AUSTRALIA
Diplomo izdaja Redcliffe and District Amateur Radio Club iz Avstra-

lije za potrjene zveze s po eno postajo iz vsake od VK9 entitet po 
DXCC razdelitvi. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini 
dela. Diploma je lahko posebej označena, da so bile vse zveze na 
enem bandu ali načinu dela. SWL OK. VK9 DXCC Entitete:
1. Mellish Reef   4. Christmas Island
2. Lord Howe Island  5. Willis Island
3. Norfolk Island   6. Cocos Keeling Island
GCR  5 USD  ali  3 IRC
James Fleming VK4TJF,  4 Murchison Ct.
Murrumba Downs,  4503 QLD,  Australia 

MILITARY AMATEUR RADIO CLUBS AWARD                  FRANCE   
Za diplomo so potrebne potrjene zveze s 5 različnimi francoski-
mi vojaškimi radioklubi – kopenskimi, letalskimi ali pomorski-
mi. Radioklubi so lahko na ozemlju Francije, francoskih preko-
morskih državah ali v UN in NATO misijah. Zveze preko 
repetitorjev ne veljajo. Ni datumskih omejitev. Diploma se izda-
ja v 4 klasah: Mixed Mode, CW, SSB, Digital.
Zahtevku morajo biti priložene prejete QSL karte, ki bodo vrnje-
ne skupaj z diplomo. Zahtevek + 2 IRC pošljite na:
Laigu Freddy F5IRO,  28o RT – 2o Cie Quartier De Bange
F-63505 ISSOIRE Cedex,  France

LAJKOVAC  AWARD                         SRBIJA
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 2 (dvemi) različnimi po-
stajami, člani Radiokluba Železničar YU1GTU iz Lajkovca. Veljajo 
zveze po 1. septembru 1998 na vseh bandih in načinih dela, 
razen Cross-mode zveze in zveze preko repetitorjev in satelitov. 
SWL OK. Člani RK Železničar so:
YU1GTU (YT1L), YU1AB (YU4A), YU1CM, YU1SL, YU5B, YT1DL, 
YT1DOS, YT1GSM, YT1MIT, YT1MBZ, YU2MAX, YT1SEN, YT-
1SMC, YT1VBR, YT1VVK, YT1WIN.
Diploma je brezplačna, pošljite zahtevek + 3 IRC za poštnino
Radioklub Železničar YU1GTU,  P.O.Box 5, 14224 LAJKOVAC,  Srbija  
 

RADIO CLUB BARCELONA ANNIVERSARIO AWARD       SPAIN
Diploma je bila osnovana ob 30-letnici delovanja Radio kluba 
Barcelona za potrjene zveze po 22. oktobru 1979 s postajami iz 
18 različnih držav, ki s svojo prvo črko v sufi ksu sestavijo naziv 
RADIO CLUB BARCELONA. (primer: SX1RAAG, EA3APS, ON6DP, 
VK6IR,…). SWL OK. Veljajo vsi bandi in načini dela.

Diploma v formatu .jpg ali .pdf je brezplačna, če jo zahtevate 
preko elektronske pošte. Za tiskano diplomo  pošljite zahtevek 
+ 5 EUR ali 5 USD na naslov:
Radio Club Barcelona,  Award Manager,  P.O.Box 3050
08200 SABADELL,  Barcelona,  Spain
e-mail:  ea3rkb@fediea.org                

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

Dnevi zimskih aktivacij SOTA Slovenija

Radioklub SOTA Slovenija
Minilo je dobro leto in pol, 
odkar smo začeli s promocijo 
SOTA aktivnosti v Sloveniji in 
poskrbeli, da je le-ta postala 
prepoznavna članica medna-
rodnega SOTA združenja.
Cil je, katere smo si zastavili v 
začetnem obdobju, smo us pe-
šno izpolnili.

V želji, da SOTA aktivnost 
doživi še večji razmah, pred-
vsem pa da dvignemo kvalite-
to dela, smo ustanovili Radio-
klub SOTA Slovenija.

Letošnji dnevi zimskih aktivnosti SOTA Slovenija so bili v znamenju slabega vremena. Močne padavine in nizke 
temperature so še posebej prvi dan oteževale vsakršno aktivnost, zato so bile odpovedane mnoge aktivnosti, pred-
vsem tiste v visokogorju.

Dnevi zimskih aktivacij SOTA Slovenija

Winter Activity weekend SOTA SlovenijaWinter Activity weekend SOTA Slovenija
6. - 8. februar 20106. - 8. februar 2010

S5/JA029 S53XXS5/JA029 S53XX

Kljub vsemu 17 naših aktivatorjev ni pustilo na ce di lu 
pričakovanja domačih in tujih lovcev (CW: S53XX, S57X, 
S57XX, S58R - FM: S50TA, S51AJJ, S51RU, S51ZJ, S53NW, 
S55SZM S56IAA, S56KM, S56IHX, S56LXN, S57 AX, S57MB, 
S57MS, S59MT).

Association Manager Active From Regions Summits

G - England M0ZZO 2nd Mar 2002 10 178

GW - Wales MW0IDX 2nd Mar 2002 3 157

GD - Isle Of Man GD0NFN 1st Jun 2002 1 5

GM - Scotland MM0FMF 1st Jul 2002 6 1216

GI - Northern Ireland GI0RQK 13th Jul 2002 5 66

ZS - South Africa ZS1AN 1st Jan 2003 10 317

EI - Ireland EI7GY 15th Mar 2003 4 387

DM - Germany (Low Mountains) DL2LUX 1st Jul 2003 11 954

SV - Greece SV1COX 3rd Aug 2003 12 491

OE - Austria OE1CWA 1st Jan 2004 9 2560

DL - Germany (Alpine) DD1LD 1st Mar 2004 9 397

HA - Hungary HA5CQZ 1st May 2005 5 242

HB - Switzerland HB9TNF 1st Aug 2005 25 1116

W2 - USA KC2EUS 1st Mar 2007 5 716

F - France F5NEP 1st Apr 2007 11 2649

OK - Czechia OK1HRA 1st May 2007 13 961

ON - Belgium ON5EX 1st Jul 2007 1 16

SP - Poland SQ6JNX 1st Apr 2008 15 222

OH - Finland OH7BF 1st Apr 2008 4 127

Tabela - Mednarodna aktivnost članic SOTA 

Association Manager Active From Regions Summits

HB0 - Liechtenstein HB0RER 1st May 2008 1 11

LA - Norway LB1GB 1st May 2008 19 1099

SM - Sweden SM5KRI 1st Jun 2008 11 352

S5 - Slovenia S58R 15th Jun 2008 10 399

PA - Netherlands PA0HRM 1st Sep 2008 1 4

OD - Lebanon OD5RW 1st Sep 2008 4 16

TK - Corsica F5NEP 1st Mar 2009 1 158

Z3 - Macedonia Z35M 1st May 2009 2 69

W1 - USA(W1) N2YTF 1st Jun 2009 13 1103

W6 - USA(W6) KI6MWN 1st Jul 2009 5 204

VE2 - Canada(Quebec) VA2SG 1st Sep 2009 10 63

W3 - USA(W3) WA3WSJ 1st Jan 2010 9 223

VP8 - Falkland Islands VP8DMM 1st Jan 2010 2 76

LX - Luxembourg DK1BN 1st Mar 2010 1 4

OZ - Denmark OZ7CCC 1st Apr 2010 1 12

9H - Malta 9H3VQ 1st Apr 2010 2 2

YO - Romania YO3HJV 1st Apr 2010 3 115

E7 - Bosnia-Herzegovina E74EE 1st May 2010 2 130

VE1 - Canada (Novia Scotia) VE1ZAC 1st May 2010

W0 - USA(W0) wG0AT 1st May 2010



Dostop do Miklavža:
• Najlepši dostop iz smeri Ljubljana: avtocesta, drži se smer 

Murska S., Lendava, v Mariboru izvoz »Maribor Center«, v 
križišču pa smer Ptuj. Od tukaj še 2..3 km skozi Miklavž. V 
semaforiziranem križišču desno in po 150 m na levi strani.

• Iz smeri Murske sobote: avtocesta smer ZG/LJ, odcep za 
»Maribor center« in smer Ptuj - ostalo je enako.

• Iz smeri Dravograd, stara cesta skozi Maribor za Ptuj, ostalo je 
enako.

Prisrčno vabljeni!

VX-7R

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

SOBOTA, 15. maj 2010
KULTURNI DOM MIKLAVŽ, Cesta v Rogozo 11, Miklavž na Dravskem polju

Pokrovitelj: Trgovina ČIP Maribor, kontaktna oseba: Bojan, S53W, na info@cip.si

• Začetek ob 8:00 uri - zaključek ob 13.00 uri - prehrana je možna 
ob in v neposredni bližini Kulturnega doma.

• Po sejmu, po želji, skok na hribček Urban (597m asl), portable -
tekmovalna lokacija Radiokluba Maribor, S59ABC.

• Ogled hišice z možnostjo prehrane - kmečki narezek v Gostišču 
Jošt na Urbanu

• V primeru zadostnih prijav na zrs-hq@hamradio.si bo povabljen 
tudi DXCC CHECK POINT - Mark, 9A8A, ki pregleduje QSL kartice 
iz naslednjih programov:  Worked All States – WAS (including 5 
band WAS), Worked All Continents – WAC (Including 5 band), VHF/ 
UHF Century Club – VUCC, IARU Region 2 award

RK Maribor S59ABC pod pokroviteljstvom ČIP d.o.o. in ZRS vabi tokrat v Maribor na
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