


135,- €

135,- €

122,- €

122,- €

3BAND FAMILY
3B223 598,- €
3B334 1074,- €
3B456 1769,- €
3B WARC 342,- €

- 7EL/5m* ...........
- 10EL/6,4m* ....
- 15EL/11,6m* ..

Dipole ..........

MONOBAND FAMILY
14 MHz: 488,-PA14-3-6 ( €), PA14-4-8 ( €), PA14-5-12 ( €)

PA21-3-5 ( ), PA21-4-6 ( €), PA21-5-9 ( €), PA21-6-12 ( €)
PA28-3-4 ( €), PA28-4-5 ( €), PA28-5-6 ( €), PA28-7-12 ( €)
PA50-3-1.5 ( €), PA50-4-3 ( €), PA50-6-6 ( €), PA50-7-9 ( €)

PA144-5-1.5 ( €), PA144-6-2 ( €), PA144-8-3 ( €),
PA144-13-8 ( €), PA144-18-12 ( €)
PA432-8-1.5 ( €), PA432-14-3 ( €), PA432-23-6 ( €),
PA432-29-8 ( €), PA432-32-9 (244 €), PA432-42-12 ( €)

PA1296-18-1.5 ( €), PA1296-36-3 ( €)

793,- 976,-
21 MHz: 342,- € 488,- 793,- 976,-
28 MHz: 293,- 354,- 488,- 915,-
50 MHz: 110,- 159,- 195,- 256,-
144 MHz: 68,- 92,- 110,-

196,- 269,-
432 MHz: 68,- 110,- 171,-

220,- ,- 305,-
1296 MHz: 92,- 147,-

DUALBAND VHF/UHF FAMILY
50/70 MHz: 122,-PA50-70-7-3 ( €), PA50-70-11-6 ( €)

PA144-432-13-1.5 ( €)
232,-

144/432 MHz: 98,-

VERTICAL HF ANTENNA FAMILY
1.8 MHz:

391,-
160m band, 5 frekvenc (1810, 1830, 1850,
1870, 1890) s preklopnikom ( €)
preklop CW/SSB (1825/1865 in 3530/3770),
menjava banda ročno ( €)
CW/SSB (3530/3760), s preklopnikom in
8 radiali. Višina 10m. ( €)

1.8/3.5 MHz:
366,-

3.5 MHz:
232,-

7MHz Full size
7MHz 342,- €
PA7-2-6 842,- €
PA7-3-12 1464,- €
PA7-4-18 2318,- €

rotary dipole ........
- 2EL/6,4m* .....
- 3EL/12m* ..
- 4EL/18m* ..

*boom lenght

Hoxin SS-1000 VSWR &
Power Meter, 1.8-160 MHZ
/430-1300 MHz

Hoxin SS-3025 Visoko u -
25 A stikalni napajalnik

čin
kovit

XIEGU X108 DELUXE QRP 1 do 20W KV
radijska postaja, ALL BAND, tudi WARC,

, vgrajen stabilni 0,5 ppm TCXO
in CW Keyer, RX filtri 15kHz, 2.3kHz in 500Hz,
ve kcij dosegljivih na ročnem mikrofonu.
Napajanje do 12-14,5V DC / 7,5 A max.
USB CAT kontrola postaje in programiranje...

AM/SSB/CW

čina fun

HIGH PERFORMANCE ANTENNAS 1,8 MHz TO 6 GHz

INV V dipol antena z
visokokakovostnim
feritnim balunom.
Preklop CW/SSB!

Več info na !shop.hamtech.eu

Zaključni upor 450
ohm v neprepustnem
ohišju z objemko za
zunanjo montažo
moči 10W.

Dvosmerni Beverage SET 1.8,
3.5, 7MHz: dvosmerni beverage
box, 2 x zaključni upor, objemke
in napajalnik s preklopom E/W
z LED indikacijo (brez žic)

Antenna Code Explanation

Cene vsebujejo DDV, stroški dostave niso v ceni. Info na info@hamtech.eu

PRECIZNE ŽIČNE MONO-, DUAL-
in MULTIBAND END FED ANTENE

MONOBAND QRO EndFed ANTENE
HyEndFed | QRO 80M monoband 1kW ( €)272,-
HyEndFed | QRO 40M monoband 4kW ( €)
HyEndFed | QRO 20M monoband 4kW ( €)

248,-
224,-

4O3A station automation:
kontroler za upravljanje anten ... €

SCC XL SET
841,-

4O3A station automation:

2 ali 3 TX, inhibit, PTT dist.
PTT delay sequ. .. €

LOCK X Interlock. system

425,-

4O3A station automation:

Serija L - 3 polni ... €
HF 4.5 kW bandpass filtri:

280,-
Serija S - 5 polni ... €456,-

MONOBAND 300W EndFed ANTENE
HyEndFed | 10M (5 m*) ( €),78,65 11M (5,25 m*) ( €)
HyEndFed | 15M (6,72 m*) ( €), 17M (7,87 m*) ( €)
HyEndFed | 20M (10 m*) ( €), 30M (14,1 m*) ( €)
HyEndFed | 40M (20 m*) ( €)

78,65
78,65 78,65

78,65 84,70
84,70

*dolžina žice - material DX Wire, /p - portable, UL - Ultra light

MULTIBAND EndFed ANTENE
HyEndFed | 5 band 80/40/20/(15)/10M 200W ( €)
HyEndFed | 4 band 40/20/(15)/10M 200W
HyEndFed | 3 band 40/20/10M 200W

165,-(23 m*)
(20 m*) ( €)

(11,85 m*) ( €)
HyEndFed | 2 band 40/80M 200W (40 m*) ( €)
HyEndFed | 4 band UL 40/20/10M 100W (20 m*) ( €)
HyEndFed | 3 band /p 40/20/10M 100W (11,85 m*) ( €)
HyEndFed | 4 band 40/20/15/10M QRP 25W (20 m*) ( €)
HyEndFed | 3 band 40/20/10M QRP 25W (11,80 m*) ( €)

133,-
232,-

175,-
99,50

99,50
90,75
109,-

Dobavljamo radioamatersko opremo, spajkalno tehniko, merilno tehniko in robote EMoRo po ugodnih cenah!

T. 059 010 952 • info@hamtech.euT. 059 010 952 • info@hamtech.eu
Poglejte tudi na emoro.hamtech.euPoglejte tudi na emoro.hamtech.eu

3.5 kW Wideband Stack Match 7 - 28 MHz for two antennas
3.5kW

219,60

stack Match 7-28MHz brez preklopa - obe anteni sta stalno

priključeni. Input RL -18dB ( €)

relejski preklop zgornja, spodnja, obe. Tro položajni vrteči
preklopnik je v kompletu. ( €)

3.5kW
341,60

�

FUTURE IN COMMUNICATION

HAMTECH IS
OFFICIAL DEALER

HAMtechHAM
CommunicationsCommunications

570,- €

570,- €

XIEGU X1M Upgraded Version
5band (3.5 do 28MHz) USB/LSB/CW
QRP radijska postaja,

vgrajen CW Keyer, teža samo
0.65kg, napajanje 9,6~14VDC / 1.5A
max, RS232 TTL CAT kontrola simulira
IC718, 0.5 ppm TCXO...

RX 100kHz do
30MHz,

290,- €

290,- €

Chongqing Xiegu
Technology Co.

3-Band STACK antena 3B-334HD-4O3
Povsem nov design triband anten s centralnim
širšim razmikom med elementi zaradi montaže
na npr. rotary stolpe debeline do 1m za primer
stack-iranja anten na istem stolpu. Design je
narejen v sodelovanju z 4O3 kolegi radioama-
terji. Več info na shop.hamtech.eu!

860,- €

860,- €

HAMtech spletna trgovina
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE
Mestni trg 43, Višnja gora

HAMtech spletna trgovina
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE
Mestni trg 43, Višnja gora D
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KAZALO VSEBINE  ZRS INFO

ZRS INFO
 4 IMPRESSUM IN UVODNIK UREDNIKA

 5 NAGOVOR PREDSEDNIKA ZRS

 6 PODPIS LETNIH NAČRTOV SODELOVANJA S SLOVENSKO VOJ-
SKO ZA LETO 2016

 7 NOVOSTI V SEŽANI - S59ABL

 8 VSE NAJBOLJŠE ZA PRIHAJAJOČI 40. ROJSTNI DAN

 9 STROKOVNA EKSKURZIJA RK MOZIRJE PRIMORSKA 2015

13 ČLANARINA 2016

14 PDELITEV ZNAČK ZA OLDTIMERJE IN PRIZNANJA ZRS - 
IDRSKO 2015

17 KOSTANJEV PIKNIK RADIOKLUBA MOZIRJE

18 KOSTANJEV PIKNIK NA SVETEM URBANU NAD MARIBOROM

19 FRANC FRIDL, S51EP, SK

20 60 LET RADIOAMATERSTVA V LAŠKEM

28 ZRS PRIPOROČILO

29 HAMRADIO - FRIEDRICHSHAFEN 2015

32 SEJEM COMPTECH

35 RAZMIŠLJANJA - ZAČETKI IN ŽELJE

60 ZDRAVKO IVAČIČ S51ZI SK

79 ZLATI OLDTIMER S51VA

REPORTAŽE: EKSPEDICIJE, TEKMOVANJA
36 SSB FIELD DAY 2015

38 PALAGRUŽA 2015 - IOTA, DX, LIGHT HOUS EKSPEDICIJA

46 IOCA AKTIVACIJE - KURBA MALA - IOCA CI-047, EU-170

ANTENSKA TEHNIKA
45 PREPROSTA VERTIKALNA ANTENA ZA PORTABLE DELO

RADIJSKA TEHNIKA
37 SPUST BALONA V STRATOSFERO

48 PROGRAMSKA OPREMA - N1MM V LINUXU UBUNTU

50 DIGITALNE KOMUNIKACIJE - WINLINK 3./4. DEL

KONSTRUKTORSTVO 
53 QRP SSB POSTAJA ILER-20

56 QRP CW POSTAJA YOUKITS EK1A ZA 40/30/20M

RADIOGONIOMETRIJA ARG
61 PIONIRSKO KV PRVENSTVO IN ODPRTO KV ARG PRVENSTVO 

ZRS 2015

63 10. BALKANSKO ARG PRVENSTVO 2015

63 20. IARU R1 ARDF PRVENSTVO 2015

66 KOLEDAR ARG TEKMOVANJ

UKV AKTIVNOSTI
44 UKV TEKMOVANJA NEKOČ - NA GORJANCIH NEKEGA MRZLE-

GA DNE - POKUPLJE 1982

67 RADIOAMATERSKO SREČANJE V NEMČAVCIH IN PODELITEV 
PRIZNANJ ZA ZRS VHF/UHF/SHFTEKMOVANJA

68 REZULTATI UHF/SHF TEKMOVANJA OKTOBER 2015 

KV AKTIVNOSTI
59 WW PCM VABILO

70 DX INFO

74 REZULTATI JESENSKEGA KVP 

SOTA
76 SPREMEMBA S5 ARM-A IN NOVE ČLANICE SOTA

RADIOAMATERSKE DIPLOME
80 Radioamaterske diplome

82 S5DXCC

KAZALO

SEJEMSKE DEJAVNOSTI
Obiskovalci na ZRS razstavnem prostoru na HAMRADIO 2015

KONSTRUKTORSTVO
SSB QRP radijska postaja ILER-20

KONSTRUKTORSTVO
CW QRP radijska postaja YouKits 40/30/20

Dogajanja v klubih
60-let radioamaterstva v Laškem - VHF/UHF lokacija
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ZRS INFO   IMPRESSUM

Spoštovani,
na letošnjem srečanju predsednikov RK, je eno izmed 
mnogih razprav, bilo tudi vprašanje izdajanja našega 
radioamaterskega glasila CQ ZRS.  Enotno mnenje je 
bilo, da glasilo potrebujemo, kot tudi priznanje vsem 
tistim, ki kakor koli prispevajo, da le to prispe v roke 
slovenskih radioamaterjev. Še posebej, če se zavemo ko-
liko truda je potrebno vložiti v pripravo vsebine in da je 
vse to na ramenih majhne skupini posameznikov, ki za 
svoje delo ne prejmejo  plačila. Tako največji strošek predstavlja tiskanje in 
poštnina. Tako smo ponovno pred vprašanjem načina izdajanja glasila, v tis-
kani obliki ali elektronski. Slednje bi pomenilo velik prihranek, vendar poeno-
tenega mnenja glede tega vprašanja ni. Nasprotno, večina večjih nacionalnih 
radioamaterskih zvez svoja glasila še naprej izdaja v tiskani obliki, med tistimi, 
ki pa so prešla na elektronsko obliko, je vse več takih, ki s časoma ukinejo še to. 
Če bi bila sprejeta odločitev o prenehanje tiskanja CQ ZRS, bi najprej morali 
poiskati skupino posameznikov, ki bi se bili pripravljeni ukvarjati s tem in tako 
odločitev potrditi na Konferenci ZRS.

UO ZRS zagovarja dosedanji način dela, vsaj še do naslednjega leta, ko bomo 
praznovali 70. letnico obstoja Zveze Radioamaterjev Slovenije.

Radioamaterski izpit je prvi uradni korak vsakega začetnika v svet radioama-
terjev, pomemben, tako kot za voznika šoferski izpit. Zavedamo se, da je za 
uspešno delo potrebna »kilometrina«, ki pa je odvisna od mnogih dejavnikov. 
V veliki večini so začetniki prepuščeni sami sebi (za razliko 10-20 let nazaj, ko 
je bilo potrebno opraviti veliko ur dela za klubsko postajo in doseči zahtevano 
število DXCC držav). V ZRS smo se tega zavedali, zato smo naredili prvi ko-
rak s prevodom priročnika »Etika in operaterski postopki za radioamaterje«, 
ki ga prejmejo vsi »novi« operaterji. Pomemben korak v smeri povečanja 
kvalitete dela na obsegu, ki pa sam po sebi še ni zagotovilo za dosego želenega 
nivoja posameznih veščin. Zato je vedno bolj prisotna ideja, da se uvede tako 
imenovano »mentorstvo«. Pomeni da bi se kandidatu, po opravljenem izpitu, 
dodelil mentor (radioamater z opravljenim izpitom), za obdobje 6 mesecev. 
Šele po tem obdobju bi ZRS izdalo diplomo, tako kot do sedaj, le da bi bilo 
navedeno tudi ime mentorja.

Ob koncu iztekajočega leta, bi se rad zahvalil vsem ki ste pripomogli k izdaji 
našega radioamaterskega glasila CQ ZRS, ki je tako kot vsako leto priložen 
radioamaterski stenski koledar, nastal po več mesečnem delu Janija S55HH in 
Mihe S51FB.

V letu ki je pred nami, želim vsem radioamaterjem in vašim najbližjim, pred-
vsem zdravja in veliko osebnega zadovoljstva!

Podpredsednik UO ZRS in urednik CQ ZRS
  Konrad Križanec Rado, S58R

ORGANI KONFERENCE - ZRS
Mandat 2015 - 2019
PREDSEDNIK ZRS:
Bojan Majhenič, S52ME 

PODPREDSEDNIKI ZRS:
Anton Galun, S51AG
Ognjen Antonič, S56OA
Konrad Križanec, S58R

UPRAVNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Bojan Majhenič, S52ME

Podpredsedniki:
Anton Galun, S51AG
Ognjen Antonič, S56OA
Konrad Križanec, S58R

Člani:
Matej Zamuda, S56ZM
Tilen Cestnik, S56CT 
Franci Žankar, S57CT
Tomaž Puc, S56G
Hubert Tratnik mlajši, S53Z
Miha Habič, S51FB
Miloš Oblak, S53EO

NADZORNI ODBOR ZRS
Predsednik:
Drago Bučar, S52AW
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Marijan Veber, S51U
Jože Cokan, S55N
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Stojan Kuret, S51WI
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Ciril Derganc, S53AE
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Andrej Jevšnik, S51JY
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Miha Habič, S51FB
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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
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2341 Limbuš
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WEB: www.hamradio.si
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 Bojan Majhenič, S52ME, predsednik ZRS ZRS INFO

Spoštovane radioamaterke in radioamaterji,

leto 2015 se izteka. Člani upravnega odbora ZRS smo kot običajno vsakodnevno 
v stiku po e-pošti, kjer skupaj rešujemo vsa tekoča dogajanja naše zveze. Smo tik 
pred usklajenim podpisom dokumenta o sodelovanju s Slovensko vojsko. Prav 
tako smo na URSZR – ARON poslali predlog sodelovanja z leto 2016. Upamo, da 
bosta oba dokumenta podpisana s predlagano vsebino.

Kot predsednik ZRS sem se udeležil vseh okroglih 50- in 60-let-
nic radioklubov, podelitev oltimerskih značk za 25 let in zlatih 
značk za 50 in več let operaterskega staža. 

Ker pri razumevanju pravilnika o priznanjih prihaja do 
nekaterih nesporazumov, smo na upravnem odboru 
ZRS podali predlog spremembe oziroma dopolnitve pri 
dodeljevanju oltimerskih značk. Pri srebrnih značkah, ki 
pripadajo operatorju za 25 let dela na oddajni postaji, 
posebnih težav ni. ZRS ima pisne evidence o opravljenih 
izpitih ažurne nekje od leta 1970. To je zasluga našega 
pokojnega Arčija, ki je vse natančno vodil v zvezkih, 
označenih po letnicah evidence kandidatov o opravljenih 
izpitih z vsemi za izpit potrebnimi podatki. Težave nasta-
jajo predvsem pri zlatih značkah – za 50 in več let oper-
aterskega staža, saj lahko iz pripovedovanj starejših op-
eraterjev razberemo, da so se izpiti začeli že daljnega leta 
1946. Med imetniki takšnih starih dokazil spada tudi Lojze 
Poberaj – S51JN, ki je radioamaterski tečaj A-razreda v ra-
dioamaterskem društvu Kranj opravil z odliko 15. julija 
1948 pod okriljem republiškega odbora za radioamaterst-
vo. Ker je takšnih operaterjev, ki na tak ali drugačen način 
ne morejo s pisnim potrdilom izkazovati, kdaj so opravili 
operaterski izpit, bomo na upravnem odboru morali najti 
dogovor, kako ugodno rešiti takšne primere.

Na povabilo SCC (Slovenskega Contest Cluba), katerega 
gostitelj je bil letos Karli S52AW, sem se tega srečanja z 
veseljem udeležil. Na srečanju so me udeleženci podrobno 
seznanili z delovanjem tega združenja, ki v svetovnem 
merilu promovira slovenske radioamaterje in si s tem 
zaslužijo pri njihovih aktivnostih tudi podporo ZRS.

V soboto, 21. novembra 2015, smo imeli še redni letni 
sestanek s predsedniki radioklubov Slovenije, kot je bilo 
zapisano v koledarju ZRS 2015. Udeležba predsednikov 
klubov je bila verjetno tudi zaradi slabega vremena ma-
jhna. Predstavljeno je bilo fi nančno stanja zveze na dan 
1. 10. 2015. Iz predstavljenih podatkov se je dalo razbrati, 
da se prihodki in odhodki ujemajo s fi nančnim načrtom 
poslovanja za leto 2015. Stanje na transakcijskem 
računu je pozitivno, plačani so vsi računi do dobaviteljev. 
S fi nančnimi sredstvi se posluje skrajno racionalno. Ob-
ratovalni stroški, ki jih ZRS plačuje najemniku URSZR, se 
plačujejo odvisno od meseca, v višini od 70 do 80 evrov 
na mesec. Plačujejo se odstotki obratovalnih stroškov 
celotnega objekta v sorazmernem deležu površine, ki ga 

uporablja ZRS. Na sestanku so bila podana še poročila o 
dogajanju na mednarodnem radioamaterskem področju 
IARU, ter nasveti za klube, za katere bi v poštev prišlo po-
slovanje z davčnimi blagajnami. S sodelujočimi smo prej-
eli nekaj priporočil, ki bodo služila za večje zadovoljstvo 
članov zveze.

Z delovanjem pisarne ZRS smo zadovoljni, saj naša 
pisarniška moč – Mojca izjemno vestno in ažurno opravlja 
administrativno delo. Po zaslugi Miloša, Bojana, Boštjana 
in Mojce QSL kartice ažurno potujejo po svetu. 

Napori glede varčevanja s članarino ZRS kažejo, da smo na 
pravi poti. Stroške smo racionalizirali na vseh področjih. 
Težje je samo pri poštnih storitvah. S pošto podpisana po-
godba že prinaša prihranke za pošiljke znotraj Slovenije. 
Pri poštnih stroških, ko pošiljamo pakete QSL-kartic v 
tujino, pa smo še vedno omejeni z mednarodnimi tarif-
nimi dogovori. Na tem delu skušamo stroške znižati, tako 
da večjo količino kartic, namenjeno evropskim državam, 
zamenjamo na vsakoletnem radioamaterskem sejmu v 
Friedrichshafnu (ca. 200 kg).

Tradicionalno letno druženje RIS na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani bo potekalo v soboto, 6. februarja 
2016. Po dosedanjih razgovorih in prijavah se obetajo 
zelo zanimive teme radioamaterske dejavnosti. Zato vas 
že sedaj vabim, da se takrat srečamo v Ljubljani, uživamo 
v predstavitvah in druženju, kar je v današnjih časih skoraj 
pomembneje od vsega drugega.

Radioklubi so ZRS dolžni posredovati članske podatke za 
leto 2016 najpozneje do 29. februarja 2016 z uporabo 
spletnega obrazca na spletni strani ZRS.

ZRS bo na osnovi podanih članskih podatkov radioklubom 
izdal račun, ki ga morajo poravnati v roku tridesetih dni po 
izdaji računa.

V svojem in v imenu upravnega odbora ZRS vam in vašim 
najbližjim v letu 2016 želim vse najboljše in čim več ra-
dioamaterskih užitkov.

Srečno 2016!

Bojan Majhenič, S52ME

Predsednik ZRS
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ZRS INFO  Bojan Majhenič, S52ME SODELOVANJE S SV V LETU 2016

Slovenska vojska za ta svečan dogodek 
vsako leto na drugem koncu Slovenije 
organizira posebej pripravljeno srečanje. 
Tokrat je bil gostitelj Infocenter Triglavska 
roža Bled. V novih modernih prostorih, 
zgrajenih delno s pomočjo evropskih 
sredstev je potekal podpis letnih načrtov 
sodelovanja. Poleg spremljajočega 
kulturnega programa in slikovne zračne 
predstavitve naravnih lepot tega dela 
Slovenije je pri podpisih sodeloval tudi 
brigadir dr. Andrej Osterman.

Trenutno je upravičencev do tega 
sodelovanja že več kot trideset različnih 
organizacij oz. društev, ki na tak ali 
drugačen način tekom leta vzajemno 
sodelujejo s Slovensko vojsko. V zadnjih 
letih, ko v državi poteka varčevanje in 
krčenje pri vseh možnih javnih uporabnikih, 
se to varčevanje pozna tudi pri tem, kar 
nam Slovenska vojska lahko ponudi. Iz 
podpisanega dokumenta se da razbrati, 
da smo v naslednjem letu upravičeni do 
sodelovanja z vozili v cestnem prometu 
– 960 km, 24 ur angažiranja pripadnikov 
Slovenske vojske. Kot tehnično sredstvo 
za razna tekmovanja, nam v skladu s 
predlaganimi časovnimi termini posojajo 
antenske stolpe TTKS 18 m. 

Podpis pogodbe ZRS – SV brigadir dr. Andrej 
Osterman, predsednik ZRS S52ME

Za drugo leto je ponujena tudi soupo raba 
vežbališč Poček ali Bač za izvedbo državnega 
ARG-tekmovanja. V pri hodnosti bi po 
mojem prepričanju morali s pomočjo 
klubov ZRS še poglobiti ta sodelovanja, 
da bi jih kljub spremenjeni tehnološki 
radijski opremi lahko postavili na podobno 
raven, kot so bila včasih. Na dopis ZRS o 
možnih predlogih vzajemnosti, naslovljen 
na predsednike radioklubov, je bil odziv 
izjemno slab. V prihodnje bi morali s 
pomočjo klubov ZRS iskati smeri, kako 
to sodelovanje spraviti na višjo, času 
primerno raven.

Udeleženci podpisa letnih načrtov sodelovanja s 
Slovensko vojsko 2016

PODPIS LETNIH NAČRTOV SODELOVANJA S PODPIS LETNIH NAČRTOV SODELOVANJA S 
SLOVENSKO VOJSKO ZA LETO 2016SLOVENSKO VOJSKO ZA LETO 2016

Kot vsak konec leta smo tudi letos 4. 12. 2015 upravičenci do sodelovanja s Slovensko 
vojsko podpisovali letne načrte sodelovanja za prihajajoče leto.
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NOVOSTI V SEŽANI Besedilo: Tilen - S54B           . ZRS INFO

NOVOSTI V SEŽANI - S59ABLNOVOSTI V SEŽANI - S59ABL
Radioklub Nika Šturma Tarzana S59ABL v Sežani je v zadnjem času zelo aktiven. V za-
dnjem letu so bili že dvakrat organizirani izpiti. Klub je pomagal tudi pri projektu Srečko v 
vesolju, ki je bil organiziran na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana. Več o tem si lahko 
preberete tudi v CQ ZRS Letnik XXv - 2-3/2015.

Na zadnjem izpitnem roku so izpit polagali 
štirje kandidati. Eden izmed njih je polagal 
tudi telegrafski izpit. Vsi štirje so izpite 
opravili z odliko in so trenutno aktivni 
radioamaterji. Izpit so polagali: Tilen - 
S54B(zviševal klaso izpita), Rok- S51E 
(opravljal tudi telegrafski izpit), Vid- S50VK 
in Teo - S50TG. Teo je član radiokluba 
Burja Nova Gorica.

Slika 1 - Zgoraj: Vanja - S59AV, Zvezdan - S51OZ 
in  Miloš - S53EO Spodaj: Tilen - S54B, Vid - S50VK, 
Teo - S50TG in Rok - S51E

V maju je radioklub sodeloval tudi s Šolskim 
centrom Srečka Kosovela. Na šoli so orga-

nizirali projekt izdelave metereološke sonde. Radioamaterji smo 
pomagali s izdelavo oddajne tehnike (sistem APRS) s pomočjo 
katere so dijaki prejemali lokacijo sonde in tudi nekaj drugih 
podatkov. Pri projektu so sodelovali trije člani radiokluba. Prej 
omenjena Tilen in Rok ter Tadej - S58TDG, ki je radioamaterski 
izpit polagal v lanskem letu. Radioamaterski sistem APRS je pomagal, 
da je bila sonda »Srečko« najdena in tako so lahko dijaki pregledali 
vse nastale podatke.

Slika 2 - Projekt meteorološka sonda: Rok - S51E, Tadej - S58TDG in Tilen 
- S54B

Vsi člani kluba trenutno tudi postavljamo antenske sisteme na klubski lokaciji. Nazadnje sta postavljeni dve anteni: 
5 el. Yagi za 50MHz ter dipol za uporabo na kratkem valu. Sledijo pa tudi drugi antenski sistemi.

Slika 3 - Zvezdan - S51OZ in Tilen - S54B med 
montažo Yagi antene za 50MHz

Sodelujemo pa tudi z radioklubem Burja 
- S51WND. Z njihovo pomočjo širimo 
BurjaWiFi / s5hamnet. Povezali smo 
Kokoško s Trsteljem, sledi pa še povezava 
med klubsko lokacijo v Sežani in Kokoško. 
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ZRS INFO  Avtor: Bojan S56UTM POJASNILO

VSE NAJBOLJŠE  ZA  PRIHAJAJOČI  40. VSE NAJBOLJŠE  ZA  PRIHAJAJOČI  40. 
ROJSTNI DANROJSTNI DAN

V  življenju nas lahko vsakdanje obveznosti in skrbi preplavijo, da pozabimo in spregledamo 
svojo preteklost.  Kar nekaj objav in prispevkov je v časopisih preteklega in letošnjega leta, 
poleg strokovne vsebine,  imelo poudarek tudi na  40. obletnici radiokluba S59DCD iz Slovenj 
Gradca.
Objave v nekaterih glasilih (VEČERU dne 19. 09. 2014 
in SG Glasniku marca 2015) so neresnične in zavajajoče. 

Ne le, da škodijo RK S59DCD, navajajo tudi neresnične 
podatke o bivšem matičnem radioklubu RK S59EHI.

Koroški radioklub Franjo Malgaj  S59EHI,  Ravne na 
Koroškem ( RK S59EHI ) je bil ustanovljen leta 1954.  
Radioklub je imel sedež na Prevaljah , Zagrad 7 A, pod 
klicnim znakom YU3EHI, (danes S59EHI) in primopredajno 
sekcijo ( PPS ) pod klicnim znakom YU3DCD (danes  
S59DCD) Gimnazijski drevored (danes Na gradu 2) Ravne 
na Koroškem,  kjer je še danes.

V šestdesetih  in v začetku sedemdesetih let so bili v PPS  
YU3DCD  Ravne na Koroškem poleg Ravenčanov  včlanjeni 

tudi Ivan Mihev  YU3FS, Terezija Mihev YU3IY, Vid Zalar 
YU3VZ (YU3TZL), Tomo Fečur YU3TFT,  iz Turiške vasi 
oziroma Slovenj Gradca.  Konec petdesetih ali v začetku 
šestdesetih let  se je RK YU3EHI  iz Prevalj prestavil v 
prostore Na gradu 2, Ravne na Koroškem. V tem času je 
PPS  pod klicnim znakom YU3DCDC ( S59DCD)  še  pridobil 
nekaj članov,  med njimi tudi člane iz Slovenj Gradca.

Leta 1975 je bila v kavarni hotela Kompas Slovenj Gradec 
priložnostna razstava  »Tehnika-radiotehnika«, ki so jo 
organizirali člani RK YU3EHI, PPS YU3DCD iz Raven na 
Koroškem, vso pobudo in organizacijo pa so prevzeli 
člani PPS iz Slovenj Gradca,  z namenom pridobiti nove 
člane. Na tej razstavi se je porodila ideja o ustanovitvi 
radiokluba Slovenj Gradec.  

Seveda takrat ni bilo preprosto registrirati novega 
radiokluba, še  posebej pa ne pridobiti licenco, novi klicni 
znak. Takratno vodstvo RK YU3EHI Ravne na Koroškem 
se je odpovedalo klicnemu znaku YU3DCD (S59DCDC) v 
korist novo ustanovljenemu radioklubu Slovenj Gradec. 
Na razstavi leta 1975 je Sekretar ZRS g. Hudeček Oto (ali 
Drago Grabenšek) zagotovil, da bo v najkrajšem času 
uredil prepis licence-radijskega dovoljenja YU3DCD z 
radiokluba Ravne na Koroškem na novo ustanovljen 
radioklub Slovenj Gradec. 

10. aprila 1976 je bila de lovna konferenca radiokluba 
Slovenj Gradec. V sodni register (glej sliko) pa je radioklub 
bil vpisan dne, 17. maja 1976,  na naslovu Šolska ulica 
3, (današnja MO Rotenturn) Slovenj Gra dec. V tej zapuščeni 
biv ši osnovni šoli je te pro store pred RK S59DCD uporabljal 
akademski kipar Rade Nikolič, v kletnih pro storih pa je 
bil »bunker« za izredne razmere vezistov vojnega odseka 
občine Slo venj Gradec.

Prvi predsednik je bil Beliš Franc, načelnik vojnega od-
seka občine Slov. Gradec.

Seveda pa ob bodočem pravem rojstnem dnevu  (40 let!) 
za RK S59DCD Slovenj Gradec to ne zmanj šuje vseh 
domačih in med narodnih tehničnih in radio amaterskih  
uspehov in že prejetih nagrad ter priznanj.

Vir: Arhiv RK S59EHI
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EKSKURZIJA RK MOZIRJE Avtor: Robi - S56VHR ZRS INFO

Po postanku na Lomu, kjer je bil čas za zajtrk in kavo smo 
krenili proti Pivki in Parku vojaške zgodovine, ki je muzejsko 
in doživljajsko središče, ki nastaja na območju starih 
italijanskih kasarn v Hrastju pri Pivki. Osnovni cilj projekta 
je na podlagi bogate vojaško-zgodovinske dediščine tega 

območja osnovati razgibano turistično središče, ki je 
namenjeno izobraževanju, raziskovanju in izjemnim 
doživetjem. Muzej je razdeljen na več sklopov in mi smo 
si ogledali tudi nekaj od njih.

STROKOVNA EKSKURZIJA RK MOZIRJE STROKOVNA EKSKURZIJA RK MOZIRJE 
PRIMORSKA 2015PRIMORSKA 2015

V soboto 17. oktobra smo se člani RK Mozirja ob 7:00 zbrali na avtobusni postaji v Mozirju. Zbiranje 
ni bilo kar tako, ampak zaradi težko pričakovane ekskurzije proti Primorski. V prtljažnik avtobusa smo 
naložili nekaj popotnice in po zasedbi sedežev, zasedli smo jih 18, smo krenili proti Šentrupertu in 
Taboru, kjer smo pobrali še dva člana tako da nas je bilo 20.

Slika 3 - Ker nas je bilo preveč za v tank, smo ostali kar zunaj

Slika 1 in 2 - Tank, takšen in drugačen
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POT V SAMOSTOJNOST
Z novo, sodobno razstavo smo spoznali nastanek samo-
stojne slovenske države. Prek predstavitve socialistične 
Jugoslavije in Jugoslovanske ljudske armade smo se 
obiskovalci seznanili s procesom demokratizacije in 
osamosvajanja Slovenije. Agresija jugoslovanske vojske, 
ki je sledila razglasitvi samostojne slovenske države in 
odločen odpor slovenskih oboroženih sil in prebivalstva 
so predstavljeni z velikimi eksponati iz tistega obdobja, 
orožjem, filmi in razstavnimi panoji. Na nekaterih so zelo 
zanimive misli. Postavljena je tudi dnevna soba iz tistih 
časov, televizija pa je še klasična, napovedovalec pa 
nekaterim starejšim še poznan.

Slika 4 - Dnevna soba iz časov osamosvojitve

Slika 5 - Ogled poročil o agresiji na Slovenijo

Slika 6 - Napovedovalec Tomaž Trček

TANKOVSKO ARTILERIJSKA ZBIRKA

Tankovsko-artilerijsko zbirko Parka bogatijo najdragocenejši 
primerki topov in oklepnih vozil, ki so ostali v Sloveniji 
iz obdobja II. svetovne vojne in slovenske osamosvojitvene 
vojne ’91.

Slika 7

Slika 8

LETALSKA ZBIRKA

Letalska zbirka vključuje pet letal iz kar štirih držav. Poleg 
ameriškega Thunderjeta in Sabra, lahko obiskovalci 
občudujejo tudi romunsko jurišno letalo IAR-93 Vultur, 
jugoslovansko šolsko letalo SOKO 522 in legendarni Mig 
21 in seveda helikopter Gazella , ki je med osamosvojitvijo 
preletel naše področje in pristal na Golteh.
 

RAZSTAVA O PODMORNIČARSTVU

Najatraktivnejši eksponat Parka je še vedno diverzantska 
podmornica P-913 Zeta. Gre za manjšo jugoslovansko 
podmornico, ki smo si jo lahko ogledajo tudi od znotraj 
in na tak način spoznali skrivnostni svet podmorničarjev. 
Veliko opreme v podmornici je slovenskega izvora, barvo 
ki je morala prestati okolje pod vodo in močno sonce na 
površju so ravno tako izdelali v slovenski tovarni. Za 
prehrano, ki jo je uporabljala posadka je poskrbelo 
podjetje v Pivki. Teža podmornice je cca 45 t brez 
akumulatorjev, z njimi pa je teža narastla do nekaj čez 
70 ton. 

ZRS INFO   IZ NAŠIH KLUBOV
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EKSKURZIJA RK MOZIRJE  ZRS INFO

Slika 9 -  Vhod v 
notranjost 
podmornice

Slika 10 - Prostora v notranjosti je »ravno dovolj« za manjšo 
skupino

Slika 11 - Prva in druga skupina pri poslušanju vodiča Mitje

Slika 12

Slika 13 - Brez komunikacije pač ni šlo ...

Slika 14 - ... tudi brez volana ne ...

Slika 15 - ... niti brez pripogibanja.

Tretja znamenitost, ki smo si jo ogledali pa je bilo posestvo 
Ravne oddaljeno nekaj kilometrov od parka, kjer domuje 
izpostava lipiške kobilarne. Tam so nastanjeni mladi 
lipicanci do 4 leta starosti, preden jih selekcionirajo in 
vrnejo v Lipico. Ker se lipicanci niso bili pripravljeni 
fotografirati od blizu, smo morali uporabiti na fotoaparatih 
zoom-e. 
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ZRS INFO   IZ NAŠIH KLUBOV

Postanek smo izkoristili tudi za pregled prtljažnika, kjer 
je ostalo nekaj priboljškov v trdi in tekoči obliki.

Slika 17 - Skupina med poslušanjem zgodovine posestva, v 
ozadju pa dvorec, ki čaka na investitorja za obnovo

Naslednja naša točka ogleda so bili prostori Vina Koper, kjer 
smo preizkusili nekaj njihovih vin. Po degustaciji in razlagi 
smo si ogledali še njihovo klet. Spodnja fotografija je posneta 
pred njihovim največjim sodom, žal je prazen. Če bi bil polen, 
bi za vsakega udeleženca prišlo skoraj 2000 l.

Po ogledu kleti in kosilu smo se odpravili še proti regijskemu 
centru Koper, kjer nam je uslužbenec izčrpno razložil 
njihovo vlogi in način delovanja. Za tiste, ki smo bili na 
takšnem centru je bilo nekaj zadev novih, za nekaj ostalih, 
ki so obiskali center v Celju pa je bilo na novo le nekaj 

podrobnosti. Na centru je celodnevni izlet v lepem 
vremenu dobil še strokovni del.

Slika 18 - Skupina pred 2000 litrskim sodom v kleti Vina Koper

Slika 19 - Regijski center Koper

Slika 16 - Ker je podmornica na suhem, smo lahko naredili zraven nje tudi radioamatersko fotografijo



CQ ZRS

13

Letnik XXV, 4-5/2015

EKSKURZIJA RK MOZIRJE  ZRS INFO

Slika 20 - V regijskem centru Koper Slika 21 - Eden od treh komandnih pultov na centru

Slika 22 - Še ena gasilska v sončnem zahodu obali

Za konec smo si privoščili še sprehod do obale in na ogled sončnega zahoda. Ogledali smo si tudi zunanjost luške 
kapitanije in še del obale, ter se v mraku odpravili proti domu.

Mislim, da je ekskurzija uspela (saj smo vsi nasmejani), zato bomo s takšnimi aktivnostmi nadaljevali. Komu se ni 
uspelo udeležiti ga vabim na naslednja potovanja. Toni S51TS pa je poskrbel, da je celodnevno dogajanje možno 
tudi videti na filmu, ki je dosegljiv na youtubu.

Za fotografije smo poskrbeli Toni-S51TS, Blaž-S50SB in Robi-S56VHR, za posladke pa ostali.

Članarina 2016________________________________________________________________________________________________

Višina članarine ZRS za leto 2016 ostane nespremenjena, in sicer 40 EUR za redne, 20 EUR za družinske, 
20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta) in 10 EUR za operaterje invalide. 

Radioklubi so dolžni ZRS posredovati članske podatke za leto 2016 najpozneje do 29. februarja 2016 
z uporabo spletnega obrazca na spletni strani ZRS.

ZRS bo na osnovi podanih članskih podatkov radioklubom izdal račun, ki ga morajo poravnati v roku 
tridesetih dni po izdaji računa. UO ZRS naproša klube, da se v okviru optimizacije knjiženja in izstavljanja 
računov držijo zapisanih rokov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZRS INFO  Bojan Majhenič - S52ME DRUŽENJA

PODELITEV ZNAČK ZA OLDTIMERJE PODELITEV ZNAČK ZA OLDTIMERJE 
IN PRIZNANJA IDRSKO 2015IN PRIZNANJA IDRSKO 2015
V soboto, 24. 11. 2015, smo se radioamaterji zbrali na podelitvi srebrnih in zlatih značk ZRS v 
prečudoviti lokaciji na Idrskem pri Kobaridu. Za to srečanje nam je dalo na razpolago svoje pro-
store gostišče Jazbec, katerega lastnik je Roman S52RR. Vsakemu udeležencu je gostišče podarilo 
priložnostni kozarček. Zbralo se nas je, kot je razvidno iz priloženih fotografi j, okoli 40 članov ZRS. 
Dogodek smo izkoristili tudi za druženje privržencev SOTE. Na podelitvi so bili prisotni tudi pred-
stavniki občine Kobarid, s katerimi tukajšnji radioamaterji vzorno sodelujejo.

Po vsakoletni jesenski podelitvi prejemnikov srebrnih 
značk za 25 letno zvestobe dela na radijskih postajah smo 
podelili tudi zlate značke za 50 in več let enake zvestobe.

Na osnovi sklepa upravnega odbora ZRS smo na tem 
srečanju Lojzetu Poberaju S51JN za njegov življenjski 
prispevek prepoznavnosti radioamaterjev na mikrovalovih 
v Sloveniji in Evropi podelili tudi najvišje priznanje – Zlato 
plaketo ZRS.
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SREČANJE OLDTIMERJEV ZRS  ZRS INFO

Kljub izjemni starosti Lojzeta, nas je presenetil s svojim 
zahvalnim govorom. Predstavil nam je drobce soške 
fronte, ki so se pred sto leti odvijali prav na ta dan v teh 
krajih. Za vsakega od prisotnih je imel pripravljeno barvno 
kopijo dopisnice, ki so jih takratni vojaki pošiljali domov. 
Na teh dopisnicah je bilo v več jezikih napisano sporočilo, 
da so še živi in da se dobro počutijo. Pošiljatelj, vojak 
avstro-ogrske vojske je na to dopisnico lahko napisal le 
naslov prejemnika in obkrožil že naprej zapisano vsebino 
v svojem maternem jeziku. Lojze je nato še prebral nekaj 
takratnih, zanimivih dogodkov.

Lojze deli vojaške dopisnice, kakršne so vojaki pošiljali s 
Soške in vseh drugih front

Vsi prisotni smo občudovali Lojzeta, kako vitalen in raz-
gle dan je lahko radioamater pri teh več kot devetdesetih 
letih. Kot zanimivost naj omenim, da ima Lojze podaljšano 
vozniško dovoljenje še za nadaljnja tri leta. 

Na slikah desno so še prejemniki zlatih značk OT za 50 
ali več let pripadnosti radioamaterski dejavnosti in ZRS.
Na zadnji sliki je župan, ki je pozdravil udeležence srečanja 
in podaril pomembnost sodelovanja z radioamatereji.

Po končani podelitvi in prijetnem kramljanju vseh ude-
ležencev, smo se lahko še okrepčali v gostišču. Po kosilu 
je bil organiziran ogled kobariškega muzeja soške fronte, 
sirarne in lokalnih zanimivosti. Ker ima gostišče Jazbec 
na voljo tudi lepo urejena prenočišča, smo se nekateri 
udeleženci odločili, da tukaj prenočimo. Naslednji dan 
smo se po zajtrku in čudovitem vremenu individualno 

Zlata Oldtimerja in nagovor župana

odpravili na ogled naravnih danosti Soče in zanimivosti 
tega področja. Ta predel Posočja je eden od naravnih 
biserov Slovenije in je res vreden ogleda.

LOJZE POBERAJ, S51JN
V Solkanu se je leta 1924 rodil Lojze, ki je že kot zelo 
mlad fantič rad prebiral vsakovrstne knjige. Bil je zelo 
vedoželjen. Pravi, da je tako rekoč prisilil svojo mamo, 
da mu je kupila neko italijansko enciklopedijo, ki jo je 
kot trinajstleten fantič zelo rad prebiral. Bili sta to dve 
zelo debeli knjigi. V eni izmed njih je pri črki R zasledil 
besedo radio. Tam se je v letu 1937 začelo njegovo 
radijsko potovanje. Že naslednjega leta si Lojze zgradi 
svoj prvi radijski sprejemnik. Bil je to preprost detektor, 
t.i. GALENA. S tem sprejemnikom je poslušal radio Trst. 

Prvi tečaj iz radio telegrafije je obiskoval v Srednji teh-
nični šoli v Trstu pred in med drugo svetovno vojno. 
Drugi tečaj telegrafije pa v partizanskem tečaju spomladi 
leta 1945 v Čepovanu, Cerknem in Zg. Trebuši. Po vojni 
je deloval v radio delavnici Vipavskega vojnega področja, 
ki je bila v Lantierijevem gradu.

Takrat je zasedla slovenska vojska, ki se je šele kasneje 
preimenovala v jugoslovansko, kot pravi Lojze ... Iz tistega 
obdobja ima še dandanes spravljeno prvo številko 
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ZRS INFO   OT LOJZE POBERAJ S51JN

Radioamaterja, ki je izšla v novembru 1945 v Zagrebu. 
Kasneje je odšel v Ljubljano, kjer je deloval v radijski 
delavnici kasarne na Poljanski cesti. Iz tistega časa zna 
hudomušno povedati, da je ob večerih oficirja - komisarja, 
ki jim je »polnil betice« z ruskimi revolucijami iz časov 
boljševizma in manjševizma učil voziti – bicikel! 

Lojze ni želel ostati v vojski. Pravi, da »imajo soldati tak 
meštjer da ubivajo in se dajo ubiti za to, da zaslužijo za 
preživljanje.« Želel je postati civilist. To pa ni bilo najbolj 
preprosto in moral je požreti marsikakšno grenko in 
poniževalno, da mu je končno uspelo priti domov. Spomin 
na to, da so ga poslali domov strganega in v pravih 
pravcatih opankah, čeprav je bila to najlažja izmed oblik 
ponižanja, ki jih je pre živel, še vedno živi. Kasneje se je 
zaposlil v Iskri v Kranju, kjer je ostal štiri leta.

Leta 1951 se priseli v Koper. »Z ra dio amaterstvom ni 
bilo nič, dokler so se te dejavnosti bali oni v usnjenih 
plaščih.« pravi Lojze. Vendar pa jim je uspelo leta 1954 
ustanoviti radio klub Jadran.

Med svojimi diplomami je lahko upra vičeno ponosen 
na WAC iz leta 1955 in na DXCC iz leta 1958, saj sta obe 
narejeni v foniji na AM. Doma ima še 1kg drugih diplom 
in veliko plaket ter profesionalnih priznanj. Delo na 
kratkih valovih je sčasoma popolnoma opustil in se 
usmeril na UKV in višje. Da je pravi pionir na tem področju 
dokazuje tudi dejstvo, da je že leta 1955 vzpostavil QSO 
z nekim italijanskim radioamaterjem na 144 MHz. Tudi 
na višjih frekvencah je bil v teh krajih prvi; 1296 MHz, 
10 GHz in 24 GHz. Lojze povzema specifičnost in posebne 
čare teh frekvenc takole: »Dejavnost na SHF zahteva 
delovanje iz višinskih točk kot sta Slavnik in Nanos. Delal 
pa sem tudi že iz različnih lokacij, kot so: Jampršnik, 
Mangartsko sedlo, Učka, Velebit, južna Istra, Sveta gora, 
...Aparature za SHF si moraš izdelati sam, to je čar teh 
frekvenc. Pozimi ždiš s spajkalnikom v roki, poleti pa greš 
na conteste na višinske točke in na dober zrak, pa tudi na 
kampiranje, kamor vzameš Voltairjevega Candida s seboj 
in bereš kako je ta vedno tepen junak od graščakov, 
inkvizicije in oblastnikov, zaključeval svojo življenjsko 
parabolo z obdelovanjem vrtička, spokojno in v miru.«

V svojem življenju je Lojze »dal skozi« nekaj držav, oblik 
vladavin in zastav, ki so hodile čez glavo ljudem, in sicer: 
Kraljevino Italijo, Adria Kristenland, partizanski SNOS, 
Allied Military Goverment, Demokratično Federativno 
Jugoslavija, STO vojna cona B, FLRJ, SFRJ in RS. »Če bom 
še kej živel, bom doživel še kakšno spremembo«, modruje 
z nasmeškom na ustih ... 

O radioamaterstvu pravi, da je dan danes težko napovedat 
kaj se bo zgodilo zaradi tako hitrega razvoja tehnike. Vendar 
pa bo radioamaterstvo, če želi preživeti, moralo v korak s 
časom in se preseliti na višje frekvence, saj so KV frekvence 
precej motene in zamazane. Višje frekvence so čistejše. 
Vendar pa ne bo velikih sprememb, dokler se ne bo začela 
proizvodnja aparatov za te bande. Na obali pa, žal, razen 
redkih izjem ni velikega interesa za te visoke frekvence. 
Lojze ima izdelana že dva beacona na 10GHz, ki jih želi 
postaviti na Slavnik in na Kum.

Lojze rad posluša klasično glasbo. Najraje posluša Bacha, 
Handla, Corellija, Brahmsa ... Ima zbirko preko 250 plošč, 
kaset in CD-jev. Rad prebere tudi kakšno knjigo iz svoje 
bogate domače knjižnice, ki obsega 1300 knjig, predvsem 
pa Voltaira, ki ga prebira v originalu, v francoščini. Zbira 
tudi stare bankovce in je reden obiskovalec koprske 
knjižnice. 

Na obisku pri Lojzetu sem videl njegovo radijsko delavnico, 
videl sem mnogo aparatov, ki jih je sam zgradil, videl 
veliko tehnike, znanja. Predvsem pa me je prijetno 
presenetil Lojze sam, saj je pogovor z njim o knjigah, 
glasbi, zgodovini in še o marsičem čudovita izkušnja, 
takšna, kot so tudi njegovi prekrasni mozaiki iz kamna, 
ki jih sam izdeluje. To, da jih dela z ljubeznijo pa se vidi 
na njih samih, kakor tudi na vsem ostalem, kar prihaja 
izpod njegovih rok. To pa je že snov za kakšen časopis 
z drugačno tematiko ...
 
S51JN radijska oprema:
10 Ghz transverter, 24 Ghz transverter – vse samogradnje 
s parabolami in vsem, kar sodi zraven. Krmili jih pa z 
IC-202. Veliko je tudi merilnih instrumentov, takšnih, ki 
si jih je moral izdelati sam, saj jih za tako visoke frekvence 
sploh ni bilo naprodaj ... 

Največ oddaja iz višinskih točk, zato ima doma le anteno 
za 2 m. 

Napisan prispevek je bil že objavljen ob petdeseti 
obletnici RK Jadran. Avtor izvirnega prispevka v tem 
zborniku je Vanja S59AV. V dogovoru z Lojzetom, ki mi 
je po letošnjem dogodku v Idrskem, marsikaj povedal o 
sebi, se je držal tam dane obljube in mi po pošti poslal 
kar zajeten paket fotokopij, ki govorijo o njegovi dolgoletni 
radioamaterski poti. 
 
Ob tej priliki bi se Lojzetu S51JN ponovno javno zahvalil, 
saj nam je vsem radioamaterjem v ponos in vzor.

Bojan S52ME
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KOSTANJEV PIKNIK RADIOKLUBA MOZIRJEKOSTANJEV PIKNIK RADIOKLUBA MOZIRJE
Bila je sobota 10.10.2015 in to je bila sobota za tradicionalni kostanjev piknik. Kljub ne preveč 
obetavni vremenski napovedi, se je zbralo kar nekaj naših članov na naši, že kar stalni piknik lo-
kaciji. Vreme je tokrat zdržalo brez dežja, temperature pa tudi niso bile previsoke, tako da ni bilo 
potrebno iskati kakšne sence, HI. Druženje smo zaključili pred dežjem in temo.

Skupinska fotografija udeležencev

Kaj več bi sam težko opisal, ker sem se pridružil skupini šele ob zaključku. Nekaj utrinkov je v objektiv ujel Miro, jaz 
pa jih takole delim med vas.

Nadzor nad peko (Tomi)  - Spodaj lokacija piknika Ženski del udeležencev Zdenka in Sonja
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KOSTANJEV PIKNIK NA SVETEM URBANUKOSTANJEV PIKNIK NA SVETEM URBANU
NAD MARIBOROMNAD MARIBOROM

Tudi letos se je med letom postavljalo vprašanje na SKED-ih RK Maribor, če bo »Kostanjev piknik« 
v mesecu oktobru 2015. Ker so bile letos trgatve zelo hitro, se je tudi našega piknika udeležilo 
mnogo radioamaterjev in simpatizerjev iz Slovenije in sosednje Hrvaške.

Kot vedno, smo se tudi letos dobili v soboto, 17. oktobra 
2015 s pričetkom ob 10.00 uri v »Vinotoč Jošt«.

Posebnost letošnjega srečanja pa je bila, da smo imeli v 
naši sredini našega dolgoletnega člana našega Radiokluba, 
ki je bil vsa ta leta tudi član Zveze radioamaterje Slovenije, 
Miroslava Mihca, ki je dopolnil 90 let. Ob tej priložnosti 
mu je predsednik RK gospod Bojan Majhenič, S52ME 
podelil skromno darilce.

Druga posebnost pa je bila, da so vsi prisotni OT, ki so 
dopolnili 50 let radioamaterstva in tisti, ki so dopolnili 
25 let radioamaterstva, prejeli zlate oziroma srebrne 
značke ZRS-ja. Žal, vseh članov ni bilo na srečanju – ti so 
prejeli značke po pošti.

Pogostitev je bila enkratna: od aperitivov do kavice in 
peciva, seveda pa še glavna pogostitev najboljši narezek 
»Vinotoča Jošt« z dobrim vinčkom in sokom. Posebna 
pohvala gre gospe Mileni, ki speče dober domači kruh, 
ki gre slastno v promet.

Med jedjo se je kramljalo in pogovarjalo – za dobro voljo 
in ples pa je poskrbel naš Miran, S50VM s svojo soprogo 
Marijo, S51VM, ki pomaga pri prenosu harmonike. Zaplesal 
je tudi naš slavljene Miroslav s svojo soprogo.
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Popoldanski del pa se je pričel s peko kostanja. Gostoljubni 
»Vinotoč Jošt » nam je dovolil, da smo 25 kg kostanjev 
lahko pekli kar pri njih na vrtu. Mnogi radioamaterji so 
prinesli na pokušino svoj pridelek mošta. Kostanj, kot 
vsako leto narežejo naši radioamaterji in soproge. Pekač 
kostanjev je bil Bojan Wigele, S53W – Bojan hvala, spekel 
si zelo dobro, verjamem, da te zaposlimo spet naslednje 
leto :)

Ta srečanja so prijetna tudi zato, saj se mnogi radioamaterji 
poznamo le po barvi glasu iz radijskih zvez. Moški del se 
pogovarja o zvezah in antenah, ženski del pa kaj kuha, 
peče in vlaga za ozimnico – tako je za vse nekaj, kar nas 
vsako leto ponovno pripelje na ta naš lep hribček nad 
Mariborom.

Hvala vsem, ki ste prišli na srečanje, posebna hvala pa 
našemu godcu Miranu, ki je igral harmoniko tudi zunaj, 
kjer se je pekel kostanj in, kjer smo nazdravljali prijetnemu 
druženju.

Franc Fridl, S51EP, SK
Umrl je naš najstarejši in častni član Radiokluba Ptuj.

Franc je bil član vse od leta 1957, ko se je  kot mlad fant vključil v delo kluba. 
Kot aktiven član je zlasti v začetnih desetletjih sodeloval pri mnogih akcijah 
in pomagal pri razvoju kluba. Najraje je imel telegrafi jo in je veliko časa po-
svetil delu na radijski postaji v tem načinu. Ves čas se je ukvarjal tudi s kon-
struktorskim delom. Lastno izdelane antene in linearni ojačevalnik je upora-
bljal vse do zadnjih dni.

Z njegovim odhodom smo v klubu izgubili še zadnjega operaterja »stare-
ga kova«. Za vodenje dnevnika zvez  je vedno uporabljal le papir, brez 

računalnika. Včasih je potožil, da ima problem narediti kakšen redek DX, ki je delal preveč  SPLIT, ker je imela 
njegova postaja premajhen razpon sprejemnika. 

Veliko prostega časa je z ljubeznijo posvetil vzgoji vinske trte v Halozah. Kljub starosti ni nikoli potarnal, da je 
delo v vinogradu težko. Njegov odličen pridelek smo poskušali tudi ob 60-letnici našega kluba v letu 2014, 
ko je prispeval vino za pogostitev ob svečanosti.

Za njegov prispevek k delovanju Radiokluba Ptuj in razvoju radioamaterstva mu je  ZRS letos spomladi po-
delila Bronasto plaketo ZRS.

Zahrbtna bolezen je Franca prisilila, da je njegov taster za večno obmolknil, a vedno se bomo radi spominjali 
njegovega značilnega načina tipkanja.

Dragi Franc, ne bomo te pozabili!  Počivaj v miru, prijatelj!

Člani  Radiokluba Ptuj
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60 LET RADIOAMATERSTVA V LAŠKEM60 LET RADIOAMATERSTVA V LAŠKEM

Začetek radioamaterske dejavnosti v Laškem sega že v leto 1946. Tega leta se je pod 
okriljem Ljudske tehnike zbralo okoli 10 mladih Laščanov, ki so ob prisotnosti predsedni-
ce Občinskega odbora Ljudske tehnike Laško, gospe Gorič, izvolili odbor radioamaterske 
sekcije, katere predsednik je postal Stanko Salobir, gospodar Kazimir Virant in dva člana 
Janez Ferlež in Stanko Kolšek.

Avtorji: Janko Franetič S56AFJ, Andrej Bolčina S52LO, Alojz Primon S55KA

ZGODOVINA

Radioamaterska sekcija je do leta 1948 delovala v prostorih 
trgovskega lokala BATA, kasneje pa sta ji bila dodeljena 
dva prostora, s skromno opremo, v občinski stavbi. Glavni 
poudarek sekcije je bil na poučevanju mladih in razvoju 
radiotehnike.

Leta 1951 so organizirali osnovni (A) radioamaterski 
tečaj, kjer sta bila predavatelja g. Vlado Prezelj in g. Anton 
Petelin, oba iz celjskega radio kluba. Teme so bile:

• Spoznavanje radioamaterske organizacije,
•  Elektrotehnika
•  Radiotehnika
•  Praktično delo

Praktično delo je bilo povezano z znanjem in uspehom 
posameznika pri delu z radijskim materialom. 15.3.1951 

je bil zaključni izpit in iz priloženega spričevala je razvidno, 
da je Kazimir Virant zaključil tečaj z odličnim uspehom. 
Pozneje je zaradi političnih nesoglasij zapustil radioamater-
sko sekcijo pri L.T. Laško in ostal samostojni radio amater.

Viden radioamater je bil tudi Prof. dr. Peter Šuhel univ. 
dip. ing. elektrotehnike iz Laškega, od leta 2005 tudi 
častni član Radio kluba Laško, ki pa zaradi svoje kariere 
ni zabredel v globoke vode radioamaterstva, je zapisal 
sledeče:

»Janez Ferlež, Dušan Klepej, Vili Vastič in Peter Šuhel 
smo bili že v letu 1947 člani celjskega radio kluba, 
verjetno zaradi tega, ker smo obiskovali gimnazijo v 
Celju. Vsi štirje smo v šolskih počitnicah leta 1948 odšli 
v zvezno radioamatersko delovno brigado v Beograd. 
Tam sva z gospodom Vastičem opravila radioamaterski 
»A« tečaj. Z istim kolegom sva leta 1949 vpisala tehnično 
srednjo šolo – šibki tok in opravila v radioklubu TSŠ 
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marca leta 1950 radioamaterski »B« 
tečaj. Po vpisu na univerzo leta 1953 
sem postal član republiškega radiokluba 
z pozivnim znakom YU3CDE, kjer 
sem opravil 26. junija 1955 pogoje 
za diplomo III. klase in dobil pozivni 
znak YU3QH. V Laškem je takrat bilo 
na radioamaterskem področju mrtvilo. 
Bilo pa je vedno več mladih, ki so se 
kot vezisti vračali iz jugoslovanske 
vojske, zato smo se v juniju tega leta 
sestali Klepej Dušan, Janez Ferlež, 
Srečko Vrečko na ustanovitvenem 
sestanku v pisarni tekstilne tovarne 
v Laškem kjer smo sklenili ustanoviti 
Radioklub Laško z nazivom »Nikola 
Tesla«. Kmalu za tem smo dobili 
prostor v sobi nad odrom takratnega 
doma Partizan, kar je bil verjetno 
tudi razlog, da je bil klub registriran 
15. avgusta kot Radioklub »Partizan« 
Laško.«
Zgodba razvoja radioamaterstva v 
Laš kem se nadaljuje v letu 1955, ko 
15. avgusta, laški radioamaterji, v 
Register društev na okrajnem ljudskem 
odboru Celje, vpišejo predhodnika 
današnjega kluba in sicer Radio klub 
»Partizan« Laško.

Zaradi prostorske stiske in adaptacije 
Doma Partizan se je dokumentacija 
prvih treh let delovanja kluba, na 
žalost, izgubila. Tako da se dokumentacija 
nadaljuje 30. januarja 1959, ko Jurij 
Bezgovšek S51RD, ponovno zbere 
laške radioamaterje, ki na občnem 
zboru izvolijo novi Upravni in Nadzorni 
odbor. Jurij Bezgovšek pa je izvoljen 
za predsednika Radiokluba »Partizan« 
Laško.

Iz arhivske dokumentacije so razvidni 
mandati predsednikov Radio kluba 
Laško, ki po statutu nikoli niso bili 
časovno omejeni in v teh 60-ih letih 
se je v klubu zvrstilo 6 predsednikov. 
Zaradi izgube dokumentacije, žal ni 
znano, kdo je bil predsednik radiokluba 
med leti 1955 in 58, nato pa so si po 
vrstnem redu sledili: Jurij Bezgovšek 
S51RD, Srečko Vrečko S56UQY, Alojz 
Pušnik S51OK, Alojz Primon S55KA. 
Od leta 2009 pa klub vodi Andrej 
Bolčina S52LO.

Radioamaterska dejavnost se je v 
različnih časovnih obdobjih prilagajala 
trenutnemu času in kraju. Na začetku 
so se v Laškem radioamaterji ukvarjali 
predvsem s pridobivanjem elektro 

materiala, da so lahko gradili radijske 
sprejemnike in oddajnike ter različne 
napajalnike, saj končnih izdelkov v 
majhnem mestu Laškem, ki ni imelo 
razvite primerne industrije za radio 
in elektro tehniko, ni bilo mogoče 
dobiti. S časom se je stanje pričelo 
izboljševati in se je že dalo nabaviti 
določene sklope za končne izdelke 
in tudi radijske sprejemnike ter od-
dajnike. S tem se je tudi formirala 
sprejemno oddajna sekcija in vzpo-
stavljale so se radijske zveze z drugimi 
radioamaterji doma in po svetu. 

Radioamaterji so dajali velik pouda rek 
na izobraževanju mladine v višjih 
raz redih osnovne šole, ki je bila baza 
za nove radioamaterje.

Iz letnih programov dela Radiokluba 
Laško v prvih dvajsetih letih se pojav-
ljajo naslednje naloge:

•  izdelava sprejemnika in oddajnika, 
predelava baterijskega sprejemnika 
Torn E.B. na izmenični tok, izdelava 
usmernika…

•  tečaj za nove radioamaterje pri-
prav nike, tečaje na šolah…

•  izvajati obveznosti do obrambe 
po sporazumu za usposabljanje 
voj. obveznikov…

•  udeležba na vseh UKV in KV tek-
movanjih

•  izvajanje ozvočenj raznim druž-
benim organizacijam v občini 
Laško, skrb za pridobitev primernih 
klubskih prostorov

Klub pa je imel tudi posebno nalogo 
pri usposabljanju vojaških obveznikov 
za radiotelegrafiste. Vsak vojaški 
obveznik vezist je moral na leto narediti 
najmanj 80 zvez in to v telegrafiji. Za 
to usposabljanje je imel radio klub 
sklenjen dogovor z oddelkom za ljudsko 
obrambo občine in s tem je tudi klub 
dobil določena finančna sredstva. 

Leta 1968 je bil sprejet nov statut, s 
katerim se je tudi spremenilo ime 
kluba v današnje ime: Radio klub 
Laško.

Prvih 25-let delovanja kluba so se 
radioamaterji borili za pridobitev 
primernih klubskih prostorov, hkrati 
pa so imeli pri svojem delu vzpone 
in padce. Največji padec je doživel 
konec 70-ih let, ko je klubu grozil 
razpad, zaradi premajhnega števila 
članstva.

Vodstvo občine Laško se je zavedalo 
pomena obstoja Radio kluba Laško, 
zato je konec leta 1978 odredilo, da 
se Janko Franetič S56AFJ, ki je pri 
oddelku za ljudsko obrambo vodil 
upravne zveze, službo za opazovanje 
in obveščanje ter del Civilne zaščite, 
poveže s klubom in poskuša izboljšati 
razmere glede članstva in tudi pro-
storske stiske. Janko Franetič S56AFJ 
je, takoj po vstopu v klub, uredil, da 
so se vsi vojaški obvezniki, razporejeni 
v enoto upravnih zvez občine Laško 
in Centra za obveščanje, vključili v 
Radio klub ter se pričeli pripravljati 
za radioamaterje.

Med klubom in Upravnim organom 
za ljudsko obrambo občine Laško je 
bil sprejet sporazum o dolgoročnem 
sodelovanju pri usposabljanju in 
kondiciranju vezistov za radijske zveze. 
S tem je bila dosežena obojestranska 
korist. In leta 1986 je v klubu bilo že 
100 članov in organiziranih več tečajev 
za radioamaterje operatorje z izpiti.

Ker so bili klubski prostori na podstrešju 
občine Laško neprimerni za delo, se 
je Janko Franetič S56AFJ dogovarjal 
z laškimi gasilci in leta 1981 so klubu 
dodelili enosobno mansardno sta-
novanje s pogodbo, v Gasilskem 
domu. 

Konec 90-ih let se je Prostovoljno 
gasilsko društvo, zaradi prostorske 
stiske, odločilo, da zgradi nov gasilski 
dom in leta 2000 so se radioamaterji, 
skupaj z gasilci, preselili v nov Gasilski 
dom, kar gre velika zasluga takratnemu 
županu občine Laško, g. Jožetu Rajhu. 
Radioamaterji so v tej zgradbi dobili 
funkcionalne prostore nad gasilskimi 
garažami in s tem je bila tudi stalna 
agonija z iskanjem primernih prostorov 
za potrebe radioamaterjev zaključena. 

Od leta 1980 pa do uveljavitve mobilne 
telefonije je občinsko vodstvo Laško 
oziroma Občinska volilna komisija 
angažirala Radio klub Laško za 
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poročanje preko radijskih zvez ob 
volitvah in referendumih. 

Prav tako je klub bil vključen v upravne 
zveze in center za obveščanje občine 
Laško, in tako so radioamaterji do 
leta 1991 večkrat dežurali v Centru 
za obveščanje ob vsaki večji elementarni 
in naravni nesreči ter ob drugih 
izrednih dogodkih.

Ob osamosvajanju Slovenije so 
nepretrgoma, od 8. maja do 3. 
novembra 1991, v Centru za obveščanje 
Laško delali po 12 ur na dan, hkrati 
pa so za slab mesec dni vzpostavili 
tudi center zvez na rezervni lokaciji 
v Sedražu.

V samostojni Sloveniji 
je župan občine Laško 
radioamaterje vključil 
v sistem zaščite in 
reševanja v občini ter 
s klubom sklenil po-
godbo, s katero so bile 
določene medsebojne 
obveznosti. Na podlagi tega in sklepa 
o organiziranosti enot Civilne zaščite, 
je bila formirana ekipa radioamater-
jev za zveze, ki v slučaju večjih narav-
nih in drugih nesreč skrbi za radijske 
zve ze med enotami Civilne zaščite in 
Štabom Civilne zaščite občine Laško.

Zaradi hribovite konfiguracije občine 
Laško, so radioamaterji postavili svoje 
repetitorje na Maliču in Štucinovem 
hribu, ki skrbijo za nemoteno povezo-
vanje z radijskimi zvezami po celot nem 
območju občine.
 
Radio klub Laško je vključen tudi v 
ra dio amatersko omrežje ARON 
(Amatersko Radijsko Omrežje za 
Nevarnost), ki je organizirana pri 
Zvezi Radioamaterjev Slovenije. Vodja 
Regijske ekipe ARON S50ACE je Janko 
Franetič S56AFJ, ki je tudi poskrbel, 
da ima ta ekipa prostor v Regijskem 
centru za Obveščanje Celje. 
V slučaju večje naravne ali druge 
nesreče, če pride do razpada radijskih 
zvez Civilne zaščite in tudi izpada 
električne energije, ima ekipa Radio 
kluba Laško nalogo, da odide na Ma-
lič, z vso radijski tehniko (radio ama-
tersko in tehniko Civilne zaščite) ter 
vzdržuje zveze med občino Laško in 
Radeče z Regijskim centrom za ob-
veščanje Celje.

KONSTRUKTORSTVO

Sledeči zapis je, kaj laški radioamaterji 
menijo o knostruktorstvu, kaj je to 
in kako so se tega lotili v klubu.

S52ZO v svojem laboratoriju

Že na samem začetku razvoja radija 
so ljudje gradili naprave, s katerimi 
so hoteli vzpostavljati brezžične 
povezave. In eden izmed prvih (če 
že ne prvi) je bil ameriški dentist 
Lomis, ki je v zrak spuščal zmaje na 
kovinskih žicah, ker je predpostavljal, 
da v višjih plasteh zraka, zlasti v 
oblakih, teče električni tok, ki bi ga 
lahko izkoristil za povezavo za vzpo-
stavljanje brezžične radijske zveze. 
Kot vidimo, je bil že na samem začetku 
amater konstruktor.

V nadaljevanju razvoja radija so po 
tej poti šli tudi Tesla, Herz , Marcconi 
in še mnogi drugi, ki so sami gradili 
svoje naprave in jih uporabljali 
predvsem za raziskave na področju 
radijskih komunikacij.

S52LO v elementu

Njihova dognanja je kmalu prevzela 
industrija in tudi vojska, ki je gradnjo 
profesionalizirala, povečala obseg 
izdelave ter začela vlagati denar v 
raziskave.Te dejavnosti so ponovno 
doprinesle k razvoju radioamaterstva 
in konstruktorstva, saj so vojaški 
tehniki, po odhodu iz vojske ali 
upokojitvi, začeli iz odsluženih naprav 

graditi sprejemno-oddajne naprave, 
skupaj z antenami. Zgodovina nam 
dokazuje, da sta se amaterstvo in 
profesionalnost na področju brezžičnih 
povezav, vedno prepletala v medsebojno 
korist, prav tako pa v korist širše 
družbe.

In nič drugače ni v Radio klubu Laško, 
kjer iz pod rok članov nastane 
prenekatera naprava, ki jo uporabijo 
pri vzpostavljanju zvez.

Tako so prve sprejemno oddajne 
naprave gradili že ustanovitelji kluba, 
na samem začetku, ko so zgradili prvi 
oddajnik in sprejemnik iz odsluženih 
vojaških naprav ter antenske sisteme, 
ki so omogočili prve zveze.

V poznejših letih je bilo možno te 
naprave tudi že kupiti na trgu, tako 
da je konstruktorjem ostala gradnja 
raznih dodatkov k tem napravam 
(filtri, elektronski tasterji, antene). 
Gradili pa so tudi nove sprejemno 
oddajne naprave, ki jih ni bilo mogoče 
kupiti na trgu. Pri tem so posegli po 
kompleksnejših načrtih in gradnjah 
konstruktorjev. Naj omenimo nekaj 
izdelkov in sestavljalcev:

• več sprejemno - oddajnih naprav 
za višje frekvence, ZIF radijske 
postaje (kakor jih imenujemo), za 
frekvence od 2.3GHz navzgor, 
konkretneje: 3.4GHz, 5.6GHz ter 
10GHz ter Javornik I., 

• predojačevalci in preklopniki,
• 10GHz sprejemno oddajni sklop s 

transverterji in izhodno stopnjo,
• elektronski taster, »Voice keyer« 
• izhodne stopnje 4x60 W in
• kratkovalovna postaja K2. 

Postavljanje repetitorja S55VRT - 
S56AFJ, S56CT, S56ZAB, S51KQ 

Z izkušnjami in znanjem pa se člani 
kluba lotijo tudi popravila ali nadgradnje 
profesionalne naprave, ki jo izkoristijo 

RMSExpres S50ANG
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pri svojem delu. V ta namen so bili 
zgrajeni merilni inštrumenti - od me-
rilnikov odboja, frekvencmetrov, 
me ril nikov moči, raznih atenuatorjev 
in merilnih kablov.

S pomočjo Civilne zaščite so v klubu 
dobili na posodo odličen merilni 
antenski in spektralni analizator, kar 
je še bolj podkrepilo in izboljšalo delo 
na tem področju. Ne nazadnje moramo 
še omeniti številne ure prostovoljskega 
dela, ki ga opravijo člani vsako tek-
movalno sezono, ko postavljajo 
tekmovalne lokacije, jih opremljajo 
z antenami in s kabli ter sestavljajo 
tekmovalne tehnike.

S56KZ ureja repetitorje na Maliču

Iz opisa smo lahko zasledili, da je 
konstruktorstvo pomemben del 
dejavnosti Radio kluba Laško. Iz dela, 
ki ga pri tem opravijo, nastajajo mnogi 
novi uporabni izdelki v radijskih 
komunikacijah, poleg tega pa ta 
dejavnost daje velik prispevek v 
izobraževanju posameznikov in 
ponosni so, da je mnogokateri 
strokovnjak kot tudi doktor znanosti 
(Prof. dr. Peter Šuhel univ. dipl. ing. 
elektrotehnike), korenine svojega 
znanja zasadil prav v njihovem klubu. 

RADIOAMATERSKA TEKMOVANJA

Del radioamaterstva so tudi tekmova-
nja, ki jim radioamaterji radi rečejo 
kar »contest«. Njihovo bistvo je, da 
radioamater poskuša vzpostaviti čim 
več radijskih zvez v vnaprej določenem 
času. Obstaja več vrst tekmovanj in 
sicer:

- tekmovanja v vzpostavljanju zvez 
na kratkem valu,

- tekmovanja v vzpostavljanju zvez 
na višjih frekvencah, 

- ARG tekmovanja ali »lov na lisico«.

Člani Radio kluba Laško se največ 
udejstvujejo na tekmovanjih v vzpo-
stavljanju zvez na višjih frekvencah 
in sicer od 144 MHz do 10 GHz na 
Evropskem območju. V okviru Zveze 
radioamaterjev Slovenije so ta tekmo -

vanja prilagojena Evropskim tek-
movanjem in trajajo od meseca marca 
pa do novembra, vsak prvi polni 
vikend v mesecu. V Sloveniji vsa ta 
tekmovanja štejejo tudi za Pokal Zveze 
radioamaterjev Slovenije.

Tesla memorial iz Lisce 1966

VHF tekma na Maliču 1984

S59R na Pristavi JN75JX
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Montaža anten na JN76OM

JN76OM

S59R v UHF-SHF V.Kopa

Prvi tekmovalni UKV lokaciji v 60-tih 
in 70-tih letih sta bili Lisca in Malič. 
V 80-tih in 90-tih letih so laški radio-
amaterji pričeli iskati novo višinsko 
lokacijo za UKV tekmovanja na: Mrzlici, 
Rogli, Ostruščici, Gomili, Vremščici, 
Črnem vrhu, Mali Kopi, Veliki Kopi in 
na Pristavi nad Stično. Na vse te 
lokacije je bilo potrebno dostaviti vso 
radioamatersko radijsko tehniko, 
stolpe za antene, antene, šotore in 
agregate za električno energijo. Za 
prevoze je bilo zagotovljeno terensko 
vozilo s prikolico občine Laško.

Na začetku se je tekmovalo samo na 
frekvenčnem območju 144 MHz, nato 
pa še na 432 MHz. Poleg konstruktorske 
in tekmovalne ekipe, gre velika zahvala 
tudi ostalim članom kluba, ki so bili 
pripravljeni vsakokrat postavljati 
tekmovalno lokacijo na različnih 
hribih. Leta 2000 je bilo odločeno, 
da se zagotovi stalno višinsko lokacijo 
na Mali Kopi in na nižinski lokaciji 
Pristava.

S59R 70cm JN76OM

Leta 2002 so že tekmovali na sedmih 
frekvenčnih področjih in sicer: od 144 
MHz do 10 GHz. S to tehniko, do bro 
lokacijo in izurjenimi radio ama terji, 
je ekipa pričela zmagovati na različnih 
tekmah in na različnih frekvenčnih 
področjih. Precej je bilo tudi drugih 
in tretjih mest. V naslednjih desetih 
letih sta bila na UKV pokalu rezervirana 
drugo ali tretje mesto za laške 
radioamaterje, v letu 2004 pa je ekipa 
postala tudi državni prvak. Na teh 

S51FB na 1,2GHz in S52LO na 10GHz
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S59R, JN76OM

frek venčnih področjih ekipa tekmuje z radioamaterskim 
znakom S59R. V teh letih so v ekipo prihajali in tekmovali 
tudi radioamaterji iz drugih klubov Slovenije in sicer iz 
Slovenj Gradca, Raven na Koroškem, Vrhnike, Zidanega 
Mostu, Radeč, Murske Sobote in Ljubljane. Zaradi tega 
je ekipa dobila ime »Kope Team S59R«.

Poleg UKV tekmovanja 
se člani Radio kluba 
Laško udeležu jejo tudi 
nacionalnega kratko 
valovnega tekmovanja 
za Pokal Zveze radio-
amaterjev Slovenije 
in pri tem se klub uvr-
šča v zlato sredino.

Nekateri radioamater-
ji kluba pa se ukvarjajo 
tudi z vzpostavljanjem 
drugih radioamaterskih 
zvez, kot so zveze preko 
lune - EME. To sta Andrej 
Medved S57NML in 
Andrej Bolčina S52LO, 
ki sta v celoti sama 

sestavila tehniko in zahtevne antene. Preko lune delata na 
več frekvenčnih območjih in sicer od 3GHz do10GHz. Janko 
Franetič S56AFJ pa vzpostavlja digitalne radioama terske 
zveze preko meteoritskih sledi na 144 MHz. 

Podelitev pokalov v Nemčavcih

QSL kartica 2015

Radioamaterska zveza se konča z izmenjavo potrditve ne 
- QSL kartice. Ob 60-letnici kluba je bila izdana QSL 
kartica, za katero je glavno fotografijo Laškega odstopil 
laški ljubiteljski fotograf g. Boris Vrabec, kateremu se 
klub iskreno zahvaljuje.

1 mesto S59R leta 2004

OZVOČENJA, OSTALE PRIREDITVE

Prvi začetki ozvočenja v Radio klubu Laško so se začeli 
leta 1946, ko je ljudska tehnika nabavila ojačevalec 25W 
in 5 zvočnikov po 4W. Člani kluba so izvedli ulično 
ozvočenje, montirali zvočnike v kovinskem ohišju na 
vogalu Apoteke, na glavnem trgu na hiši Drolc, pri kinu 
Laško, na hotelu Savinja in na občinski zgradbi. Ojačevalec 
pa je bil nameščen v občinski pisarni. Z razvojem radijskih 
sprejemnikov in nižanjem cen le-teh, se je potreba po 
uličnih ozvočenjih zmanjšala.

Ulično ozvočenje je zopet dobilo na veljavi ob prireditvah 
Pivo in cvetje, kjer so člani radiokluba vsako leto namestili 
vse zvočnike po ulicah Laškega in jih povezali z ojačevalcem, 
ki je bil običajno postavljen v prostorih občine Laško. 
Člani kluba so dežurali ves čas prireditve, ob napovedovalcih, 
v razglasni postaji. Obveščalo se je o aktivnostih na 
prireditvi (reklamna sporočila in urnik prireditev), včasih 
pa je bilo po razglasu potrebno najti tudi kakšno osebo 
ali poklicati voznika, da umakne svoje vozilo. Danes se 
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to ozvočenje uporablja samo še za spremljanje povorke 
in nagovor ob začetku le-te.

Spremljanje povorke na Pivo in cvetje

Ozvočenje Martinovanje

Nekaj let se je podobna postavitev uličnega ozvočenja 
uporabljala tudi za ulično ozvočenje ob Veselem decembru, 
v času božičnih in novoletnih praznikov.

Ker je omenjeno ulično ozvočenje specifično za razglas, 
so s pomočjo donatorjev, nabavili še ozvočenje za prireditve 
in proslave. To je bil najprej ojačevalec z 200W izhodom 

Ozvočenje za prireditve

ter ustrezna mešalna miza in zvočniki. Ker pa so potrebe 
in razvoj tehnike narekovale posodobitev, so nabavili nov 
ojačevalec, z enim stereo ojačevalnikom 2 x 500 W in 
enim dvojnim stereo ojačevalnikom 4 x 500 W ter mešalno 
mizo s potrebnimi komponentami kasetofoni in CD 
predvajalniki. Poleg te opreme so nabavili tudi ustrezne 
zvočnike in nekaj mikrofonov; najprej takšne z žično 
povezavo, nato pa še brezžične. 

Vsa ta oprema še danes služi svojemu namenu, predvsem 
pa pri ozvočevanju večjih prireditev, kjer klasična postavitev 
odrskega ozvočenja ne pride v poštev, saj prireditve 
potekajo na velikem zunanjem prostoru. Tako je Radio 
klub dolga leta ozvočeval večje prireditve kot so:
• Lepo je res na deželi, ki je potekala vsako leto na 

drugem kraju občine Laško: Jurklošter, Šentrupert, 
Trobni dol, Vrh nad Laškim, Sedraž, Škofcah in še kje, 
organizirala pa jo je Zveza kulturnih društev Možnar,

• prireditev na stadionu Kladivar v Celju in hkrati
• dve ozvočenji pred celjskim sejmom, za potrebe 

tekmovanja gasilcev Gasilske zveze Slovenije, 
• velika vaja Civilne zaščite v Celju pred Cinkarno in
• večkratna tekmovanja ter prikaz vaj gasilske zveze 

Laško.

Spremljanje pustne povorke

Ozvočenje Jurklošter

Naj še naštejemo nekaj ostalih večjih ozvočenj, ki jih je 
uspe šno izpeljal Radio klub Laško:
• več let so ob prazniku Piva in cvetja nudili ozvočenje 

pri banki, za potrebe prikazov kmečkih opravil ter ob 
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nekaterih športnih prireditvah, med njimi tudi na 
nogometnih tekmah s poslanci,

• ob Martinovanju pred farno cerkvijo v Laškem,
• praznovanje rudarskega praznika svete Barbare v 

Sedražu,
• srečanje godb Vrh nad Laškim in druge prireditve.

Pred leti se je pokazala tudi potreba po manjšem ozvočenju, 
za manj zahtevne prireditve, zato so nabavili ozvočenje 
2 x 300W, z dvema zvočnikoma in mešalno mizo. To 
ozvočenje uporabljajo za komemoracije pred Kulturnim 
centrom, zaključne prireditve ob pohodu 14. divizije na 
Gračnici in nekatere prireditve v dvoranah, kot so: srečanje 
starejših občanov, županov sprejem ob zaključku leta, 
občni zbori društev, ter srečanja članov Radio kluba Laško.
Poleg tega, da klub že od nekdaj skrbi za ulično ozvočenje 
prireditve Pivo in cvetje, člani kluba tudi organizirajo in 
spremljajo povorko s pomočjo štirih članov, ki so med 
sabo povezani preko radijskih postaj in z razglasom. Nekaj 
podobnih spremljanj so organizirali tudi ob pustnih 
povorkah. Spremljali pa so tudi šolske orientacijske 
pohode.

Potrebno pa je tudi omeniti, da so člani Radio kluba Laško 
v dvorani Tri lilije ozvočevali vse športne prireditve, od 
zgraditve dvorane, leta 1995, do leta 2010.

V Kulturnem centru Laško pa je klub med leti 1992 in 
2009 postavljal sceno, pripravljal osvetlitev ter ozvočenje 
in spremljal prireditve od vaj do zaključka.

ZAKLJUČEK

Radio klub Laško je v času svojega delovanja prejel številna 
priznanja. Najpomembnejša pa so sledeča: Plaketa SLO, 
Plaketa 2. julij Občine Laško, Zlati znak Civilne zaščite, 
Zlati grb občine Laško in Zlata plaketa Zveze radioamaterjev 
Slovenije. 

Ob jubilejnem letu 2015 so laški radioamaterji organizirali 
slavnostno proslavo na kateri so podelili priznanja in 
zahvale naslednjim najzaslužnejšim radioamaterjem in 
donatorjem:

• Bronasto značko ZRS – Branko Kovač S56PBK, 
Damjan Kolšek S56VDA;

• Srebrno značko ZRS – Andrej Medved S57NML, 
Stane Ivanšek S55IS, Viljem HladinS55BR;

• Zlato značko ZRS – Andrej Bolčina S52LO, Alojz 
Primon S55KA, Janko Franetič S56AFJ;

• Zlato plaketo ZRS – Prostovoljno gasilsko društvo 
Laško.

Za večletno pomoč pri delu in razvoju Radio kluba Laško 
je bila podeljena posebna zahvala Županu občine Laško, 
g. Francu Zdolšku in Pivovarni Laško d.d.

Za več kot 35 let uspešnega delovanja v Radio klubu pa 
je, na predlog Upravnega odbora, Janko Franetič S56AFJ 
prejel Listino častnega člana Radio kluba Laško. Župan 

občine Laško g. Franc Zdolšek je Radio klubu Laško podelil 
Bronasto jubilejno listino.

Priznanja ob 60 letnici S59GCD

Priznanja in zahvale sta podelila predsednik Zveze radio-
amaterjev Slovenije Bojan Majhenič S52ME in predsednik 
Radio kluba Laško Andrej Bolčina S52LO.

Proslava ob 60-letnici RK Laško

Podelitev priznajn ZRS na proslavi ob 60 letnici S59GCD

Prejemniki priznanj ob 60 letnici S59GCD
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Slavnostno proslavo je vodila ga. Petra Šuster, s kulturnim 
programom pa jo je popestrila Vokalna skupina VODOMKE, 
katere so tudi članice Radio kluba Laško.

6. novembra 2015 so laški radioamaterji v Muzeju Laško 
odprli razstavo o delovanju radioamaterjev v 60-ih letih 
z imenom »S59GCD – 60 let Radio kluba Laško«. Razstava 
bo odprta do konca leta 2015.

Otvoritev razstave ob 60 letnici S59GCD

Razstava ob 50 letnici S59GCD

Istega dne je na občinski slavnostni proslavi ob Občinskem 
prazniku Laško Janko Franetič S56AFJ prejel srebrni znak 
Občine Laško za uspešno delo v radioamaterstvu in 
povezovanju radioamaterjev s Civilno zaščito.

S56AFJ dobi občinsko priznanje Srebrni grb občine Laško

Na koncu pa je potrebno omeniti, da so za uspešno pot 
Radiokluba Laško zaslužni prav vsi člani, ki so bili in so 
še člani Radio kluba Laško kakor tudi simpatizerji. Iskrena 
hvala vsem.

ZRS PRIPOROČA 
Preverite veljavnost radijskega dovoljenja 

Spletna stran AKOS:

 »Radioamaterji – pregled zasedenih klicnih znakov«

236. člen (prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik ali društvo ali zveza društev, v katere se združujejo 

radioamaterji, če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in radioamatersko satelitsko 

storitev brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja ali brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT 

(prvi in drugi odstavek 32. člena), ali če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko in 

radioamatersko satelitsko storitev, v nasprotju z določili splošnega akta agencije (peti odstavek 32. člena).
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HAMRADIO - FRIEDRICHSHAFEN 2015HAMRADIO - FRIEDRICHSHAFEN 2015
Priprave na HAMRADIO 2015 v Friedrichshafnu je kot po navadi prevzel Silvo - S50X. 
Mesec dni pred odhodom nam je na osnovi bogatih izkušenj postregel s koristnimi 
informacijami o poteku obsežne logistične priprave na ta dogodek leta. Vseskozi smo 
bili v kontaktu tekočega medsebojnega obveščanja v cilju, da zadeve tečejo učinko-
vito in po planu.

Z namenom znižanja stroškom pošiljanja QSL kartic smo 
tudi tokrat peljali s sabo več paketov s karticami za več 
DXCC držav. Ocena teže kartic je bila cca 200  kg.  Prv 
tako smo kartice za ZRS tudi prevzeli.

Ekipo ZRS smo zastopali:
Sivo - S50X, Andreja - S56B, Tone - S51TC, Goran – S52P, 
Zvone - S57TX in Marjan - S51RU.

Dogovorjen zbor ekipe je bil pri Silvu 24. junija ob 18. 
uri. Pot nas je vodila iz Mislinje skozi Slovenj Gradec in 
Dravograd do mejnega prehoda Vič, naprej skozi Lavamünd 
in Griffna, kjer smo se priključili na avtocesto proti Celovcu, 
Villachu in Salzburgu.

Krajši postanek smo opravili pred mejo OE/DL počivališčem, 

kjer smo napolnili svoje akomulatorje. Po okrepčilu smo 
kmalu nadaljevali pot proti Münchnu. Vreme je bilo 
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veliko ovirami in nato nadaljevanje 
vožnjo v smeri Lindau. Dobrih 30 KM 
pred ciljem še zadnji postanek na 
počivališču in ob 6. uri smo prispeli 
na železniško postajo do koder je z 
vlakom pripotoval Goran. 

Nadaljevanje vožnje do sejmišča in 
po opravljenih formalnostih smo 
pričeli s pripravljanjem tabora in po 
postavitvi improvizirane kuhinje in 
šotorov je sledil zaslužen zajtrk. 
Postavili smo še drog in izobesili 
zastave, vzporedno pa se del ekipe 
odpravi na sejmišče za pripravo 
razstavnega prostora. 

Tokrat je na mašem štantu bilo vse 
OK, na Slovaškem pa smo opazili, da 
visi naša zastava. 

Obiski v našem taboru

V našem taboru v kampu so nas obi-
skali: predsednik ZRS Bojan - S52ME, 
predsednik SCC Tine - S50A, Herman 
- S53ND,  Adi S55M & XYL, Ivan - 
S51DI, Renato - S57UN, Drago - S59A, 
Marijan - S56A, Marcel – s52ID Srečko 
- S52GS,  Med ostalimi so nas v kampu 
obiskali tudi radioamaterji iz Nove 
Zelandije, Alžirije, Turčije, Belgije, 
Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozem-
ske.

Obiski na našem razstavnem 
prostoru

Naš S5 razstavni prostor so obiskali 
številni prijatelji radioamaterji iz vseh 
celin sveta in S5 radioamaterji. V našo 
knjigo se je vpisalo 250 gostov. Prav 
tako smo tudi mi obiskali njihove 
razstavne prostore in se vpisali v 
knjigo gostov.

Veliko nas je bilo navdušencev za 
vrtenje in pritiskanje na gumbe novih 

obetavno, delno so tekočo vožnjo ovirale dokaj pogoste stroboskopske 
bliskavice in omejitve  zaradi del na cesti. Skozi München pa stara zgodba z 
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radijskih postaj YAESU, ICOM, 
KENWOOD, ELECRAFT,... in ne nazadnje 
veliko zanimanje za dodatno opremo: 
antene, ročke za CW, antenski stolpi, 
QRP projekti in podobo.

Obisk bolšjega sejma.

Je sestavni del obiska Hamradia 
vsakega radioamaterja. Še vedno se 

najde za vsakogar kat  potrebuje pri 
hobiju in to po sprejemljivih cenah.
Kot posebnost je potrebno izpostaviti 
delavnico mladih AATiS --- Amateurfunk 
und Telekomunikation in der Schule, 
katera deluje  pod okriljem DARC-a. 

Mladi so pod mentorstvom izkušenih 
radioamaterjev profesorjev v živo 
prikazali  spajkanja raznih elektronskih 
naprav. Posebno zanimiva je bila 

HAMRADIO 2015  ZRS INFO

elektronska roka, terensko vozilo in 
elektronsko vodena ročka za tipkanje 
na ročni taster.  
  
Za dobro počutje in polno energije 
sta poskrbela Andreja in Silvo: Med 
ostalim še golaž, pasulj in Andrejin 
palačinka party. Vreme je bilo tokrat 
po nekaj letih deževja več kot lepo.  

Zahvaljujemo se vsem udeležencem 
sejma HAMRADIO 2015, ki ste obiskali 
naš S5 tabor se z nami družili izmenjavali 
izkušnje in to nas bogati. Se vidimo 
na Hamradio 2016
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SEJEM COMPTECH 2015SEJEM COMPTECH 2015
Slučajno sem opazil e-mail sporočilo o pripravah na sejem zabavne elektronike, računalništva 
in fotografi je - COMPTECH 2015, kjer je organizator navajal tudi radioamatersko elektroniko in 
dejavnosti na sploh. Jasno, da sem tak sejem že nekaj časa čakal, saj deloma sovpada z mojo 
dejavnostjo - prodaja hamradio opreme in učnih robotkov EMoRo, ki jih je kupilo tudi kar nekaj 
radioamaterjev (zase ali za svoje otroke in vnuke, HI).

Ker letos nekako nisem imel dovolj energije za pripravo 
sejma rabljene radioamaterske opreme v Ljubljani, sem 
seveda hitro stopil v kontakt z organizatorjem, pri tem 
pa ugotovoil, da je to stari znanec. Direktor sejma, Matjaž 
Turk, je bil takoj zainteresiran za sodelovanje in po 
usklajevanju sva se dogovorila tudi za nastop Zveze 
radioamaterjev Slovenije po zelo sindikalni ceni in 
Radiokluba Ljubljana. Seveda sem dal na voljo prostor 
za predstavitev svojih projektov članom vseh ljubljanskih 
klubov in članom društva elektronikov... Stekla je 
marketinška akcija, sproti pa so se porajale še nove zamisli.

Brez privolitve UO ZRS zadeva ne bi bila izvedljiva (oziroma 
bi bila brez nastopa ZRS, kar bi bilo pa škoda) in kar dolgo 
se je čakalo potrditev. Ampak po stari navadi, je predsednik 
odločil, da če bom zadevo tudi speljal, se strinja in sem 
se lotil iskanja ekipe za sejem in eksponatov, oziroma 
opreme razstavnega prostora. Ker sem bil ravno na 
posvetu radioklubov v Pekrah, sem spotoma pobral še 
posterje in zastave, obenem nagovoril še Gorana S52P, 
da je prevzel dežurstvo na ZRS razstavnem prostoru, 
nekaj več problemov pa sem imel z ekipo RK Ljubljana. 
No, vseeno so mi člani priskočili na pomoč, predvsem 
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Aleš S59MA in Matjaž S56ZVD, ki sta 
prinesla svoje projekte, s katerimi 
sem opremil vitrine... Seveda sem 
dodal še nekaj svojih projektov. 

Posterje za klub je doniral HAMtech, 
na razstavnem prostoru pa sta 
sodelovala še Mario - S56A in legenda  
Drago Ničetin - S51AS alias Colins, ki 
ga marsikateri starejši radioamater 
pozna iz časov polaganja izpitov :)

SEJEM RABLJENE OPREME
Z organizatorjem sem se še dogovoril 
za popustniški kupon, s katerim so 
bile vstopnice za 2€ cenejše, za 
prodajalce na sejmu rabljene opreme 
v soboto cel dan, pa sem se dogovoril 
za minimalno ceno 10€, ki je pokrivala 
parkirnirnino za prostor v okviru 
sejmišča, mizo in stol in celodnevno 
vstopnino za ogled sejma. Pri tem naj 
povem, da je orga nizator za najem 
miz, stolov, elektrike in prostora plačal 
precej več. Ampak za uspeh sejma in 
dogodka na sejmu je bil pripravljen 
vložiti nekaj več, saj želi sejem nasled-
nje leto še povečati... in si želi tudi 
so delovanja radioamaterjev.

SEJEM

COMPTECH se je odvijal na začetku 
novoletne nakupovalne mrzlice, od 
petka, 4.12. do nedelje, 6.12. na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Sejem zabavne elektronike je dal 
precejšen poudarek igranju računalniških 
iger, čemur je bila namenjena kar 
posebej ograjena polovica hale B. 

Prvi dan sejma sem bil precej zaseden, 
saj smo imeli predavanje na temo 
izobraževalnih robotkov že navsezgo-
daj zjutraj. Medtem, ko sva s kolegom 
Brankom predstavljala  robotke, pred-
nosti odprtokodne CAD programske 
opreme in Linuxa v izobraževalnem 
sistemu, sta na razstavnih prostorih 
dežurala Goran S52P in Simon S50TS.
Sejem je namreč spremlajal množica 
delavnic, razstav, predstavitev in pre-
davanj na različne teme, od robotike, 
fotografije, varnosti v internetnem 

okolju, programskih orodij za obdelavo slik itd. Skratka zanimivo, le čas si 
moraš vzeti, da lahko zbrano spremljaš zanimive teme...

RAZSTAVLJAVCI
Škoda je le, da je bil HAMtec communication edini prodajalec radioamaterske 
opreme na sejmu, saj so bile cene lahko tudi zelo ugodne za razstavljavce.
HAMtech je predstavil zanimivo postajico FT-991, ki je marsikdo še ni videl 
v živo, pri vseh pa je bila zelo lepo sprejeta, predstavil pa je tudi vmesnike, 
kable (tudi »lojtrice«), orodje in drugo opremo za radioamaterje. 
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slavni Kuzma pa je seveda predstavljal 
svoje gramofone, ki so še vedno 
svetovno poznani. Na temo HiFi je 
bila tudi okrogla miza proizvajalcev 
opreme, zaključkov pa žal ne poznam, 
saj mi zaradi obiskovalcev časovno 
ni zneslo sodelovati. 

OBISK

Jaz zadovoljen, saj se zavedam, da je 
to prva lastovka in samo vesel bom 
lahko, če bo sejem speljal in postal 
tradicionalen decemberski sejem. 
Poznalo se je tudi, da sem dal objave 
na hrvaške, bosanske, srbske in 
črnogorske forume, saj je bil odziv 
radioamaterjev kar zanimiv. Seveda 
je bilo največ hrvaških kolegov, nekaj 
iz Bosne, nekaj pa celo iz Črne Gore... 
Razveselil sem se tudi Boška Đurice 
4O8A, ki nas je obiskal že na lanskem 
sejmu LOS.

Sejem je bil tudi prodajni in dalo se 
je kupiti masikaj. Jaz sem za sodelavce 
nabavil luštne tablice z dvema SIM 
karticama, GPSom, WiFi-jem, dobro 
resolucijo in ni da ni za slabih 120 €, 
pri sosedu pa še vrtečo krpo za 
pomivanje, Goran si je pa omislil 
optocopter s kamero za prenašanje 
vrvi za sidranje anten :)

Tudi radioklub Ljubljana je imel kar 
nekaj obiska, predvsem pa so se 
zanimali za tečaj, ki ga pripravljamo 
za začetek  februarja. Nekaj prijav je 
že prispelo.

Sicer pa je bilo precej prodajalcev foto/video opreme, modelarske opreme in 
modelov, ki so vse bolj sofisticirani in opremljeni z najsodobnejšo opremo, 
GPS-om, HD kamerami, itd. Cenovni razred od par deset do par tisoč evrov. 
Radio Vili je predstavil opremljanje avtomobilov z avdiovizuelnimi učinki, 
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ZAČETKI IN ŽELJEZAČETKI IN ŽELJE
Zakaj pišem o stvareh, ki naj bi bile vsem dobro znane. Zato, ker pišem o tem za tiste, ki še 
nimajo izkušenj in si jih šele nabirajo. Sam sem na začetku svojega radioamaterstva vedno 
težko čakal radioamatersko revijo Radioamater. Vedno je bilo kaj zame, a bili so drugi časi. 
Zdaj imajo mladi radioamaterji možnost vse prebrati na internetu in se poučiti o stvareh, 
ki jih zanimajo. Ni pa odveč tudi kakšen nasvet iz izkušenj starejših kolegov, ki se jim sicer 
vse zdi samoumevno, pa pozabljajo kako je bilo, ko so bili oni mladi, sicer pa smo se vsi 
več ali manj učili uporabljati radijske postaje le v radio klubih, z diplomo tretjega razreda, 
ko smo smeli delati samostojno. Vsaka pisana informacija je pomembna za članstvo, naj 
bo staro ali mlado. To je vez, katere se je zavedajo vse podobne organizacije in prav zato 
hočejo, da so njihovi člani obveščeni o dogajanju znotraj in zunaj društva.

Naša organizacija je malo številčna in prav zato še bolj potrebna časopisa, ki bi povezoval člane v bolj homogeno 
družino. Vem za druga društva, ki imajo svoja glasila in izhajajo vsak mesec, kar pomeni branje o vseh aktualnih 
dogodkih, ki so se zgodili ali se šele bodo. Denar je po navadi odvisen od številčnosti članstva, vendar je prav dobra 
obveščenost in zanimivo branje eden od pogojev za pridobivanje novih članov. Obstaja možnost izhajanja časopisa 
na internetu, ki je skoraj zastonj, ampak to ni tisto, kar pričakujejo člani. Glasilo vzameš v roke in ga bereš ob kavici 
ali ga odložiš in nadaljuješ kasneje. Lahko ga pokažeš sosedu, komentiraš članek ali se pogovarjaš o zanimivem 
načrtu. Vem, da se da tudi internetni časopis natisniti, ampak to ni isto kot recimo CQ ZRS, ki ti ga prinese poštar ali 
te že čaka v nabiralniku in vsak član pričakuje, da bo vsaj nekaj vsebine zanimive zanj.

Jasno je, da nekatera društvena glasila podpira tudi država in si lahko privoščijo plačane novinarje, ki urejajo in pišejo 
dopadljive vsebine. Pri našem CQ ZRS to pač ni mogoče in zato je tak kot je in izhaja po svoje, da ne rečem, še dobro, 
da sploh izhaja. Morda res ni več tako kot v mojih časih, ko sem težko čakal, da se v vitrini Mladinske knjige v Novem 
mestu pojavi Radioamater, ker za naročnino nisem imel denarja. Prebral sem ga stoje ob polici, saj takrat še ni bilo 
napisa, da je tam branje revij prepovedano. Običajno so imeli le po en izvod in sem kakšnega tudi kupil, če je bilo 
kaj pomembnega zame. Ne vem, ali je to le nostalgija po starih časih ali kaj, saj še vedno z veseljem preberem CQ 
ZRS, čeprav prihaja tako neredno ali pa morda prav zato. Dolgoročno gledano pa se bo moralo nekaj spremeniti na 
bolje, da revija izide po načrtu, kakor je določeno, če sploh je določeno.

Vem, da bo marsikdo dejal, naj dam konkreten predlog in naj ne pišem v tri dni. Ena od rešitev je, povišanje članarine, 
kar je gotovo zelo tvegan in nehvaležen ukrep, drugo je opustiti nekatere dejavnosti, ki najbolj obremenjujejo že 
tako premajhna sredstva, ki pa niso nujno potrebna za delovanje ZRS. Sam jih ne bom našteval, tak je le predlog, 
čeprav vem, da iz tega ne bo nič, ker pač vsak zagovarja svoje videnje in potrebe, kar je popolnoma razumljivo. Tudi 
vem, da je težko zbrati zanimive vsebine ali prevode, kakor tudi prispevke članov, za redno izhajanje. Morda bi kaj 
pocenilo tiskanje na manj uglednem papirju ali celo združitev s kakšno drugo revijo, kar je že bil predlog. Verjamem, 
da je razlogov za neredno izhajanje več kot le denar za znamke, se pa ne bom čudil, če se ne bo nič spremenilo. Kdor 
misli, da je CQ ZRS le nepotreben strošek, pa me ne prepriča.

Preden sem dobil internet sem bil popolnoma odvisen od radioamaterskih časopisov, kjer sem lahko našel pravila, 
rezultate tekmovanj in QSL informacije. Meni je bilo to pomembno, zato sem se naročil na ameriški in nemški časopis, 
da sem bil na tekočem z vsem kar me je zanimalo. Pri nas je takrat CQ ZRS zelo malo objavljal rezultate, odvisno pač 
od urednika rubrike. Zdaj je to brez pomena, saj se tisti, ki nimajo doma interneta lahko informirajo pri prijateljih, ki 
ga imajo. Sam sem hodil v novomeško knjižnico, kjer sem za nekaj fičnikov lahko brskal po internetu in našel želene 
podatke. CQ ZRS mora pisati o vsebinah zanimive za člane, da so na tekočem o domačem dogajanju v organizaciji, 
ki jim pripadajo, drugo jim itak ponuja stric Google. Zato je pomembno redno izhajanje, če že ne mesečno pa vsaj 
bolj pogosto, kot zdaj. Tak je moj pogled na to temo, če sploh je tema.
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S55X-glavni glas za postajo in Uroš S55K predsednik kluba

Operaterji pod anteno (Roman, Uroš, Amadej, Vili, Toni, Robi, Andrej, Jože, Blaž spredaj in Jaka na lestvi)

SSB FIELDDAY 2015SSB FIELDDAY 2015
Spet je leto naokrog in nekateri člani našega kluba smo se spet odločili za sode-
lovanje na tekmovanju Field day SSB 2015. Glede na lanskoletni rezultat, ko smo 
dosegli tretje mesto smo se letos na tekmovanje prav tako temeljito pripravili. 

Glede na slabo vremensko napoved smo šotor postavili 
že v petek zvečer. Po pravilih tekmovanja Field day je, da 
se tekmovališče lahko prične pripravljati šele 24 ur pred 

samim začetkom. Ta poteza se je izkazala kot odlična. V 
soboto smo nato imeli več časa za postavitev anten. 
Spiderbeam je bil sestavljen tako hitro kot še nikoli, vaje 
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postavljanja ter super označbe na vseh elementih zelo 
pripomorejo k enostavnejšemu sestavljanju na sami 
lokaciji. Vaja sestavljanja in označevanja je potekala eno 
soboto prej.

Delo je vseskozi potekalo zelo usklajeno in antene so 
rastle kot gobe po dežju. Se vidi da je bilo veliko dežja in 
posledično tudi anten. Postavili smo Spiderbeam (14, 21 

in 28 MHz) dve fazirani vertikalki za 7 MHz (te so bile 
letos dodatno glede na lansko leto) ter dva dipola INV-V 
(7 MHz in 3,5 MHz). Imeli smo postavljena tudi dva šotora, 
delovnega s spalnico ter šotor za kuho in prehranjevanje 
- hrane je namreč bilo v izobilju. 

Po neuradnih rezultatih DARC-a smo letošnje leto pridobili 
še eno mesto in smo tekmovanje v kategoriji postaj izven 
Nemčije, z nizko močjo, večimi operaterji, s pomočjo 
clusterjev končali na 2. mestu.

Rezultati so zaenkrat še neuradni (na dan 15.10.15), 
trenutno so nam priznane še vse zveze (603) po pregledu 
dnevnikov pa se zna zgoditi, da bo kakšna veza manj. 
Glede na to da smo pred tretjo ekipo okoli 46.000 točk, 
pa upamo da bistvenih sprememb pri uvrstitvi ne bo! 
Glede na prijavljene rezultate lahko sklepamo, da so bili 
pogoji na bandih res slabši kot lani, saj tudi druge postaje 
niso naredile bistveno več zvez kot mi.

Za postajo se nas je tokrat zvrstilo 11 operaterjev (Jaka 
S55X, Negro S55KM, Roman S57SR, Robi S56VHR, Jože 
S50SL, Toni S51TS, Uroš S55K, Blaž S50SB, Vili S55PV, 
Amadej S58AHP in Andrej S57FA). Za nekatere od slednjih 
je to bilo prvo tekmovanje v takšnem obsegu. Med in po 
tekmovanju se je na lokaciji tabora priključilo tudi nekaj 
ostalih članov našega kluba.

Nekaj dogajanja je razvidno iz spodnjih fotografij, ki so 
jih posneli Toni-S51TS, Blaž-S50SB, Robi-S56VHR. 

Naš paradni konj Spiderbeam Skupinska fotografija udeležencev po zaključku tekmovanja

Avtorji napisa Tomaž-Blaž-Amadej in pogled na tabor s ptičje perspektive
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PALAGRUŽA 2015PALAGRUŽA 2015
IOTA, DX, LightHouse expedicijaIOTA, DX, LightHouse expedicija

Prva ekspedicija 9A8ZRS je 
bila leta 2009 na Palagru-
žo... potem sta bili dve ek-
spediciji na otoček Sv. Ivan 
v Istri, saj sta bili cenejši, 
predvsem pa sta vzeli manj 
časa. Še v novembru ali de-
cembru leta 2014 je vodja 
ekipe - Goran S52P rezer-
viral apartmaje in vplačal 
avans za osem oseb v sve-
tilniku na Palagruži in s 
tem zapečatil letošnji IOTA 
contest. Zaradi obveznosti 
nekako nisem bil prepri-
čan, da mi bo uspelo, me 
je pa vleklo in pri načrtova-
nju sem bil stalno prisoten. 
Nekako sem čutil, da bom 
letos del S5 ekipe na Pala-
gruži...

ga je ekipa ves čas uporabljala v IOTA 
tekmovanjih prejšnja leta. Zato smo 9A8ZRS 
TEAM na hitro preimenovali v S5-TEAM. 
Končen seznam S5 ekipe je bil: Miran S50O, 
Silvo S50X, mladi Tomaž S51AC (Goranov 
najmlajši sin), Goran S52P, Dragan S55Z in 
Drago S59A. Soglasno smo sprejeli moj 
predlog, da bomo v tekmovanju uporabljali 
znak najstarejšega člana ekipe - Draga S59A... 
9A/S59A se pač lepo sliši, HI

PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Palagruža je vsestransko zanimiva točka, 
IOTA referenca v tekmovanju pa edina, 
obenem je na otoku edina naseljena stavba 
svetilnik s svojo referenco. Za DX v vseh 
možnih modulacijah in frekvencah torej zelo 
zanimiva lokacija. Obenem bomo ravno ujeli 
CQWW VHF contest na 6 in 2 metrih, potem 
pa DX-anje in pile-upi na WARC-ih in šestih 
metrih. Predvideno je bilo tudi delo na 70 
in 23 cm, a o tem kasneje.

Seveda se je vmes že kombinirala tehnična 
oprema za multi single ekipo - torej RUN in 
MULTI postaja: postaje, antene, stolpi, filtri 
in ojačevalniki. Apetiti so bili kar naenkrat 
precej veliki, Goran pa je financiral še kup 
opreme, ki jo je naročil pri HAMtech-u (jasno, 

po sponzorskih cenah :): OM2000+, FT991, 
SDR radio ColibriDDS, kable, konektorje, dve 
fazirani vertikalki za 7MHz, dvižni teleskopski 
stolp z ročnim vitlom in drugo opremo. RK 
Ljubljana je posodil ojačevalnik SB221, nekaj 
preklopnikov in komande za preklopnike ter 
TS2000, ki je bila predvidena za VHF/UHF/
SHF delo, RK Celje pa FT2000 in drugo 
opremo. V radioklubu Domžale smo si 
sposodili še dva dvojna preklopnika za 
preklop filtrov, ki pa so imeli vsi profi 
N-konektorje, kar je dodatno zagrenilo 
življenje. Radioklub Papir Vevče je prijazno 
posodil rotator YAESU, ki pa ga žal nismo 
mogli uporabiti zaradi načina montaže... 
Člani ekipe so dodali še kable, Drago S59A 
triband beam KT34, HAMtech še 11EL YAGI 
za 144MHz in 6EL YAGI za 50MHz ter še en 
dvižni teleskopski stolp... 

MARKETING 
IN HAMRADIO 2015
Ker je Goran delal v Nemčiji, sva se dogovorila, 
da pripravim male prospekte v obliki QSL 
kartic, ki jih bo delil na sejmu HAMRADIO 
2015 v Friedrichshafnu in večji poster, ki je 
bil nameščen na razstavnem prostoru ZRS  
- vse donacija HAMtecha. Goran je bil hkrati 
član ZRS ekipe na razstavnem prostoru, 

STROŠKI IN EKIPA

Skratka, v decembru je bila predvidena prva 
mini ekipa, ki bi vključevala le štiri člane 
ekipe, do marca, ko je bilo treba sestaviti 
finance in vplačati stroške za ekipo, pa se 
je le-ta že povečala, kljub temu, da je vsaj 
en član prvotne ekipe odpovedal sodelovanje. 
Ker je Goran pravi radioamater, ki mu za 
dejavnost ni škoda denarja in je precejšen 
del stroškov plačal sponzor, njegovo podjetje 
AIPE d.o.o., je bil strošek na posameznega 
člana relativno nizek, glede na to, da bo 
treba na Palagruži preživeti kar celih 14 dni! 
Stroški s prevozom, ladjo in prehrano namreč 
znašajo cca 6500€ v najbolj oskubljeni 
varianti. Vmes so nastali še problemi s 
predvidenim klicnim znakom 9A8ZRS, ki 
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njegova naloga pa je bila predstaviti ekspedicijo na Palagružo in 
povabiti operaterje, da antene obrnejo v našo smer, HI... Obenem 
se je še dokončno dogovoril z zadnjimi člani ekipe in se s Silvom 
S50X dogovoril, da bo on glavni kuhar ekipe.  Meni žal časovno ni 
zneslo obiskati sejma, sem pa zato delal na opremi in nujnih službenih 
obveznostih. Goran je svojo nalogo odlično opravil, saj je Emir - 
9A6AA, ki je pripravljal ekspedicijo na Palagružo za naslednje leto 
malce pikro pripomnil, da ni potreboval nobene reklame, saj je so 
že vsi imeli prospekte in informacije od Gorana. No, poskusili smo 
tudi s sponzorji, pa ni bilo kakega odziva, razen že omenjenih AIPE 
d.o.o. in HAMtech-a (S5TEHNIKA.net d.o.o.) ostali ne vidijo dovolj 
»izplena« v takih podvigih.

ZGODE IN NEZGODE NA POTOVANJU
OK, gremo na pot. Po dogovoru se dobimo pri Goranu v Škofji vasi 
pri Celju. Jaz do zadnjega trenutka delam na službenih obveznostih, 
skočim v avto in odpeljem domov, kjer me je že nestrpno čakal 
Miran S50O, ki sta ga pripeljali žena in hči. Na hitro zmečem osebne 
stvari v nahrbtnik, že prej v službi sem pa fantom naročil, naj na 
avto naložijo oba stolpa in nekaj cevi za podaljške... pa seveda 
orodje, spajkalnike, konektorje, kable, itd... Tik preden z Miranom 
odpeljeva, vržem oko v zabojček s preklopniki in z grozo ugotovim, 
da en manjka!

Kaj drugega kot narediti ovinek iz Ljubljane v Višnjo goro, mi ni 
preostalo. Z dobro uro zamude se le pojaviva v Celju, kjer je imel 
Goran že pripravljene polnjene paprike, da ne pridemo preč na poti, 
HI... Mirko, Goranov kolega, ki je vozil drugi avto, je imel prikolico 
že naloženo, naložili smo še voyagerja in potem... pravi Miran, zakaj 
imam prazno gumo... pa kako, saj sem preverjal vse?! Ok, gremo 
še na črpalko, Mirko s terencem in prikolico pa gre kar naprej, saj 
bo itak vozil počasneje. Na črpalki napolnimo gumo in hitimo za 
ostalimi preko Šmarij proti hrvaški meji... Nakar postane Goran 
nenadoma ves zaskrbljen in se začne vrteti in spraševati, kdo je dal 
linearni ojačevalec, popolnoma novi OM2000+ v avto?! Nihče? No, 
potem pa gremo nazaj v Celje, kjer ga najdemo pri vhodu. Zamuda 
cca tričetr ure... Ah, saj imamo rezervo, na Pelješcu moramo biti 
šele zjutraj ob šestih. Malo morgen :)

KATASTROFA ZA KATASTROFO
Lepo peljemo proti meji, dotankam dizel do vrha, dvignem še nekaj 
konvertibilnih € (ki jih Hrvatje ne marajo, saj še tankati ne moreš z 
njimi, bognedaj da bi dobil kofe) in lovim prvi del ekipe, ki je že čez 
mejo. Avtu nenadoma postane precej vroče in proti Zagrebu že 
izključujem klimo, kar je zadevo malce ohladilo... nas pa zakuhalo. 
Pademo mimo Zagreba in na naslednjo cestninsko postajo priskačemo 
na treh cilindrih... Pa ne sedaj!!!

Z drugo ekipo se dobimo na prvi črpalki in modrujemo, kaj zdaj, saj 
je avto zakuhal in delal pri manjših obratih na treh cilindrih precej 
skakajoče.. konzultacije po telefonu z avtomehanikom niso dale 
rezultata in odločimo se, da peljemo naprej... 

Malo morgen! Samo do naslednje črpalke v Jastrebarskem, kjer je 
avto dokončno obstal. Sem hotel že kar ostati z avtom na črpalki in 
počakati na pomoč, ko se je ostali del ekipe odločil, da to ne pride 
v poštev in da se gre z Mirkovim terencem po Goranov avto v Celje. 
Ker je Goranov avto vozil Silvo S50X, sta bila edina izbira z Mirkom. 
Predvidevala sta, da bosta čez dve uri nazaj, ki pa sta se raztegnili 
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na preko tri, saj sta se vrnila šele okoli polnoči... To pa je bilo že 
nevarno blizu, saj je do Pelješca in trajekta še dobrih pet ur vožnje, 
raje več... če bi šlo vse po sreči.

Vmes smo preložili opremo iz voyagerja na prikolico, sami pa smo 
šli na par kofetkov, Goran pa je potegnil iz zabojev nekaj za pojest. 
Ko sta se vrnila z novim avtom, sta se še na hitro podprla in hajd 
naprej. Mirko se je odločil da tankamo na naslednji črpalki, mi pa 
smo leteli naročit kave in pijače... Naenkrat ves razburjen prileti 
Drago, benti in razlaga, da sedaj je pa res vse mimo in da gremo 
kar domov. Komaj smo ga umirili, da je povedal, kaj se je zgodilo: 
»Mirko je v dizel nalil benzcin!« ... poln tank in avto je bil povsem 
onesposobljen. Črpalkarji so sicer imeli ustrezno črpalko, ki pa se 
je ravno pokvarila! 

Po začetni otrplosti so se začele razvijat razne ideje, kako sprazniti 
rezervoar in nazadnje je Drago dvignil zadnji sedež in preko pokrova 
priključka za senzor vstavil cevko v rezervoar. Lahko si predstavljate 
koliko časa smo izgubili s točenjem bencina v malo kantico s tanko 
cevko... Medtem, ko so točili bencin v kantice, smo se ostali potikali 
po bencinski črpalki in se dolgočasili. Goran je zaskrbljeno vprašal 
mladega sina Tomaža, kako se mu zdi, ta pa je dal prav zgodovinsko 
izjavo, ki smo se je spomnili vedno, kadar nam je šlo kaj narobe: 
»Ej, ful fajn, stalno se nekaj dogaja!« :))

In dogajalo se je kar naprej. Ampak končno smo spet krenili in Mirko 
je na vsaki črpalki še malce dotankal, saj mu ni uspelo iztočiti vsega 
bencina. Prav posrečena je bila izjava blagajničar ke na prvi črpalki, 
ko je tankal nekaj litrov dizla: »Gospodine, dali ste nešto pogrešili??«

LADIJSKI TRANSFER

Da smo potem še malce zgrešili izvoz za Dubrovnik, se ustavili na 
kofetu v Neumu in potem besno peljali po Pelješcu do trajekta, ne 
bi podrobno razlagal.. Goran je nekajkrat klical kapitana ladjice na 
Korčuli, vsakokrat z drugim izgovorom, na srečo pa nas je vseeno 
počakal, saj smo bili edine stranke, na Palagruži pa ga niso čakali 
gostje, ki bi jih moral odpeljati nazaj na kopno. Do ladjice smo z 
osebnim avtom prišli s prvim trajektom, medtem, ko je Mirko komaj 
ujel naslednjega, saj je bila prikolica dvojno obremenjena in je moral 
voziti ustrezno počasi.

Naložimo ladjico s kupom opreme, hrane in pijače. Del ekipe se 
namesti v kabino, ostali pa sedimo na krmi v plastičnih stolčkih, 
kar pri nemirnem morju zgleda kot rodeo... gor dol, gor dol, levo 
desno, v vse smeri, na stolčku, ki ni nikamor pritrjen in ljudje s 
slabim želodcem bi imeli kar probleme... Po dobrih štirih urah rodea 
po valovih, kjer sta se kot kapitana izkazala tudi Silvo in Goran, smo 
se ob besno glasni glasbi le zapeljali v južni zaliv Palagruže, kjer je 
bilo morje povsem mirno. Prav hitro sta se z malim čolničkom 
pripeljala svetilničar Nikola in njegov sin, ki sta odpeljala ekipo na 
plažo (pomola seveda ni, zato smo poskakali kar v pesek in morje). 
Potem sta z delom ekipe naložila čoln in opremo odvažala do zajle 
v morju, ki je del žičnice za dviganje tovora na svetilnik na 90 metrski 
skali. Ostali smo se podvizali čez otok na svetilnik, kjer smo zlagali 
opremo z žičnice.

CQ WW VHF
Malo smo se osvežili in kar takoj začeli postavljati antene za 6 in 
2m saj se bo vsak čas začel CQ WW VHF. Ker je Drago že dosegel 
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lepe rezultate na 50MHz, je tudi tokrat hotel sodelovati (še raje 
zmagati :). Na kvadratni stolp smo ekspresno postavili 6 EL yagi 
anteno - design YU7EF, potegnili kabel, jaz pa sem hitel pripravljati 
vmesnik in ostalo za FT2000. Drago se zadeve loti resno, jaz sem 
na 2m le sodeloval. 

Jasno, tudi tu ni šlo brez težav in veliko improvizacije, saj kolegi v 
službi niso naložili dodatnih cevi, ampak samo antene in stolpe. 
Končno je vse stalo... le sem ter tja je Drago tulil v PPS-u, kaj vse ne 
dela in sem hitel nastavljati softver, preverjati signale, kable itd... 
Pa ni bil vedno kriv softver ali hardver.. sem ter tja je zatajil »človeški 
faktor«, saj postaja v CW mode »ponavadi« ne oddaja moči, če tuliš 
v mikrofon :))
Takšnih cvetk je bilo v živčnem in adrenalinskem hitenju še nekaj, 
pa vendar smo bili do tekmovanja nared... na 6m seveda. Za 2m se 
mi ni mudilo... itak ta contest na 2m pri nas ni prav popularen, UKV 
maraton je pa itak šele v nedeljo. Važno, da Drago lahko dela, jaz 
pa sem se utrujen zvrnil v posteljo in zjutraj zamudil maraton, saj 
sva z Miranom anteno in stolp dvignil s precej improvizacije šele po 
dvanajsti uri... Oprema: TS2000X, kabel in 11EL DUAL yagi na 6m 
boomu. No ja, nekaj zvez, največ italijanskih, nekaj madžarskih, 
enega samega Slovenca, nekaj hrvaških in meni ljubega soimenjaka 
po sufiksu Z35Z sem pa le naredil :)

NAČRT DELA

Že v soboto zvečer smo si razdelili spalnice in jaz sem dobil čisto 
svojo... sumim, da so vedeli, kako smrčim, se je pa kasneje izkazalo, 
da to ni bil edini razlog, saj sem si v kotu naredil delavnico za 
spajkanje. Navlekli so mi še kup kablov in opreme, ki jo bo treba 
sestaviti v sistem za multi single konfiguracijo (shema 1). Že v soboto 
je bilo treba pripraviti nekaj kablov in to se je potem nadaljevalo cel 
teden. 

Dogovorili smo se, da do IOTA contesta ne delamo na standardnih 
tekmovalnih obsegih ampak samo na WARC-ih in na 6m. Za višje 
bande se nismo odločili, čeprav smo imeli antene za 2m in 70 cm, 
nismo pa imeli dovolj stolpov... kar je šola za aktivnosti v prihodnje. 

MOTNJE

Za kontrolo obsegov in javljanje na 3.605 kHz smo postavili end fed 
anteno za 80/40m in jo priključili na rezervno postajo TS2000. 
Anteno smo speljali mimo poslopja z agregatom in jo privezali na 
steber za zastavo na stopnicah proti morju. Čeprav smo vedeli, da 
se poslopje čez dan napaja s sončnimi celicami, ki polnijo akumulatorje 
in razsmernikom, pa smo kaj hitro opazili, da proizvaja po celem 
80m bandu strašne motnje. Malce manj motenj je bilo na anteni za 
zahodni strani, stran od agregata. Tako je bila antena popolnoma 
neuporabna dokler se ni vključil generator in izključil razsmernik. 
Kljub temu smo se nekajkrat javili na »pižama skedu« in pozdravili 
prijatelje v Sloveniji.

INTERNET, TELEFONIJA IN DX-CLUSTER

Pričakovali smo, da se bo internet dalo hitro vzpostaviti, a smo se 
hudo motili. Celo GSM signal je bil zelo težko dosegljiv in le občasno. 
Moj WOUXUN ima tudi klasični UKV radio in na poročilih sem izvedel, 
da je na Pelješcu in na Korčuli velik požar, ki je trajal več dni. Če bi 
šli na Korčulo naslednji dan, bi zaradi zaprtih cest zamudili še kake 
pol dneva več. Zaradi požara so tudi izklapljali napajanje in posledično 
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bazne postaje, če pa so jih občasno vključevali, se pa zaradi panične 
uporabe nismo uspeli skonektirati... Posledično smo ostali brez 
DX-CLUSTRA, kar je za multi op ekipo velik hendikep, kar se je na 
koncu poznalo tudi na rezultatu IOTA tekmovanja. 8. mesto sicer 
ni slabo, vendar smo pri več zvezah imeli nižji rezultat od vsaj nekaj 
ekip zaradi pomanjkanja multiplikatorjev.

POSTAVLJANJE SISTEMA

Za multi single sistem je potrebno dve radijski postaji s filtri ločiti 
med sabo po obsegih in na vsako postajo vključevati ustrezno 
anteno glede na obseg in propagacije (shema 1). Boris S58A je 
posodil svoje low power filtre, ki pa so zelo kakovostni, z veliko 
strmino in majhnim prehodnim dušenjem. Filtre za posamezni 
band smo preklapljali z dvema dvojnima preklopnikoma 2/6, antene 
pa še z enim 2/6. S tem smo dosegli, da si obe postaji vključita 
katerikoli filter, razen istega in si delita katerokoli anteno, razen 
iste. Sam sem 

No, tudi tu je bil večkrat prisoten človeški faktor in ko sem zaslišal 
iz PPS: »Dragan, spet ne dela!«, sem najprej pogledal, kako so 
nastavljeni preklopniki... Ponavadi je bil nastavljen napačen filter 
za band na postaji in se enostavno ni nič slišalo... in ponavadi je 
bilo to :)

Da pa je sistem začel pravilno delovati, je bilo potrebno izdelati 
vse RF in krmilne kable, škatlo s konektorji in relejem za preklop 
smeri za fazirane vertikalke, dodelati komandno škatlo za preklop 
smeri z dodatnim stikalom in izdelati še kup kablov za antene... 
precej več, kot pa smo predvidevali. Tako nam je zmanjkalo kablov 
in konektorjev in pomagati smo si morali z N-konektorji in prehodi 
na UHF konektorje, razdiranjem starih konektorjev s kablov, itd. 
Za rezervo sem si skril en podaljšek, pa še tega sem moral uporabiti 
za priklop SWR/power metra za stari Heatkit linear SB221. Jasno, 
mimogrede sem moral izdelati še TX GND kabel za upravljanje 
linearja iz FT991. Hvala bogu, da sem vzel s seboj cel kup različnih 
konektorjev, pa se je našel tudi mini DIN, s tem, da sem moral 
nekaj kontaktov odstraniti. 

ANTENE
Največ upanja smo polagali na Dragovo KT34 in na fazirani vertikalki, 
ki so ju pripravili v HAMtechu in to se je tudi izkazalo za resnično. 
Omenjena hyendfed 80/40m antena zaradi množice ostali dipolov 
in ZEPa niti ni bila uporabljena. Za 6m je bila uporabljena 6-elementna 
YU7EF yagi antena, ki je bila za časa contesta na dvižnem stolpu 
3/12m iz kvadratnih cevi, potem pa smo ga preselili na dvižni stolp 
3/12m iz okroglih cevi, saj smo za IOTA contest na kvadratni stolp 
postavili KT34.

AKTIVACIJE
Palagruža ima IOTA referenco EU090, IOCA, LightHouse in za UKV-
jaše JN82 lokator, kar pomeni kup možnosti za aktivacije. Samo za 
SOTA nismo bili dovolj visoko, HI... Pred IOTA tekmovanjem smo 
delali zgolj na WARC in 6m bandih, po tekmovanju pa na vseh bandih, 
pa tudi kar nekaj pile-upov se je še dalo delati na WARC-ih, ki smo 
jih morda prej manj obdelovali, ali pa smo bili zasedeni z drugimi 
stvarmi, kot recimo jaz s spajkanjem konektorjev in kablov. Neverjetno 
dobro se je obnesel triband WARC dipol s trapi, ki je bil fiksno 
postavljen v smeri nekako sever jug na cevi stare vodovodne napeljave.
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Dogovorjen čas uporabe agregatov je bil 200 ur, kar smo razen 
tekmovanja enakomerno porazdelili po urah, odprtih bandov.

IOTA CONTEST

Končno je napočil čas za contest, zaradi katerega smo pravzaprav 
na otočku. Referenca EU090 je edina v tem delu in upali smo, da 
bo dober multiplikator botroval dobremu rezultatu. Kot že rečeno, 
je bil velik hendikep pomanjkanje clustra, zaradi česar je moral 
operater na multi postaji temeljito preveriti, ali je postaja res mult, 
torej ali daje svojo IOTA referenco. Non assisted v multi op kategoriji 
žal ne obstaja!
Za tekmovanje smo izbrali Dragov znak iz že omenjenih razlogov... 
in res se dobro sliši tisti »Nine America/Sierra five nine America« :)
Seveda se je Drago zaradi tega še toliko bolj zavzel za čim boljši 
rezultat in je velik del tekmovanja presedel za RUN postajo. 

REZULTATI TEKMOVANJA IOTA 2015

1 9A8RR EU016 Vis 3027 582 14616930
2 LZ0I EU181 Sveti Ivan 3116 509 12373790
3 ED1M EU142 Mouro 2027 454 7983590
4 9A5D/P EU016 Sipan 2148 404 6609440
5 9A/S59A EU090 Palagruza 2581 334 6571450
6 GM2T EU008 Tiree 2219 356 6089380
7 J49G EU187 Chrysi 2178 342 5769540
8 GM4S EU012 Papa Stour 2269 325 5565625
9 GI5O EU122 Rathlin 1731 376 5356120

10 ED1K EU080 Ons 2177 297 5100975

POČITNIKOVANJE IN KOMARJI
Kaj je že to počitnikovanje :) No, ker ne maram sonca in sopihanja 
v vročini v klanec, sem skoraj vsak dan ob petih zjutraj skočil na 
plažo in kako uro čofotal po zalivu... Potem sem komaj še ujel zajtrk 
ob sedmih zjutraj, saj je bil Silvo zelo natančen in če nisi prišel 
točno na zajtrk, si lahko ostal tudi brez... (no ja, hladilnik je bil 
vedno na voljo :). 
In to je bilo z moje strani vse počitnikovanje... v času sieste smo 
poležavali v sobah za priprtimi polkni, ponoči pa smo telovadili v 
disciplini »mlatenjem komarjev«, ki niso dali miru celo noč... 

... Nadaljevanje na strani 49
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Ker sem več lotal kot klofal, sem izven contesta naredil le okoli 
1500 QSO, vse na FT-991, Tomaž S51AC je postal že pravi virtuoz 
in je peljal SSB pile-upe prav profesionalno.  Mislim, da sem ga 
malce zasvojil tudi z DIGI mode, predvsem PSK 31/63/128, pa RTTY, 
pa tudi sam sem naredil kar nekaj DIGI mode QSO, največ pa CW.

Največ so bili aktivni Drago, Miran, Goran in Tomaž, Silvo je naredil 
le nekaj QSO, saj je bil zaseden s kuhinjo, Goran je bil kot vodja 
ekipe seveda na vseh koncih in je lovil proste trenutke za DX-anje. 
Predvsem pa je bilo važno, da delamo ves čas, ko smo imeli na 
voljo agregate, ponavadi na obe postaji, tudi, če smo se med sabo 
morda kdaj motili.
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UKV AKTIVNOSTI  Avtor: Janez Močnik S53MJ UKV TEKMOVANJE NEKOČ

NA GORJANCIH NEKEGA MRZLEGA DNENA GORJANCIH NEKEGA MRZLEGA DNE
Bilo je v enem izmed tekmovanj leta 1982, ko sva s klubskim kolegom Marjanom, ta-
krat YU3UWA delala z vrha Gorjancev, mislim, da zadnja nedelja v mesecu maju, Poku-
plje contest. Marjan me je v nedeljo zgodaj zjutraj pobral doma, sam je že prej naložil 
vso potrebno opremo, ki je sicer ni bilo veliko. Radijska postaja, agregat, mikrofon, 
taster, kabli in antena, ki je zavzemala z nosilnim drogom največ prostora na prtljažniku 
avtomobila. 

Ljudje so naju čudno gledali, ko sva se ustavila v gostilni 
Pod klančkom, da popijeva kavo in si s požirkom kačje 
sline priveževa dušo. Potem pa dalje po slabi razdrapani 
cesti, kjer je skoraj odtrgalo prtljažnik in sva morala 
večkrat ustaviti in povezati tovor, da ga ne bi izgubila. 
Gozd je bil še čisto zimski in ponekod so se še videli 
ostanki snega, čeprav je v dolini že cvetela pomlad. 
Ustavila sva se tik pod geodetskim znamenjem, ki označuje 
najvišjo točko na Gorjancih Trdinov vrh 1178 metrov 
nadmorske višine. To je bila najina tekmovalna lokacija, 
kjer sva parkirala avto in se razgledala po okolici. Hitro 
sva se lotila dela, da se vsaj malo ogrejeva, saj sva bila 
oba premalo oblečena, za te skoraj zimske razmere. Žena 
mi je zjutraj rekla, naj se toplo oblečem, pa je nisem 
poslušal, zdaj je pa prepozno. Upam, da, ko pridem do -

Trdinov vrh na Gorjancih najvišja točka 1178 metrov.

Dominik S51GD, Jože S52AB in Janez S53MJ.
Foto:Gusti.

mov, ne bo prvo vprašanje, ali me je zeblo, ker se bom 
itak zlagal, da me ni.

Opremo sva spodaj navezala na vrv in potem vse skupaj 
potegnila do ploščadi. Stolp je visok kakšnih osem do 
deset metrov z betonsko mizo na vrhu in ograjo okoli 
nje. Miza ni ravna, ampak piramida, tako, da je postaja 
visela v eno stran, elektronski taster pa v drugo, pisati 
pa se tudi ni dalo brez podstavka. Anteno sva privezala 
ob ograjo in jo med tekmo ročno obračala. Med tem, ko 
je eden delal, je drugi obračal anteno, in vodil dvojne 
zveze. Delo sva si sicer razdelila na telegrafski del, ki je 
bil moj, fonija pa Marjanova. Tako sva začela ob devetih 
po lokalnem času in končala ob dveh popoldne. 
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Med delom mi je najbolj ostal v spominu veter, ko je za 
trenutek prenehal, je bil občutek tak, kot, da me je nekdo 
ogrnil z odejo čez ramena. Taster mi je med delom 
nenehno uhajal proti robu podstavka, Marjan pa je kracal 
po dnevniku, saj ga je ravno tako zeblo in še drog je moral 
držati, ker je veter nenehno obračal anteno po svoje. 

Marjan je imel s sabo tudi malico, jaz pa ne, saj spet 
nisem poslušal skrbne žene, ki je mislila na vse, pa je 
nisem poslušal. Velikodušno mi je sicer ponudil polovico, 
a na žalost je imel mleko, ki ga ne pijem in sendvič z 
majonezo, ki je tudi ne jem. Tako sem ostal še naprej 
lačen in premražen. Dnevnik se je počasi polnil in čeprav 
je bilo vmes nekaj dvojnih zvez, je kazalo na najboljše, 
saj sva imela narejene že skoraj vse postaje soorganizatorjev. 
Ko sva naredila zadnjo, pa sva bila povsem prepričana v 
dober rezultat.

Po tekmovanju sva na enak način spustila opremo na tla 
in jo hitro pospravila, saj se nama je mudilo nazaj v dolino, 
kjer je sonce prijetno grelo. Ustavila sva spet pri gostilni 
in sedla za mizo zunaj na soncu, kjer je bilo polno gostov, 
ki so jedli, saj je bil še čas kosila. Nato pride k nama 
natakarica in brez besed postavi pred naju vsakemu 
krožnik juhe z rezanci. Malo sva se spogledala, saj je nisva 
naročila in še dobro, da sva se malo obirala, saj je ravno, 

ko sem prijel za žlico, priletela nazaj, pograbila krožnika 
in ju odnesla za drugo mizo. Kasneje se nama je opravičila 
za ta dogodek. Temu smo se vsi skupaj veselo nasmejali, 
potem, pa domov. 

Tekmovanje pa se s tem ni končalo. Preveriti sva morala 
še dvojne zveze in popraviti iz stranskih opomb lokatorje, 
spisati na novo dnevnik in po vsem tem še izračunati 
ročno kilometre, da sva dobila točke in končni rezultat. 

V kategoriji radioklubi/p sva osvojila drugo mesto in 
seveda pokal, kar je bilo za tiste čase lep dosežek, še 
posebej zaradi neprimernih pogojev dela in pomanjkljive 
opreme. Večkrat nas je pral tudi dež in smo delali iz 
avtomobilov ali šotorov, kakor se je pač kdo znašel. Mnogo 
kasneje smo na rob grebena postavili manjši kontejner 
in s tem pridobili primerno tekmovalno lokacijo. Prvi 
tekmovanji z rezultatom, objavljenim v Radioamaterju 
sta iz leta 1976, ko smo v Tesla Memorial in Alpe Adria 
z UKV radijsko postajo AO-15 in anteno HB9CW naredili 
nekaj zvez v prav tako nemogočih pogojih. Naslednje 
leto bo že štirideset let od tega dogodka, meni pa se zdi 
kot, da je bilo včeraj.

73 DE  JANEZ S53MJ

24alife je celostna e-rešitev v obliki mobilne aplikacije in 
spletnega portala, ki vas s profesionalnimi vsebinskimi 
programi skupaj vodita do vašega cilja: manj stresnega, 

zasebno kot poslovno.

Zdravi in
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DX AKTIVNOSTI  Avtor: Robert Mlakar, S52DK IOCA AKTIVACIJE

KURBA MALA KURBA MALA 
IOCA CI-047, EU-170IOCA CI-047, EU-170

Letošnji dopust smo preživeli v Severni Dalmaciji, natančneje v majhnem kampu v okolici 
Sukošana. Že pred dopustom sem se odločil, da bomo dopust izkoristili tudi za vožnjo med 
otoki in če bo prilika bom katerega o teh poizkusil tudi aktivirati skladno z IOCA programom. 
Kaj kmalu je padla odločitev, da aktiviram otok z zanimivim imenom Kurba Mala, CI-047, IOTA 
EU-170 (43°55′23″N 15°15′42″E), ki leži v kornatskem arhipelagu. Kot zanimivost je otok velik 
0,423 km2, dolžina obale je 3,86 km, najvišji vrh pa sega v višino 54 m nad morjem (vir: https://
hr.wikipedia.org/wiki/Kurba_Mala- 6. 12. 2015). Ime otoka se prvič pojavlja 1370. leta kot Cur-
ba, leta 1477 pa se pojavi za isti otok ime Churba (vir:http://www.academia.edu/12102515/
Dopune_Skokovim_kornatskim_etimologijama). Etimološka poimenovanja so zanimiva stvar, 
bralcem pa prepuščam njihovo domišljijo...

7. julija dopoldne smo izpluli iz smeri Sukošana proti 
prehodu Mali Ždrelac in naprej južno proti otoku Sit. 
Plovba je kljub razburkanemu morju potekala brez težav 
s hitrostjo okoli 18 vozlov na uro. V območje aktivacije 
smo vpluli mimo otočka Balabra Mala (na njem je svetilnik) 
in naprej med Balabro Veliko in Sitom ter naprej mimo 
Brušnjaka in desno do Kurbe Male. Pristali smo z južne 
strani otoka, kjer je sedlo med obema deloma otoka (tam 
je otok tudi najožji - slika 1).

Slika 1 - Pogled proti severu (vir: avtor)

Da sem lahko opremo raztovoril sem moral s čolnom zelo 
blizu obale, tako, da sem pristal nekje v globini 70 cm, 
bližje se pa skale nevarno približajo gladini. Obala je 
skalnata z zelo ostrimi skalami, v morju je polno ježkov. 
Kljub vsemu mi je varno uspelo raztovoriti vse potrebno 
za aktivacijo. 

Takoj po prispetju na otok so se od nekje vzeli trije osli 
in me nejeverno gledali z razdalje kakih deset metrov. 
Ker so postajali vse bolj domači sem jih pregnal in kasneje 
se niso več prikazali. Postavljanje opreme je potekalo 
gladko, v slabih petih minutah sem bil pripravljen za 

aktivacijo. Postavil sem se  na frekvenco 14.263 in 
nekajkrat poklical. Ob 12:17 GMT je bila prva zveza v 
dnevniku (Z35W) in tako se jih je v logu znašlo 72 v vsega 
45 minutah. Javila sta se tudi S57ET in S56VJM. Zadnja 
zveza je v dnevniku ob 13.03 GMT  (G8MLQ). Zaradi 
vročine, ki je bila res neznosna sem se zahvalil vsem za 
zveze in pospravil opremo. Plovba nazaj je bila mnogo 
bolj mirna. Žal pa moram napisati, da je na otoku mnogo 
smeti, ki jih je morje prineslo kdo ve od kje. 

Do konca dopusta sem aktiviral še devet otokov in sicer 
Bisage Velike (CI 492), Karantunić (CI 421), V. Školj  (CI 
224), Golac (CI 644), Pohliba (CI 888), Bisage (CI 645), 
Mrtovnjak (CI 318), Knežak (CI 316) in Temešnjak (CI 322). 

Slika 2 - Diploma (vir: avtor)

Najbolj vesel sem bil slovenskih postaj. V dnevniku so 
zabeležene naslednje postaje: S57ET, S56VJM, S58AL, 
S56HHP, S53BP/P, S54AO, S58OB,  S52KM, S59ZZ, S57YX, 
S58MU, S59DXX in S51SM. Vseh zapisov v dnevniku je 
781. Na podlagi poslanih dnevnikov je IOCA manager 
priznal aktivacije in prejel sem tudi lepo diplomo (slika 2).
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PORTABLE VERTIKALKA Avtor: Robert Mlakar, S52DK ANTENSKA TEHNIKA

Preprosta vertikalna antena Preprosta vertikalna antena 
za portable deloza portable delo

Na S50LEA je bilo mnogo govora o enostavnih antenah za delo iz portabla. Rešitve so bile raz-
lične, od komercialnih do doma narejenih anten. 

Pred leti sem v  knjigi The Antenna Book, 15. izdaja, 1988, ARRL, našel eno-
stavno rešitev za delo iz portabla, ki se je pokazala kot zelo dober kompro-
mis. Anteno večinoma uporabljam za portable delo na dopustu, saj zanjo ni 
potreben posebej velik prostor. Za bazo uporabljam plastični podstavek za 
senčnik za na plažo, katerega napolnim z vodo. Na ribiško palico dolžine 8 
metrov sem s pomočjo pištole za vroč zrak navlekel nosilec senčnika, ki gre v 
podstavek. Vertikalni del antene je narejen iz 8 metrskega kosa žice 1,5 mm2, 
tuljave L1 premera 50 mm, ki ima 30 ovojev in med katerimi je razmik okoli 
3 mm. Vrtljivi kondenzator ima okoli 100 pF kapacitete. Na ozemljitvenem 
delu je še šest radialov dolžine vsakega je 1,5 m. Puščice na shemi (slika 1) 
so krokodilčki, s katerim se izbere ustrezen odcep na tuljavi oziroma se po 
potrebi vključi še vrtljivi kondenzator s katerim se antena uglasi na minimalni 
SWR. Kondenzator naj ima gumb iz dobrega izolativnega materiala. Na sliki 2 
je tuljava, kondenzator, vidni je šop radialov in na vrhu tuljave je priključen 
vertikalni del antene.

Predlagam, da se uglaševanje izvaja z minimalno oddajno 
močjo (5W je več kot dovolj) in se podatek zabeleži, ker 
bo naslednjič uglaševanje hitrejše. V primeru uporabe v 
vlažnem vremenu je priporočljivo tuljavo in kondenzator 
zaščititi pred vlago (jaz to naredim kar s PVC vrečko). Prav 
tako je potrebno pri uporabi antene paziti, da se je med od-
dajanjem nihče ne dotika, ker človek ali domača žival lahko 
zaradi visokih VF napetosti dobi opekline. 

Slika 2 - Tuljava in kondenzator

S takšno anteno sem z morske obale in okoli 50W izhodne 
moči vzpostavil zveze z vsemi kontinenti razen z Antarktiko. 
Antena dela na vseh amaterskih območjih med 3,5 in 50 
MHz in jo en človek postavi prej kot v petih minutah. 
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PROGRAMSKA OPREMA Robert Mlaka, S52DK TEKMOVALNI LOGI

N1MM v Ubuntu

Operacijski sistem  Windows, v nadaljevanju Okna, je daleč 
najbolj razširjen platforma za delovanje osebnih računalnikov, 
tako, da tudi večina radioamaterskih programov deluje na 
omenjeni platformi.  Do nedavnega je bil operacijski sistem 
Linux več ali manj primeren za poznavalce, od nekaj let nazaj 
pa je postal zelo prijazen do uporabnika, vsaj kar se tiče 
distribucij Ubuntu. Velika prednost Ubuntu operacijskega 
sistema je cena, je zastonj, GPL licenca je javna (General Public 
Licence), ni potrebe po antivirusnih programih, vsebuje vse kar 
povprečni uporabnik potrebuje: programe za dostop do spleta, 
e- pošte, pisarniške programe - pisanje, izdelavo tabel in 
predstavitev ter risanje in še mnogo, mnogo več. 

Namen članka je na poljuden način 
predstaviti, kako namestiti program 
Wine, ki je namenjen za poganjanje 
programov, ki delujejo v Oknih, kako 
namestiti program za beleženje zvez 
v tekmovanjih N1MM ter kako nastaviti 
serijska vrata računalnika, ki komu-
nicirajo z radijsko postajo.

Prvo kot prvo moramo imeti na 
računalniku naložen Linux, v mojem 
primeru je to Ubuntu 12.10. LTS  
(http://www.ubuntu.com/). Glede 
namestitve tukaj ne bom izgubljal 
besed, je pa podobna kot pri Oknih. 
Naj opomnim, da če imate na svojem 
računalniku že nameščena Okna lahko 
ob njih namestite tudi Ubuntu, pri 
zagonu vas bo sistem vprašal, kateri 
operacijski sistem želite zagnati.

Namestitev programa Wine je zelo 
enostavna, saj ga naložite kar iz Pro-
gramskega središča Ubuntu (slika 1).

Nato s strani http://n1mm.hamdocs.
com/tiki-index.php?page=Full+Install 
prenesemo program  za beleženje 
zvez in tekmovanj N1MM. Ko to 
storimo zaženemo program Nastavitve 
(Configure) Wine (Slika 2).

Slika 2: Nastavitve Wine

Kliknemo Dodaj program, odpremo 
N1MM namestitveno mapo in izberemo 
N1MM Logger.exe ter potrdimo z Odpri. 
Naprej gre kot v Oknih (slika 3).

Slika 3: Izbor zagonske datoteke

Slika 1: Programsko središče
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N1MM V LINUXU  PROGRAMSKA OPREMA

N1MM Logger smo uspešno namestili in ga zaganjamo 
z ikono N1MM logger iz namizja (slika 4).

Slika 4 - Namizje

Poženemo ikono na Namizju in program se zažene (slika 5). 

Slika 5: Program N1MM 

Seveda, da pa ne bo zadeva izgledala preveč lahko, je 
potrebno nastaviti še komunikacijska vrata (COM1, COM2 
itd.) za komuniciranje med Wine in Ubuntu.

To naredimo na naslednji način:
Odpremo Terminal (CTRL + T). Z ukazom gpasswd bomo  
v skupino dialout dodati uporabnika, v našem primeru 
je to robi (slika 6).

Slika 6: Dodajanje uporabnika

Da povemo Linuxu, da bodo vrata ttyS0 postala COM1 
in ttyS1 postala COM2 storimo naslednje:
V Terminalu  se postavimo v vlogo super uporabnika. V 
primeru, da vam ne gre, odtipkate  »sudo su«, oziroma 
uporabnika »root« omogočimo tako, da mu dodelimo 
geslo »sudo passwd root« (slika 7).

Slika 7: Konfiguracija COM1

Enako storimo za COM2  (ln -s /dev/ttyS2 com2).

V terminalu odtipkamo ukaz ll (dva mala L) in preverimo 
prisotnost COM1 in COM2 (slika 8).

Slika 8: Preverjanje prisotnosti COM 1 in COM2

Sedaj je najboljše, da ponovno zaženemo računalnik. 
Priključimo radijsko postajo na COM1 ali COM2, zaženemo 
N1MM v Wine in zadeva bi po začetnem nastavljanju 
morala delovati.

Glede nastavitve samega programa N1MM najdete vsa 
navodila na strani: http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.
php?page=Getting+Started&structure=N1MM+Logger
+Documentation.

Šele zjutraj se je nadležna aviacija preselila v 
grmovje. No, ostali so skočili na plažo tudi 
popoldan, nekateri celo dvakrat na dan, 
predvsem Mirko, ki ni radioamater, pa se je 
najbrž počutil bolj v zaporu kot na dopustu :)

ZAKLJUČEK EKSPEDICIJE

Lepo smo preživljali lotanja, plažo, pile-upe, 
plažo, nikoli palačink, contestiranje, nikoli 
makaronovega mesa, plažo, postavljanja 
anten, podiranja/prestavljanja anten, 
improviziranja, fižolove solate, ... in tako je 
14 dni minilo, kot bi mignil :) Predzadnji 
dan nas je »presenetil« napovedan veter 
(kot naše cestarje vsako zimo napovedan 

sneg) in malce smo se že bali poti domov. 
No zjutraj smo peljali še zadnje pile-upe na 
WARCih in na 7MHz, ostalo smo podrli pred 
vetrom, potem pa smo spakirali še vse ostale 
osebne stari in vse skupaj znesli na dvorišče 
poleg žičnice. Čakali smo samo še ladjico, 
ki smo jo okoli 11. ure zagledali med grivami 
valov, ki pa so se na srečo počasi umerjali... 
Tudi veter je začel okoli desete ure pojemati 
in napovedal se je še en lep sončen dan. 
Naj še povem, da je v vsem času deževalo 
kakih pol ure.. no malo je poškropilo... 
Nalaganje opreme na žičnico in transport 
na čolniček 90m globoko v morju, pa potem 
na ladjico, ki se je zasidrala v zalivček ob 
plaži. Ko je čolniček pobral še ostali del ekipe 

na plaži in nas zapeljal do ladjice, smo dojeli, 
da je naše ekspedicije konec. 

No, skoraj konec. Treba je priti še domov. Z 
ladjico, spet na trajekt in potem do avtoceste 
in domov... Naslednji dan zjutraj je Silvo mene 
in Miran odložil pri meni doma, nato so krenili 
proti Celju, Mirana pa je pobrala žena.

Na papir ne morem natresti vseh vtisov, saj 
bi bilo prostora premalo za celo glasilo... 
Spustil sem vse vtise ostalih članov ekipe, 
da o zaključku moje ekspedicije, ki se je 
končala naslednji dan, ko sva šla z nečakom 
Simonom po avto v Jastrebarsko in sem 

... nadaljevanje na strani 58... 



CQ ZRS

50

Letnik XXV, 4-5/2015

RADIJSKA TEHNIKA   DIGITALNE KOMUNIKACIJE

Kako začeti? Prvi koraki niso kom-
plicirani. Z interneta si prenesemo 
program »Client Software RMS 
Express« in ga instaliramo kot 
vsak običajen program v Windows 
okolju. 
 
Ob zagonu se nam lahko ponudi avtomatska nadgradnja 
na najnovejšo različico. V menuju »help« je pod opcijo 
»RMS Express Overview« razviden postopek delovanja. 
Če določene izraze ne razumemo nam pri prevodih lahko 
pomaga »google prevajalnik«. Preko opcije »Getting 
Started« pridemo v meni »Basic 
Configuration«.  Začenši s »Site 
properties« vnesemo lastnosti 
lokacije, kot so podatki o lokaciji, 
klicni znak, lokator, naslov itd. 
Prosim, da gesla za prve poizkuse 
še ne vnesete, ta se lahko doda 
naknadno. Vse vprašljive točke 
so razložene v pomožnem tekstu. 
Če so vsa polja izpolnjena po 
pravilih, bodo ta preko internetne 
povezave s klikom na »update« 
poslane na Winlink strežnik – tako 
se avtomatsko naredi nov Winlink 
uporabnik. Po tem postopku že 
imamo kreiran svoj Winlink 
globalni radio email naslov, 
katerega sestavni del je naš klicni 
znak, <klicni znak>@winlink.org.

Funkcionalnost programa 
lahko preverimo takoj. Preko 
interneta odpremo»Telnet 
WL2K session«. V »Session« okencu lahko opazujemo, 
kako poteka pogovorna zveza (protokol) z Winlink CMS 
(Common Message Server).

Če poteka vse pravilno, mora prva »seja« izgledati nekako 
tako:
Sedaj lahko pošljemo tudi prvo testno sporočilo na naš 
lastni internetni poštni predal (Meni: Message/New 
Message/TO:/Subject:/vnos sporočila/Post to Outbox). 
Za pošiljanje se ponovno vzpostavi Telnet Winlink zveza 
– če deluje vse brez sporočila o napaki, potem je vse v 
redu. Če kasneje hočemo naslavljati Winlink-uporabnika, 
je dovolj, da za naslov podamo samo njegov klicni znak. 
Obstaja tudi opcija whitelist (seznam dovoljenih), ki 
deluje kot zaščita proti vsiljeni pošti. Vsak internetni 
pošiljatelj ne mora doseči Winlink uporabnikov. To lahko 
storijo le tisti, ki so že prejeli kakšno e-pošto od Winlink 
uporabnika. Zvijače za obhod tega sicer tudi obstajajo, 
ampak več o tem kasneje.

Ker je Winlink v prvi vrsti namenjen pošiljanju e-pošte 
preko radijskih valov, je naš namen uporabe biti neodvisen 
od internetne po-
vezave z uporabo 
radioamaterskih 
radijskih postaj. 
Preko radijske 
postaje obstaja 
več  možnosti 

dostopa. Ena izmed možnosti, 
če imamo srečo je, da lahko 
vzpostavimo HAMNET-povezavo 
z najbližjo dostopno točko 
»Access Point«. V tem primeru 
se ne nam ni potrebno obre-
menjevati s kompleksnimi 
priključki in ožičenjem (glej 
sliko spodaj). Z HAMNET se IP-
povezava preko usmerjevanika 
vzpostavi tako hitro kot pri 
Internet-Telnet seji. Za to odpremo 
»Telnet Post Office Session« in 

WINLINK globalni radio e-mail - 3/4 del
Telnet/Internet

Winlink seja

Možne WINLINK seje

Prvi korakiPrvi koraki
Avtor: Gert - OE3ZKAvtor: Gert - OE3ZK
Prevod: Blaž ŠauperlPrevod: Blaž Šauperl

om-
o 

s 

Router 

LAN 

WIN PC 
RMS Express  

HAMNET 

INTERNET 

IP 

Preko interneta ali HAMNET s TCP / IP: Telnet/HAMNET seja:
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RS-232 DB-25 Pin  2,3,7 
oder 

USB  /  -Serial Conv. / 
Bluetooth 

TX    

RX 

Radio Control  (Fcy , Mode) 

PTT 

Audio / MIC in 

Audio / LS out 

z.B  DIN zu Mini DIN 6 

WIN PC 
 RMS Express 

TNC / PTC  HF / VHF /  
UHF Transceiver 

ANTENNE 

DATA WINLINK 
Packet -  
Pactor –  

(WINMOR) 
 

konfiguriramo nastavitev za HAMNET kot je prikazano 
(glej sliko levo spodaj).

Če nimamo HAMNET povezave, moramo uporabiti HF ali 
VHF/UHF radijsko postajo z dodatno opremo (PTC, TNC, 
zvočna kartica). Če smo že uporabljali digitalne komunikacije 
(RTTY, PSK31, PACKET itd.), imamo izkušnje za povezovanje 
WIN PC preko TNC. Slika zgoraj kaže, katere naprave in 
priključke potrebujemo. Sedaj se moramo odločiti, ali 
se bomo povezali preko VHF/UHF Packet radio načina 
ali preko kratkovalovnega Pactor, Robust Packet ali 
Winmor. Če smo v dosegu RMS Packet Gateway-a ali 
Packet radio digipiterja k HAMNET hrbtenici v naši okolici, 
je ta možnost dostopa enostavna in cenovno ugodna. 
Primer tipičnega nastavitvenega primera za RMS Packet 
OE1XIK-10 preko digipiterja OE1XAR 

Packet seja

Kratkovalovni obsegi nam ponujajo odlično možnost, 
da po celem svetu vzpostavimo povezavo z enim izmed 
mnogih Winlink RMS Trimodeprehodov. Seveda je zelo 
pomembno, da imamo dobro delujočo kratkovalovno 
anteno. Po izkušnjah omogoča Pactor 3 najboljšo cenovno/
uporabniško razmerje. Tukaj je primer nastavitve: 

Pactor seja

Za dostop preko kratkih valov potrebujemo še »ITS 
Propagation Predictior« (itshfbc_141231.exe 31-Dec-
2014) – instaliran v Drive c: - Glej »help« (pomoč). Po 
nameščanju tega dodatnega programa, lahko po 
posodobitvi HF Channel Selectors, v »Winlink Pactor 
Session« po trenutnem širjenju kratkih valov - propagaciji,  
program določi najboljši dostopni RMS Trimode Gateway 
za Winlink povezavo. 

Po motu »Learning by doing« (učenje ob delu) lahko 
sedaj raziščemo vse ostale opcije in mogoče za HAM 
počitnice na otoku uporabimo Winlink. 

Winlink Radio-Only –  
Winlink Sysop – 
Nasveti & Triki
Avtor: Gert - OE3ZKAvtor: Gert - OE3ZK

  Prevod: Blaž ŠauperlPrevod: Blaž Šauperl

V primeru izpada interneta se nam ponuja več opcij za 
delovanje Winlink Radio-Only (RO) načina. Po eni strani 
nam kratki valovi omogočajo 
zveze po celem svetu, po drugi 
strani pa na regionalnem nivoju 
samostojne rešitve v HF/VHF/
UHF/SHF obsegih. Lahko jih 
uporabljamo preko Winlinka 
kot »Stand-alone« omrežja. 
Glej tudi Winlink razvoj od leta 
2014 naprej.

Če RO sposoben Radio-Message-
Server (RMS) izgubi internetno 
povezavo, avtomatsko preklopi 
na Radio-Only-Forwarding 
obratovanje. Trenutno je po 
svetu razdeljenih in dosegljivih 
približno 45 RO sposobnih RMS 
v kratko valovnem območju 
(posodobljen seznam: Glej RMSE 
meni datoteke/Hybrid Network Parameters/ Display List 
of RMS Available as MPS). Vsi 4. RMS – Trimode portali 

Možni RO načini 
z RMS Express
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v Avstriji so sposobni za delovanje 
v  Radio Only oz. RMS rele. Če hočemo 
sodelovati kot uporabnik na 
avtomatskem RO – obratovanju, 
moramo registrirati vsaj eno MPS 
(Message-Pickup-Station oz. Domači 
internetni predal). Ta registracija 
omogoča usmerjanje v HF Mesh-
omrežju. RO uporabniška registracija 
se zgodi v RMS Express Menü Files/
Hybrid network. 24 ur po registraciji 
se ponudi RO test z PING sporočilom 
k oddaljenemu RO RMS portalu. Glej 
RMSE Help/radio only network/PING 
Messages. Glede na oddaljenost in 
trenutne kratkovalovne širine, lahko 
avtomatski PING odgovor od daljnega 
RMS traja od 5 minut do 24 ur. Če 
RMS posreduje preko interneta ali 
radio-only opcije  je razvidno preko 
njegovega Log-in teksta. 

RMS Sysops lahko regionalno – 
samozadostno od Winlink-omrežja 
– nastavimo v omrežju kot Modul 
RMS rele, kot CMS nadomestek oz. 
»stand-alone Postoffice«. Tukaj 
omogoča integracija RMS releja v 
TPC/IP infrastrukturo (HAMNET, 
WLAN, LAN) tudi uporabo običajnih 
E-Mail programov (SMTP/POP3; idr. 
Outlook, Thunderbird, OSX-Mail, 
K9Mail, itd). S tem omogočimo 
uporabo preko pametnih telefonov, 
tablic, itd. v operacijskih sistemih 
Android, Apple iOS, OSX in Windows.  

SMTP & POP3 konfiguracija z RMS Relay

Samozadostna Postoffice-rešitev se 
nam ponudi kot vaja za zasilne klice 
in v KAT-Primeru. Med drugim se 
lahko celotni Radio E-Mail promet, 
s pomočjo RMS-rele-Monitorske 
opreme, s strani vodje nadzira, bere 
in posname.

Sodobno se razvija tudi nova dodatna 
opcija za uporabo, RMS NOTFUNK-
BOARD, katere fleksibilno ravnanje 
omogoča v prvih urah po katastrofi 
okrepitev samoorganizacije 
radioamaterjev. Kot zadnja alternativa 
v podatkovnem-kriznem-radio 
delovanju se ponuja Peer-to-peer 
(P2P), katera je tudi podprta s strani 
RMS Express-a. Tukaj se izgubijo 
bistveni avtomatizmi in lastnosti 
E-Maila. P2P obratovanje zahteva 
posebne nastavitve v RMSE, povišano 
disciplino ter sporazum med 
sodelujočimi postajami (SKED).

Kot je vidno na podanih primerih, 
imamo na razpolago veliko Radio-
Only možnosti z RMS programsko 
opremo. Integracija v IP-tehnologijo 
ima izjemni potencial v prihodnosti. 
Sedaj je na radioamaterjih, da sprej-
mejo te nove izzive in jih v efektivno 
uporabijo, ko bo to potrebno.

Načeloma lahko vsak Winlink uporabnik 
postane RMS portal operater. Pogoj 
je le, da se drži pravil nacionalnega 
pravilnika za radioamaterje oz. uredbe 
radioamaterjev in pri tem še posebej 
spoštuje Winlink predpis (24/7/365 
delovanje je obvezno). Za nenad-
zorovano RMS delovanje je potrebno 
zaprositi za dovoljenje pristojno 
osebo. V samem Winlink omrežju 
mora biti odklenjen klicni znak za 
Gateway-delovanje. Na kratkovalov-
nem območju v Avstriji skoraj, da ni 
več potrebe po novih RMS-portalih. 
V primerjavi z drugimi državami je 
v frekvenčnih predelih VHF/UHF/
SHF in v okviru HAMNET in Packet-

omrežju opazna pre-
majhna oskrba, katera 
je vidna v regionalnih 
RMS portalih (RMS 
Packet + RMS Relay). 
V zvezi s tem sem na 
razpolago za nadaljnje 
informacije, želje in 
morebiten RMS-portal 
poizkus na naslovu 
oe3zk@oevsv.at.

Samo še nekaj nasvetov 
za gladko delovanje: 
Winlink RO obratovanje 
je proces namenjen za 
krizne in ne navadne 
primere. V RMS posre-
doval nem poteku lahko 

hitro pride do pre obremenitve RMS 
HF frekvenc. Ni npr. pomembno imeti 
več kot 2 MPS oz. domačih poštnih 
predalov; dolžine sporočil so lahko 
kratka in »igralni nagon« se ne rabi 
upoštevati. Večkrat se lahko opazuje, 
da se na že zasedeni RMS frekvenci 
brez da bi »prisluhnili pogovoru« 
poizkuša vzpostaviti povezava. Prosim 
da upoštevate ne samo avtomatsko 
RMSE opozorilo »channel busy« 
temveč tudi morebitno motnjo že 
zasedenih frekvenc pri prejemnikovi 
glasnosti, zaradi lastnih pošiljk 
izključiti!

Večkrat se sliši popačen avdio Pactor 
ali Winmor postaj. Pri tem imamo 
opravka s HF-motnjami v TNC-jih, 
ali preobremenjevanje zaradi 
previsokih avdio-uravnav v opremi.
Za optimalne pretoke podatkov, 
moramo paziti na čisto modulacijo.
S tem 4. Delom je QSP serija »WINLINK 
Global Radio Email« zaenkrat končana
Veliko uspreha z Winlinkom Vam 
želi Gert, oe3zk@oevsv.at 

Viri:
1) http://www.darc.de/uploads/media/

WinLink_RMS_Express.pptx
2) http://www.winlink.org/content/

winlink_support_mesh_networks
3) http://www.darc.de/uploads/media/

Notfunk-Board_2_.pdf
4) http://www.amrs.at/index.php/amrs/

referate/not-und-katastrophenfunk
5) http://www.winlink.org/content/

join_gateway_sysop_team_sysop_
guidelines

6) http://siriuscyber.net/airmail/rfi.htm

Slika zgoraj:
Modes & Forwarding
konfiguracija z
RMS Relay

Slika levo:
RO/Hybrid konfigura -
cija z RMS Express
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Jaz sem se odločil za nakup postaje za 14 MHz in DDS generatorja. Paket je prispel v nekaj dneh po naročilu. Vse je 
lepo spakirano v vrečke in označeno z številkami - taka so tudi navodila, zato je spajkanje postaje zelo enostavno in 
zabavno. Primerno tudi za malo manj izkušene v spajkanju komponent.

Slika 1 - KIT postaja

Slika 2 - KIT DDS oscilatorja

Kot sem že napisal s sestavljenjem postajice ni težav. Navodila 
so izdelana zelo natančno, prikazane so vse podrobnosti 
gradnje, tudi navijanje toroidev. Toroidi in žica so seveda 
priloženi. V priloženih navodilih je seveda tudi električni in 
montažni načrt. Vsekakor se splača najprej prebrati celotna 
navodila za sestavo pred samim začetkom sestavljaja.

Slika 3 - Primer navijanja toroida in navit toroid

POSTAJA ILER QRP SSB 20M Avtor: Zvone S57PZ KONSTRUKTORSTVO

QRP POSTAJA ILER-20 QRP POSTAJA ILER-20 
ILER je QRP SSB 
postaja katero 
za različna ra-
dioamaterska 
področja v KIT 
kompletih  izde-
luje španski ra-
dioamater Javi er 
Solans - EA3GCY. 
KIT komplet se 
lahko naroči na 
njegovi spletni 
strani - blogu, tam 
se dobijo tudi vsa 
potrebna navodila 
za sestavljanje.
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Ko navijemo vse toroide in vse elemente 
prispajkamo na tiskano vezje, sledi 
vgradnja v primerno ohišje. Po shemi 
vgradnje (slika 7) povežemo vse ele-
mente.

Za poglasitev je dobro če imamo mA-
meter  da pravilno nastavimo tok na 
izhodnem transistorju in merilnik frek-
vence s katerim nastavimo točnost naše 
postaje. Navodila so zelo natan čna, 
zato z uglasitvijo postaje ni bilo težav.

Slika 5 - DDS in izhodni tranzistor

Slika 4 - Elektična shema QRP postajice ILER-20

Slika 6 - Lokacije elementov na tiskanem vezju
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Slika 8 - Umerjanje in testiranje postaje

Postaja je zanimiva za SOTA aktivacije saj je njena poraba 
na sprejemu od 35 - 90mA in na oddaji do 950 mA. Izhodna 
stopnja doseže moč slabih 5W. Sam sem v na ohišje vgradil 
še tipko ATT za atenuator in potenciometer za RX gain. Ker 
na ohišju ni prostora sem S-meter izpusti. 

Postajo sem preizkusil tudi na SOTA aktivaciji in sem z 
njenim dalovanjem zelo zadovoljen. Pričakovanja ob doma 
izdelani postaji na vrhu hriba, ko se ti oglasijo SOTA lovci 
je nepopisen in ves trud je takrat poplačan.

Vir:
http://ea3gcy.blogspot.si/
Slike: S57PZSlika 7 - Povezovanje priključkov in stikal na ohišju

TURIZEM IN REKREACIJA

Revija za kreativno preživljanje prostega časaRevija za kreativno preživljanje prostega časa

HAMRADIO - Rekreacija,
šport in turizem malo drugače

MUAY TAI - Borilna veščina
Tajski boks

Na kolo kar v nogavicah
Kolesarjenje malo drugače

Med divjaki ali velikani?
Pragozdovci Chiman v Boliviji
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QRP postaja YouKits EK1A za QRP postaja YouKits EK1A za 
40-30-20m v kitu40-30-20m v kitu

V samogradnji sem že od nekdaj užival. Še vedno mi je živo v spominu, kako sem 
sestavil svoj prvi radijski sprejemnik. Ker sem ga nekaj polomil pri nastavljanju 
jakosti zvoka, se je radio drl na ves glas, kolikor mu je stara dobra elektronka 
EL84 to dopuščala. Potem sem zvočnik spravil v leseno škatlo, z izvlečljivim 
pokrovom. Tako sem nastavljal jakost zvoka z odpiranjem in pripiranjem tega 
pokrova. Od takrat je minilo že veliko let in kar nekaj uspešnih sestavljank. Za 
zadnjo, me je nekako »sprovociral« Zvone, S57PZ, znani SOTA in WCA aktivator. 
Ker tudi jaz rad obiskujem gore, sem si želel sestaviti postajo, ki bi bila primerna 
za SOTA delovanje. 

Imel sem že narejeno MFJ-9340K postajo, s katero sem 
nekajkrat že delal v Arči memorialu, pa se mi nekako ni 
zdela pravšnja za v hribe. Prvič ima samo 2W izhodne 
moči, valovno področje se mi pa tudi ni zdelo najbolj 
primerno za SOTA namene. In ker si je Zvone omislil novo 
kit izvedbo SSB postaje, sem si šel še jaz ogledat domačo 
stran španskega radioamaterja EA3GCY, ki ponuja tovrstne 
kit izdelke.  In ker trenutno nisem najbolj solventen, sem 
se odločil za nekoliko cenejšo varianto, ki jo izdeluje 
YouKits, to je EK1A CW QRP radijska postaja, za 40-30-20 
m, ki me je skupaj s poštnino stala 192,00€. Je majhna, 
lahka, nudi od 4 do 5W izhodne moči, odvisno od 
napajanja, ki pa je lahko od 8 do 12V. Poraba na sprejemu 

je od 120 do 130mA, na oddaji pa maksimalno 0,8A. 
Skoraj idealno za baterijsko napajanje ali pa napajanje s 
sončnimi celicami. Ima vgrajen elektronski taster, z 
nastavljivo hitrostjo, sidetone je prednastavljen na 700Hz.

Sprednja plošča je dokaj enostavna. Spredaj sta dva 
gumba, eden za vklop/izklop in jakost zvoka, drugi pa je 
za uglaševanje VFO-ja, izbiro pomnilniškega kanala in 
nastavitve koraka uglaševanja. Ima rahlo zobčast prenos, 
da se korak tudi čuti ne samo vidi na majhnem zaslonu, 
ki je na sredini.  Spredaj sta še dve tipki, vtičnica za 
slušalke in rdeča led dioda. Zaslon, ki je kar dobro čitljiv, 
prikazuje frekvenco, pomnilniški kanal, RX/TX stanje in 
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stanje napajanja. Indikator napajanja v obliki baterije, je 
poln ko je napajanje 31,6V, pol prazen ko je napajanje 
10V in prazen, ko je napajanje 8V. Ko napajanje pade 
pod 8V, prične indikator utripati.

Zgornja tipka (V/MEM/SAV) na desni od zaslona, preklaplja 
med VFO-jem in pomnilniškim kanalom. Če želimo z 
VFO-jem nastavljeno frekvenco shraniti, pritisnemo tipko 
za 3 sekunde. Nastavljena frekvenca se shrani v naslednji 
prazem pomnilniški kanal.

Spodnja tipka (RIT/SET) preklaplaj med RIT in hitrostjo 
vgrajenega elektronskega tasterja. RIT omogoča ±82 kHz 
premikanja sprejemne frekvence, glede na oddajno. Če 
tipko tiščimo 2 sekundi, se na zaslonu prikaže CW hitrost, 
ki jo nastavimo zdesnim velikim gumbom (TUNE/STEP). 
Tipkanje je »semi break-in«, kakšne nastavitve za zakasnitev 
vklopa pa žal ni.

Korak nastavljanja frekvence, se izbere s kratkim pritiskom 
na desni veliki gumb. Ko prvič pritisnemo naj, izberemo 
10 Hz korak, kar se vidi s podčrtano utripajočo prvo cifro 
na desni. Drugi pritisk določa 100Hz in tretji 1kHz korak. 
Če gumb pritisnemo za 2 sekundi, izberemo 100kHz 
korak.

Na zadnji strani, je priključek za zunanji  taster, ki je lahko 
navadni mehanski ali pa ročka za notranji elektronski 
taster. Ko je postaja prižgana, sistem sam zazna, kakšen 
taster bomo uporabili. Zadaj je tudi priključek za enosmerno 
zunanje napajanje, zaščiteno proti napačni polarizaciji 

napajanja in BNC antenski prikluček. Tam je tudi tipka za 
vklop 19 dB atenuatorja.

KONSTRUKCIJA

V kitu se nahaja vrečka z elementi, čelna in zadnja plošča, 
temno aluminijasto ohišje in dve tiskanini. Tiskanina za 
zaslon je že popolnoma sestavljena, druga pa je zapolnjena 
z SMD elementi, tako da mi je ostalo za prispajkati 22 
elementov, s tremi toroidnimi tuljavami, katere je treba 
še naviti s priložena žico. Dokumentacija je na majhnem 
CD-ju v obliki PDF dokumenta (se jo da pa tudi potegniti 
dol z internetne strani), je pa kar se tiče sestavljanja 
postaje zelo skopa. Vsebuje dovolj slik in kratkih opisov, 
pa tudi na tiskanini je vse dovolj dobro označeno, da se 
z malo predznanja lahko dobro znajdeš.

C24
0.01

C21

0.1

1

2

3

4 5

6

7

8

IC2
SA602

C27

100uF AF GAIN

1K

X4

C17

100P
C18

100P
VC

20P C20

0.1

C16 0.1

+V

POWER

S1

C23

0.1

Detector

Audio amp

L5

47uH

Q5

7002

ANT

R10
220

PHONE

C45
220P

L9 12T

L8 10T

C38
0.1

Q8
4401

Q9
2078

R22
18

R20

10

C9
0.1

C43
150P

C39
470uF

C40

0.1

+V

C46
47P

C36
0.01

L8
10uH

D7
43V

1234
5 6 7 8

IC1
SA602

Q6
3904

D6
4148

Q7
3904

R18
18

R17
22K

R19
220

TX Part

C35

0.01

78L06
6V

R14
220

L7

4.7uH

L6

2.2uH
C33
22P

C32
100P

C31
33P

KEY

R24
1K

R25
1K

C28
100uF

C10
0.01

OSC

OSC

KEY

MUTE

R13

10

C37
0.01

Mixer

X2X1 X3

C4
0.01

T2

R23
18

C30
0.01

C29
0.01

C6

5P

R5

220

C1 22P

C44
470P

R4
22K

R8
220K

R11

4.7K

R12
4.7K

C14
33P

C12
100P

C13
100P

C11
100P

C25

10uF

C22
0.01

TONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J1

BAND

TONE

DOT

DASH

+V

+V

R9
22K

C41
0.1

C47
1000P

C48
1000P

C49

100P

R16
1K

C7
0.01

C19
0.01

C34

0.01

R15
220K

C42
0.01

MUTE1

BAND

MUTE

R21
10

+V

Q4
7002

Q1
7002

Q2
7002

6V

C3

5P

D4 D2

R2

220K

R3

220K

TUNER7

22K

R6

220KC5
0.1

L3

10uH
L4
47uH

C15
470uF

1

2

3

4 5

6

7

8

IC3
LM386

C26
10uF

D8

5817

D5

4148
C8
0.01

K1

MUTE1

LED

D3

D1

C2
0.1

6V

R26
1K

R1
220

ATT

Q3
7002

R29
10

C1
0.01

C2
0.01

R28
22K

X1

Q10

3904
R27
2.2K

1
2 BAT

C50

0.01

R30

680

T1

T2



CQ ZRS

58

Letnik XXV, 4-5/2015

KONSTRUKTORSTVO   RADIJSKA TEHNIKA

PRVI PREIZKUS

Kit je bil sestavljen v dobrih dveh urah. Navodila za 
uglaševanje so bolj natančna kot navodila za sestavljanje. 
V navodilih piše, da je potrebno uporabiti signal generator 
in na vhod pripeljati cca 5μV VF ter nastaviti T1 in T2 na 
maksimalno občutljivost na sprejemu. Ker jaz pač nimam 
signal generatorja, sem se ravnal po drugem navodilu, 
ki pravi, da na valovnem področju najdeš ustrezen signal 
in ustrezno nastaviš T1 in T2. V navodili še piše, kako 
nastaviti DDS (direct digital synthesizer), če je potrebno. 

Sicer je DDS ustrezno skalibriran že v tovarni. Ko sem vse 
skupaj spravil v lično izdelano ohišje, je prišel trenutek 
resnice. Prikolpil sem napajalnik, mojo vertikalno anteno 
in slušalke, ter zavrtel gumb OFF/GAIN. Ker je moja antena 
najbolje uglašena za 40m, sem preklopil tja in se »sprehodil« 
dol in gor. Bilo je nekaj šibkih signalov, DA300CFG pa je 
bil malo močnejši, zato sem mu na njegov CQ dal moj 
znak. Bilo je potrebno samo enkrat in že je bila prva zveza 
s to QRP napravico v mojem logu. 

nadaljevanje s strani 49
plačal dvojno cestnino za celo avtocesto in potem še enkrat, da 
sva avto spravila v Slovenijo, sploh ne govorim.  

Še nekaj malega statistike:

Band   Mode  QSOs 
 3,5 CW 370  
 3,5 LSB 221    
 7 CW 1402   
 7 SSB 670  
 7 PSK3 35   
 10 CW 1130  
 14 CW 2730   
 14 PSK3 138   
 14 SSB 2670
 18 CW 396  
 18 PSK3 6   
 18 SSB 595   

 21 CW 345  
 21 SSB 487   
 24 CW 24  
 24 SSB 12  
 28 CW 230  
 28 SSB 260  
 50 CW 109  
 50 SSB 159  
 144 CW 6  
 144 SSB 11     
Total  Both 12006 
9425 QSO izven tekmovanj
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WW PMC 

Vljudno vabljeni, da se udeležite KV tekmovanja WW PMC, ki se začne v soboto, 02. 
Januarja 2016 ob 12:00 GMT in traja 24h,  torej do 03.01.2016, 11:59 GMT.

Dela se med 3.5 in 28 MHz, CW in SSB (v pravilih najdete specifične frekvence, 
katerih se držimo) , postaje iz mest miru dajejo RS(T) + kratico mesta, ostali dajete 
(dajejo) RS(T) + CQ zona, za nas velja zona 15.

Posodobljena pravila tekmovanja in ostale podrobnosti najdete na spletni strani 
radiokluba S59DCD:

www.s59dcd.si 

Slovensko mesti miru sta Slovenj Gradec z množilcem SLG, ter  Ljubljana z množilcem 
LJA. Vabljeni vsi Ljubljančani, prebivalci Mestne občine Ljubljana, ter Slovenjegradčani- 
prebivalci Mestne občine Slovenj Gradec, da se aktivirate v tekmovanju.
Prebivalci sosednjih občin ( npr. Domžale, Kamnik ali Dravograd, Ravne….) žal ne 
morete biti multiplierji.

Če želite aktivirati multiplikator SLG ali LJA, lahko delate tudi kot portable ali mobile 
varianta: znak/p ali znak/m iz mest miru in ste muliplier - oddajate množilec tega 
mesta.

Pred 8. obletnico tega tekmovanja smo 30 dni aktivni s posebnim znakom  S508PMC, 
s katerim promoviramo PMC tekmovanje. Več info na:

http://www.qrz.com/db/S508PMC

Za vodenje  dnevnika so uporabni N1MM, EI5DI, DL7UCX log , 9A5K dxlog ter TR4W,  
tudi analogni (papirnati) dnevniki bodo dobrodošli. 

Hvala za vašo udeležbo ali vsaj spot na DX cluster.
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ZDRAVKO IVAČIČ S51ZI SILENT KEY
1948-2015
»Dolgost življenja našega je kratka. Kaj znancov je zasula že 
lopata!...« je pred mnogimi leti zapisal naš veliki poet.

Zdravkovo druženje z nami radioamaterji je trajalo več kot tri 
desetletja. Od začetka se je bolj posvečal operaterstvu, zadnja 
leta pa je vse svoje moči posvetil edini športno tehnični disciplini, 
ki jo radioamaterji gojimo, amaterski radiogoniometriji - lovu na 
lisice. Skoraj nikoli ni manjkal na tekmovanjih v Sloveniji. Udeležil 
se je tudi mnogih tekmovanj izven meja naše domovine. Njegovih 
uspehov je bilo mnogo. Poleg mnogih nazivov državni prvak, je 
posegal tudi po medaljah na balkanskih prvenstvih, vse do naziva 
balkanski prvak. V njegovih vitrinah so številne medalje in pokali.

Bil je odličen organizator tekem na klubskem nivoju in kar 
nekaj državnih prvenstev. Leta 2012 je bil v veliki meri tudi 
soorganizator izjemno dobro organiziranega 7. Balkanskega 
prvenstva na Rogli. To so mu priznavali mnogi, ki so kadar 
koli sodelovali z njim. Mnogokrat se je kot organizator odrekel 
svoji udeležbi na tekmi, da smo se je lahko klubski kolegi 
nemoteno udeležili. Vselej je spodbujal nas in tudi mlajše 
amaterje, k čim boljšim rezultatom in bodril tudi tiste, ki jim 
kdaj ni šlo najbolje. Zato je bil med radioamaterji zelo 
priljubljen. Na potovanjih na mednarodne tekme je v avtobusu 
vselej znal poskrbeti za prešerno vzdušje. Zato je bil priljubljen 
med radioamaterji mlajše in starejše generacije. Imel je bogat 
repertoar znanj in tudi pri vodenju radiokluba je bila njegova 
beseda vselej na mestu. Za svoje zavzeto delovanje v 
radioamaterstvu je leta 2012 prejel Srebrno značko ZRS.

Lani na jesenskem državnem prvenstvu, kjer je bil še zadnjič 
v vlogi soorganizatorja in tekmovalca, je prejel številne 
pohvale in nam rekel, da je to njegov zadnji ARG. Postal je vice prvak Slovenije. Bili smo prepričani, 
da se njegove zlovešče besede ne bodo uresničile. Letos spomladi se je, v srcu Haloz, udeležil še 
prvega skupnega treninga in Cooper testa ob začetku sezone. Ni mu šlo več. Pohajale so mu moči. 
Letos se tekmovanj ni mogel več udeleževati. Prav na dan, ko smo v Kostanjevici na Krki imeli 
letošnje jesensko državno prvenstvo, torej ob letu, ko je izgovoril tiste zlovešče besede, se je 
poslovil od nas.

Od nas odhaja prijatelj, sotekmovalec in radioamater Zdravko, ki je imel klicni znak S51ZI. Ob 
njegovem znaku bo odslej pripis – silent key. Zelo nam bo manjkal, spomin nanj pa bo v srcih vseh, 
ki smo bili njegovi sopotniki, še dolgo živel in se ga bomo radi spominjali. Hvala mu za vse, kar je 
storil za dobrobit našega kluba in vse radioamaterske dejavnosti ter velika hvala, ker je bil tako 
dober prijatelj!

Predsednik radiokluba »KONJICE« S59DXU
Jože Onič S51T
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PIONIRSKO KV PRVENSTVO IN ODPRTO KV ARG 
PRVENSTVO ZRS 2015

ARG AKTIVNOSTIARG AKTIVNOSTI

V začetku junija sta potekali še zadnji dve tekmovanji v amaterski radiogoniometriji v 
spomladanskem delu in sicer državno KV prvenstvo za pionirje na Otočcu in pa KV državno 
člansko prvenstvo v Krškem.

Pionirji so se pomerili v dveh kategorijah, in sicer kot 
Mladi tehniki in na državnem prvenstvu ZRS. Tekmovanje 
so pomagali pripraviti radioamaterji iz radiokluba Novo 
mesto, S59DJR. Toplo in sončno vreme je bilo vzpodbudno 
tako za organizatorje kot za mlade tekmovalce. Gozdnati 
teren v bližini Otočca pa je bil primeren izziv. Mladi 
tekmovalci so morali pokazati dokajšnjo mero vzdržljivosti, 
hitrega tempa in pa dobro znanje uporabe sprejemne 
tehnike.

Najhitrejši je tako vse tri oddajnike našel v času dobrih 
40 minut in premagal razdaljo malo večjo kot 4 km. 

Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS 2015
Udeleženci tekmovanja

Najboljši so bili nagrajeni z medaljami, prav vsi pa z 
diplomami in dobrim kosilom v OŠ Otočec.

Državno prvenstvo za ostale člane pa je potekalo v soboto, 
13. junija v Krškem pod okriljem radiokluba, S53JPQ. 
Kljub skromni udeležbi pa zagnanosti na tekmovanju ni 
manjkalo, od tekmovalcev pa je kar malo prevroče sobotno 
dopoldne zahtevalo veliko dodatne moči ter zbranosti. 
Tekmovalno vzdušje je bilo kljub vročini na zavidljivi višini, 
saj so tekmovalci zbirali še zadnje točke za uvrstitev v 
državno reprezentanco. S podelitvijo medalj in diplom 
se je končal spomladanski del tekmovanj. Določena je 



CQ ZRS

62

Letnik XXV, 4-5/2015

RADIOGONIOMETRIJA ARG  ARG TEKMOVANJA

bila 13. članska reprezentanca, ki je v avgustu 2015 
sodelovala na 20. evropskem prvenstvu na Češkem in 
zastopala ZRS.

Rezultati tekmovanj:

PIONIRSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2015
Otočec, 06.06.2015

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Drejc TROJER S53CAB 40:18 3 - 11 6 
2. Maks RODMAN S53AAN 42:21 3 - 9 19 
3. David ZAKŠEK S59DHP 45:01 3 - 35 10 
4. Samo VETRIH S53AAN 47:49 3 - 6 9 
5. Rok ZABUKOVEC S53AAN 47:59 3 - 10 3 
6. Ian KOBAL S53AAN 57:21 3 - 2 7 
7. Tomislav HARING S53JPQ 59:59 3 - 32 12 
8. Samo GAJŠAK S53JPQ 65:29 3 - 13 8 
9. Nik GREGORIČ S53AAN 75:49 3 - 1 13 
10. Matija KOČEVAR S53AAN 77:58 3 - 7 17 
11. Leon KMETIČ S59DHP 89:14 3 - 34 18 
12. Simon KOSOVEL S53AAN 96:00 3 - 3 11 
13. Žan SOBAN S53AAN 99:37 3 - 5 5 
14. Tine PREMRN S53AAN 73:08 2 - 4 15 
15. Miha KOČEVAR S53AAN 67:06 1 - 8 1 
16. Maj PAVLIN S59DJR 73:50 1 - 36 2 
*** Nik KLADNIK S59DHP  2 - 33 14 

Čas lova - 120 minut!

Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS 2015
Maks RODMAN - S53AAN, Drejc TROJER - S53CAB, 
David ZAKŠEK - S59DHP

ODPRTO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2015
Krško, 13.06.2015

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 90:51 4 - 30 7 
2. Petra LEVIČAR S53JPQ 108:42 4 - 34 3 

Kategorija JUNIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 89:36 4 - 116 10 
2. Blaž HRVATIN S53JPQ 106:17 4 - 112 8 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. David ČUFER S53AAN 67:20 5 - 31 11 
2. Danilo KUNŠEK S59DHP 74:22 5 - 114 1 
3. Niko GABERC S59DIQ 83:41 5 - 33 9 
4. Matjaž ŠTOKELJ S53AAN 86:32 5 - 121 5 
5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 118:39 5 - 122 3 
6. Martin ŽNIDARIČ S59PLK 104:16 2 - 123 7 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz

1. Andrej TROJER S53CAB 73:19 5 - 38 2 
2. Stanko ČUFER S53AAN 103:00 5 - 32 8 
3. Ivo KETE S53AAN 104:42 5 - 124 6 
4. Miroslav KUŽNER S59DPG 133:26 4 - 117 4 
* Robert MLAKAR S59DXX 155:58 3 - 119 10 

Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Tine BRAJNIK S53APR 128:13 4 - 111 4 
2. Jože ONIČ S59DXU 132:59 4 - 120 2 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 109:30 2 - 115 6 

Čas lova - 140 minut!

KV ARG prvenstvo ZRS 2015
Udeleženci tekmovanja

KV ARG prvenstvo ZRS 2015
Jože ONIČ - S51T, Tine BRAJNIK - S50A, Janko KUSELJ - S59D
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10. BALKANSKO ARG PRVENSTVO 2015
Platak, Hrvaška od 17. - 19. 7. 2015

10. balkansko ARG prvenstvo 
je potekalo med 17. in 19. 
julijem 2015 na Hrvaškem. 
Tekmovanje je bilo v Gorskem 
Kotarju na področju zimsko 
smučarskega centra Platak, 
ki se nahaja le 25 km iz Reke 
v bližini nacionalnega parka 
Risnjak nedaleč od slovenske 
meje. Na tokratnem prvenstvu 

je bilo le 44 tekmovalcev iz 5 držav.

Tokrat so organizatorji prvenstva podelili medalje posebej 
na UKV in posebej na KV področju. Skupne razvrstitve, 
kar je bilo na vseh prvenstvih do sedaj, pa tokrat ni bilo.
Na UKV področju so slovenski tekmovalci dosegli 8 medalj. 
Zmagovalci - Balkanski prvaki na UKV so z osvojitvijo 
zlatih medalj postali: Nina Radi, S57ONR v kategoriji W21, 
Marko Kužner, S54MA v M19, Matjaž Štokelj v M21, 
Stanko Čufer, S57CD v M50, Jože Kosi, S57UOI v M60 in 
Jože Onič v M70. Srebrno medaljo je osvojil Janko Kuselj, 
S59D v M70, bronasti pa je bil David Čufer, S57DN v M21.

10. Balkansko ARG prvenstvo 2015
Udeleženci tekmovanja

10. Balkansko ARG prvenstvo 2015
Dobitniki medalj

Na KV področju pa so balkanski prvaki z osvojitvijo zlatih 
medalj postali: Nina Radi, S57ONR v W21, Marko Kužner, 
S54MA v M19, Stanko Čufer, S57CD v M50, Jože Kosi, 
S57UOI v M60 in Jože Onič v M70.  Srebrna sta bila Blaž 
Hrvatin, S58TBH v M19 in Matjaž Štokelj v M21. Bronaste 
medalje pa so osvojili: Jerneja Samec v W21, Tomislav 
Haring, S58TOM v M14 in Janko Kuselj, S59D v M70.

Čestitke vsem.

    ARG manager ZRS
    Franci Žankar, S57CT

20. IARU R1 ARDF PRVENSTVO 2015
Mariánské Lázně, Češka 17.- 23.08.2015

Letošnje že 20. evropsko 
prvenstvo v amaterski radio-
goniometriji je potekalo od 
17. 8. do 23.8. 2015 v Mari-
ánskih Láznah na Češkem. 
Udeležilo se ga je 275 tekmo-
valcev iz 26 držav. Slovenijo 

je zastopala reprezentanca ZRS v naslednji sestavi:

Ime in priimek Radioklub Kategorija
Ana ČUFER, S52NAO S53AAN W19
Nina RADI, S57ONR S59DIQ W21
Marko KUŽNER, S54MA  S59DPG M19
Blaž HRVATIN, S58TBH S53JPQ M19
David ČUFER, S57DN S53AAN M21
Matjaž ŠTOKELJ S53AAN M21
Niko GABERC, S56SON S59DIQ M21
Andrej TROJER, S50TA S53CAB M40
Miroslav KUŽNER, S52KK S59DPG M40
Stanko ČUFER, S57CD S53AAN M50
Ivo KETE, S52IVO  S53AAN M50
Jože ONIČ, S51T S59DXU M60
Janko KUSELJ, S59D S53JPQ M70
Franci ŽANKAR, S57CT   Vodja reprezentance

20. IARU R1 CHAMPIONSHIPS 2015
Udeleženci prvenstva



CQ ZRS

64

Letnik XXV, 4-5/2015

RADIOGONIOMETRIJA ARG  ARG TEKMOVANJA

Priprave na tekmovanje so zaradi zgodnejšega termina 
tekmovanja potekale individualno. Večina reprezentantov 
se je udeležila Balkanskega prvenstva na Hrvaškem, ostali 
pa so imeli nekaj svojih treningov. Na tekmovanje na 
Češkem smo se tako odpravili pripravljeni vsak po najboljših 
močeh. Na pot nas je pospremilo deževno vreme, vendar 
smo v Mariánské Lázně prispeli brez zapletov. Organizator 
nas je nastanil v hotelu, ki je bil 3 km oddaljen od glavnega 
prireditvenega centra. Pravzaprav je bila nastanitev 
tekmovalcev, v sicer turističnem mestu, polnem hotelov, 
posebnost letošnjega evropskega prvenstva. Tekmovalci 
so bili nastanjeni na treh različnih lokacijah, glavne 
prireditve pa so se odvijale še na četrti, v Kristalni palači, 
v samem centru mesta.

20. IARU R1 CHAMPIONSHIPS 2015
Udeleženci prvenstva

20. IARU R1 CHAMPIONSHIPS 2015
Ana ČUFER - S52NAO

Ob prihodu in po prijavi smo se udeležili tradicionalno 
pripravljenega preizkusa sprejemnikov za obe frekvenčni 
območji (3,5 MHz in 144 MHz) in lažjega treninga. 
Oblačno, hladno vreme ni bilo nič kaj vzpodbudno, pa 
vendar nam ni vzelo volje in želje po tekmovanju.

Naslednje jutro nam je prineslo prvo tekmovanje. Na 
startno lokacijo smo se odpeljali že v zgodnjih jutranjih 
urah z avtobusom skupaj s tekmovalci iz Slovaške in 
Srbije. Čas vožnje je hitro minil ob klepetu s prijatelji iz 

obeh držav. Na startnem mestu je bilo potrebno najprej 
oddati sprejemnike, nato pa je bilo potrebno počakati na 
start. Posamezniki, ki so startali v zadnjih tekmovalnih 
skupinah, so čakali tudi dobre tri ure. Organizatorji so 
tudi tokrat pripravili tekmovanje tako, da sta bili pokriti 
ob frekvenčni območji. Del tekmovalcev se je pomeril 
tako na UKV, drug del pa na KV področju. S tem so dosegli, 
da so se na istem terenu tekmovalci razdelili in porazgubili 
zaradi različno postavljenih oddajnikov. 

Vse postavitve oddajnikov so bile zahtevne, primerne za 
prvenstvo najboljših tekmovalcev, od tekmovalcev pa so 
zahtevale izredno dobro pripravljenost. Prihod tekmovalcev 
in tek do cilja so organizatorji pospremili z napovedjo 
preko ozvočenja, tako da smo ob ciljnem koridorju lahko 
bolje spremljali prihod naših tekmovalcev. Rezultate pa 
smo lahko sproti spremljali na bližnjih zaslonih, prav tako 
pa je bilo spremljanje rezultatov omogočeno tudi vsem 
uporabnikom interneta. Prvi tekmovalni dan je bil najboljši 
Stanko Čufer, ki je na 3,5 MHz frekvenčnem območju 
zasedel odlično 11. mesto.

Po prvem klasičnem tekmovanju je sledil premor. Udeleženci 
prvenstva so se lahko v prostem dnevu udeležili enega 
izmed treh organiziranih izletov, v bližnje turistično 
zanimive kraje. Hkrati pa so seveda izkoristili dan za 
druženje s prijatelji - tekmovalci.

V soboto je potekalo drugo klasično tekmovanje. Prav 
tako kot prvi dan, se je bilo potrebno na start odpeljati 
z avtobusom že v zgodnjih jutranjih urah. Tekmovalci pa 
so zamenjali frekvenčni območji. Postopki na startu so 
potekali po ustaljenem redu. Tekmovalci so se skušali 
čim bolj pripraviti na samo tekmovanje. Nekaj časa je 
bilo na voljo za klepet in izmenjavo izkušenj, potem pa 
se je bilo potrebno ogreti in poskrbeti za pripomočke 
brez katerih na terenu ni moč shajati. Po startu pa je tako 
vsak tekmovalec prepuščen sam sebi, svoji kondiciji in 
odločitvam glede na orientacijo na zemljevidu. Najboljša 
ta dan je bila Ana Čufer, ki je na KV frekvenčnem območju 
zasedla odlično peto mesto.

Naši rezultati so bili primerni in pričakovani. Med boljše 
uvrstitve velja omeniti:
 
na KV področju:
5. mesto Ane Čufer, 11. mesto Stanka Čuferja, 14. mesto 
Davida Čuferja in 20. mesto Andreja Trojerja. Na odličnem 
4. mestu ekipno v kategoriji M70 sta bila uvrščena Jože 
Onič, S51T in Janko Kuselj, S59D.

na UKV področju : 
19. mesto Matjaža Štoklja, 21. mesto Andreja Trojerja.

Kompletni rezultati prvenstva so objavljeni na naši spletni 
strani http://arg.hamradio.si/, kjer najdete tudi karte 
terena s postavitvami in vse statistike ter analize.
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ODPRTO JESENSKO KV ARG PRVENSTVO ZRS 2015
Kostanjevica, 19.09.2015

Letošnje zaključno tekmovanje v ARG sezoni so pripravili 
člani radiokluba Iskra Prekopa, S59DDT iz Kostanjevice 
na Krki. Tekmovanje je potekalo v okviru praznovanja ob 
50. letnici ustanovitve radiokluba. Organizatorji so se 
potrudili in pripravili lepo tekmovanje v bližnji okolici 
radiokluba. Na tem področju obstaja tudi orientacijska 
karta terena, zaradi katere se med drugim v okolico 
Kostanjevice z veseljem vračamo radioamaterji radio-
goniometristi. Seveda pa nas vedno znova razveseljujejo 
tudi gostoljubni domači radioamaterji s svojo pomočjo 
pri izvedbah tekmovanj. Dobra postavitev oddajnikov pa 
je poskrbela, da so uživali tudi tekmovalci pri dokazovanju 
svoje trenutne spretnosti in pripravljenosti. 

Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS 2015
Udeleženci prvenstva

Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS 2015 - Seniorji
David ČUFER - S57DN, Marko KUŽNER - S54MA, Niko GABERC - S56SON, 
Andrej ŽNIDARIČ - S56LLB, Žiga BATIČ - S58LZB

Samo tekmovanje je bila tudi lepa priložnost za promocijo 
ARG-ja širšemu občinstvu. Tekmovalci, ki so se pomerili 
v iskanju skritih oddajnikov, so imeli tokrat zaradi večjega 
števila radioamaterjev in gostov, ki so se udeležili 
praznovanja radiokluba na cilju večje število navijačev.
Po zaključku tekmovanja je sledila slovesna prireditev ob 

50. letnici radiokluba v katero je bilo umeščena tudi 
razglasitev državnega tekmovanja. Poleg medalj, pokalov 
in diplom tekmovalcem so bila podeljena tudi priznanja 
ZRS marljivim članom radiokluba, radioklubu Iskra Prekopa 
pa Zlata plaketa ZRS. 

Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS 2015 - Veterani
Ivo JEREB - S57AL, Jože KOSI - S57UOI, Stanko ČUFER - S57CD,
Robert MLAKAR - S52DK, Miroslav KUŽNER - S52KK

Svoja posebna priznanja pa so podelili tudi domači 
radioamaterji svojim in drugim zaslužnim članom, ki so 
pomembno prispevali dosedanjemu delovanju radiokluba. 
Ob zaključku slovesnosti je sledila še otvoritev obnovljenega 
doma radioamaterjev, ki se je zaključila s prijetnem 
srečanjem vseh navzočih.

Rezultati tekmovanja:

RAZVRSTITEV DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZRS:

Kategorija PIONIRJI 3,5 MHz
1. Samo VETRIH S53AAN 77:13 3 - 6 2 
2. Žak GAJŠAK S53JPQ 106:25 3 - 34 12 
3. Tomislav HARING S53JPQ 119:56 3 - 35 9 
4. Simon KOSOVEL S53AAN 132:01 3 - 4 10 
5. Matija KOČEVAR S53AAN 108:19 2 - 3 13 
6. Maks RODMAN S53AAN 110:40 1 - 5 6 
* Jani BRATOŽ S53AAN 177:32 3 - 1 1 

Kategorija ŽENSKE 3,5 MHz
1. Nina RADI S59DIQ 67:45 4 - 9 4 
2. Ana ČUFER S53AAN 72:33 4 - 2 8 

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 60:12 5 - 116 8 
2. David ČUFER S53AAN 65:12 5 - 32 11 
3. Niko GABERC S59DIQ 72:51 5 - 36 9 
4. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 101:48 5 - 120 13 
5. Žiga BATIČ S53AAN 112:22 5 - 111 4 

Kategorija VETERANI 3,5 MHz
1. Jože KOSI S59DIQ 76:09 5 - 114 12 
2. Ivo JEREB S59DRW 78:04 5 - 37 10 
3. Stanko ČUFER S53AAN 82:06 5 - 33 5 
4. Robert MLAKAR S59DXX 90:36 5 - 119 3 
5. Miroslav KUŽNER S59DPG 136:50 5 - 117 1 
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Kategorija ST. VETERANI 3,5 MHz
1. Jože ONIČ S59DXU 92:40 4 - 118 11 
2. Tine BRAJNIK S53APR 101:27 4 - 112 7 
3. Janko KUSELJ S53JPQ 106:36 3 - 113 3 

Kategorija RADIOKLUBI 3,5 MHz
1. »AJDOVŠČINA« AJDOVŠČINA S53AAN 577:04 17 
2. »ORMOŽ« ORMOŽ S59DIQ 636:45 14 
3. »PTUJSKA GORA« PTUJSKA GORA S59DPG 757:02 10 
4. »KRŠKO« KRŠKO S53JPQ 773:01 6 

GENERALNA RAZVRSTITEV:

V generalni razvrstitvi je objavljena le kategorija, v kateri 
so spremembe, glede na državno razvrstitev.

Kategorija SENIORJI 3,5 MHz
1. Marko KUŽNER S59DPG 60:12 5 - 116 8 
2. David ČUFER S53AAN 65:12 5 - 32 11 
3. Zoran FURMAN  71:17 5 - 31 6 
4. Niko GABERC S59DIQ 72:51 5 - 36 9 

5. Andrej ŽNIDARIČ S59PLK 101:48 5 - 120 13 
6. Žiga BATIČ S53AAN 112:22 5 - 111 4 

Čas lova - 140 minut!

Posamezne kolone pri rezultatih pomenijo: doseženo 
mesto, priimek in ime, klub, čas lova, število odkritih 
oddajnikov, štartna številka in skupina, v kateri je 
tekmovalec štartal. Zvezdica (*) pomeni izven časa, dve 
zvezdici (**) pomeni brez najdenih TX in tri zvezdice 
(***) pomeni odstopil.

Za radioklube: doseženo mesto, ime radiokluba, kraj 
radiokluba, klicni znak radiokluba, skupen čas tekmovalcev 
in skupno število odkritih oddajnikov.

   ARG manager ZRS:
   Franci ŽANKAR, S57CT

KOLEDAR   ARG   TEKMOVANJ   V   LETU   2016
M A R E C
12.03.  Cooper test 3200m, ZRS trening Ajdovščina 3,5/144

A P R I L
02.04.  Odprto prvenstvo radiokluba Ajdovščina Ajdovščina 3,5
16.04.  Odprto prvenstvo radiokluba Proteus Postojna 144
23.04.  Odprto prvenstvo radiokluba Ptujska Gora Ptujska Gora 3,5

M A J
07.05.  Odprto prvenstvo radiokluba Radomlje Radomlje 144
14.05.  Odprto UKV ARG prvenstvo ZRS Ormož 144
21.05.  Odprto prvenstvo radiokluba Prlek Ljutomer 3,5

J U N I J
04.06.  Pionirsko KV ARG prvenstvo ZRS Hrastnik 3,5
11.06.  Odprto KV ARG prvenstvo ZRS Domžale 3,5

J U L I J
02.-05.07.  17. mladinsko evropsko ARDF prvenstvo Oslo, Norveška 3,5/144

S E P T E M B E R
03.-09.09.  18. svetovno ARDF prvenstvo Albena, Bolgarija 3,5/144
24.09.  Odprto Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS Maribor 3,5
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RADIOAMATERSKO SREČANJE V NEMČAVCIH RADIOAMATERSKO SREČANJE V NEMČAVCIH 
IN PODELITEV PRIZNANJ ZA IN PODELITEV PRIZNANJ ZA 

ZRS VHF/UHF/SHFTEKMOVANJAZRS VHF/UHF/SHFTEKMOVANJA
V soboto 22. avgusta 2015 je v športnem centru Nemčavci pri Murski Soboti v organizaciji RTV 
kluba Murska Sobota, potekalo že 23. srečanje radioamaterjev Slovenije. Tradicionalni dogodek, 
katerega se poleg radioamaterjev iz Slovenije udeležujejo tudi gostje iz sosednjih držav, je 
zaradi odlične organizacije lokalnega radiokluba eno najbolj obiskanih radioamaterskih dogodkov 
v Sloveniji in je hkrati priložnost za osebna srečanja radioamaterjev, ki praviloma med seboj 
komunicirajo le z uporabo radijskih postaj in posledično radijskih valov.

Radioamaterska tekmovanja so ena od dejavnosti v 
katerih se radioamaterji dokazujejo s svojo opremljenostjo, 
sposobnostjo ter vztrajnostjo pri vzpostavljanju čim 
večjega števila in po možnosti čim daljših radijskih zvez. 

Srečanje radioamaterjev v Nemčavcih je tudi priložnost 
za podelitev priznanj in pokalov za dosežke slovenskih 
radioamaterjev v radioamaterskih tekmovanjih na VHF, 
UHF in SHF frekvenčnih področjih, ki potekajo v organizaciji 
Zveze radioamaterjev Slovenije. 

V preteklem obdobju je v 11 tekmovanjih v različnih 
kategorijah 24 različnih slovenskih radioamaterjev oziroma 
radioklubov osvojilo pokale za dosežena prva mesta, še 
39 pa jih je osvojilo diplome. Večina od teh tekmovanj 
poteka vzporedno z mednarodnimi tekmovanji in v 
obravnavanem obdobju so slovenski radioamaterji dosegli  
izjemne dosežke tudi v mednarodni razvrstitvi: 
 -  S59DEM (RK Proteus, Postojna)  1. mesto v Alpe Adria 

2014 tekmovanju (velika moč), 
 -  S57Q (Tone) 2. mesto v Alpe Adria 2014 tekmovanju 

(samo telegrafija), 
 - S59P (RK Radenska, Radenci) 2. mesto v Alpe Adria 

2014 tekmovanju (moč do 50W), 
 - S53GO (Sonja) 2. mesto v Alpe Adria 2014 tekmovanju 

(moč do 5W, lokacija nad 1600m), 
 - S51ZO (Jože) 5. mesto v IARU R1 2014 VHF tekmovanju 

(en operater), 
 -  S51ZO (Jože) 4. mesto v IARU R1 2014 UHF/SHF tek-

mo vanju (en operater, generalna uvrstitev), 
 -  S50C (RK Domžale,Domžale) 8. mesto v IARU R1 2014 

UHF/SHF tekmovanju (več operaterjev, generalna 
uvrstitev), 

 - S57Q (Tone) 8. mesto v Marconi VHF CW tekmovanju 
(en operater).  

V letu 2014 je v UKV pokalu, katerega predstavlja zbir 
dosežkov v 10 terminih VHF/UHF/SHF radioamaterskih 
tekmovanj, ki potekajo od marca do novembra, v kategoriji 
več operaterjev prvo mesto dosegel RK Radenci, Radenci, 
S59P v kategoriji en operater mala moč je prvo mesto 
dosegel Ljubo, S53O in v kategoriji en operater velika 
moč je prvo mesto dosegel Jože, S51ZO.
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Znak WWL Št. zvez Točke ODX znak ODX WWL ODX QRB Bris zv. Bris % TRX Moč (W) Antene mn.m.
435 MHz - več operaterjev

1 S50C JN76JG 324 117277 LZ7J KN22HS 871 9 2.70% Menina + FT-1000MP 1000 4x26, 3x (2x26) 1508
2 S53D JN76BD 238 79306 LZ7J KN22HS 914 11 4.42% ATF+Menina+FT1k 600 2x 4x19 F9FT 1562
3 S59DGO JN75FO 232 76365 LZ7J KN22HS 869 20 7.94% TS-590SG+MeninaII+ATF-54143 700 4xEF7019+2xEF7019 1796
4 S59P JN86AO 152 50557 LZ9A KN12UT 738 3 1.94% FT-1000MP + Menina 600 3 x 21el F9FT 301
5 S51A JN75ES 92 20036 UZ5DX KN18JT 719 10 9.80% IC-475H 75 2x2X21EL F9FT 1114
6 S59ABL JN65WP 28 3251 IZ5ILA JN53SR 282 4 12.50% IC-706MKII 20 21 el. Tonna 670
7 S59DME JN75OO 13 2030 OK2C JN99AJ 473 0 0.00% 25 0
8 S57N JN76BL 17 1904 IZ3NOC/5 JN54QF 330 0 0.00% IC 475 H 70 21 el Tonna 1944

435 MHz - en operater velika moč
1 S57Q JN76PB 238 79365 LZ7J KN22HS 827 16 6.30% FT1000MP+MENINA II+LNA 600 3x21 YU7EF 948
2 S57M JN76PO 190 62921 LZ7J KN22HS 852 2 1.04% Mark V+Transverter 300 4x15el 963
3 S51ZO JN86DR 105 33300 LZ7J KN22HS 792 3 2.78% TS-940s+MENINA+MGF-1302, 0,5db 500 8x33el.DJ9BV 317
4 S51WX JN75OS 37 13539 YO5LD/P KN17VP 687 2 5.13% 200 2 x yagi 201
5 S57LM JN76HD 56 11937 IQ1KW JN34OP 603 2 3.45% FT847 50 21 el YAGI 313
6 S53GO JN65XM 57 11463 DR9A JN48EQ 550 0 0.00% IC475H 80 39JXX70 1040
7 S50J JN65VO 47 10903 OL9W JN99CL 544 4 7.84% TS2000X 50 2x19el 150
8 S59K JN76IA 35 6675 SQ9V JO90BC 521 2 5.41% FT-991 50 Tonna 627
9 S51DI JN76VL 30 6461 SN9D JO90PP 530 0 0.00% FT-847 50 18 el 240

10 S57RT JN66WB 32 5310 OL9W JN99CL 500 6 15.79% IC910 50 20 EL YAGI 1079
11 S54O JN75NT 24 4633 OK2A JO60JJ 539 0 0.00% FT897 70 dipole 15
12 S57KM JN76HD 26 3970 OK2A JO60JJ 492 0 0.00% IC-471H 200 19 el. F9FT 315
13 S53DB JN65UM 5 508 IW3AGN/P3 JN56WN 183 1 16.67% TS2000 35 5 elements yagi 0

435 MHz - en operator mala moč
1 S52W JN75PS 157 47247 LZ9A KN12UT 746 4 2.48% FT736R 25 2 x 21.el. F9FT 1179
2 S54T JN75EW 50 11896 SN9D JO90PP 638 3 5.66% FT-847+ MENINA II 25 4x9WLA 300
3 S58RU JN65WM 45 8572 OK1NOR JO80FG 563 2 4.26% YAESU FT-736R 25 M2 432-13WLA 8
4 S53V JN76UH 39 8094 SN9D JO90PP 550 1 2.50% FT897D 20 21 el Tonna 492
5 S51AN JN76CF 20 3494 IZ7UMS JN81GD 596 1 4.76% FT-857 20 21el. yagi 1609
6 S590IARU JN86CR 20 2844 YU1LA KN04FR 398 0 0.00% IC706MKIIG 20 16 el yagi for 144 MHz 320
7 S53XX JN76CF 13 2400 IZ7UMS JN81GD 596 0 0.00% 20 21el. 920
8 S51WC JN75OT 12 1183 OL9W JN99CL 466 0 0.00% FT100D 25 22 el Yagi 250
9 S53VV JN65VN 9 994 I4JED JN54PD 253 1 10.00% IC-402 3 11el. Yagi 100

10 S57E JN75PP 9 705 E70A JN94GG 298 0 0.00% 20 0
11 S52B JN75OP 8 656 E70A JN94GG 304 0 0.00% 2 0
12 S51I JN76XL 7 568 S59DGO JN75FO 152 0 0.00% ts 2000 25 21 ele. tona 295
13 S57CN JN75NT 8 362 S53D JN76BD 86 1 11.11% 25 GP 183
14 S57C JN75QW 7 360 S53D JN76BD 100 1 12.50% IC475E 25 X210 370
15 S52AA JN76HD 7 343 S59ABL JN65WP 81 0 0.00% IC-471E 25 14el Yagi 295

1,3 GHz - več operaterjev
1 S50C JN76JG 101 33664 LZ7J KN22HS 871 4 3.81% DB6NT 200 2,5m 1508
2 S53D JN76BD 85 28466 DF0YY JO62GD 678 5 5.56% MGF+TS2000 150 1.8m dish 1562
3 S59P JN86AO 48 15771 IQ1KW JN34OP 721 1 2.04% FT225RD + DB6NT 150 55el F9FT 301
4 S51A JN75ES 27 4866 IQ1KW JN34OP 576 2 6.90% Icom 910H 60 1 x F9FT 55el 1114
5 S59DGO JN75FO 26 4533 OM6A JN99JC 508 5 16.13% TS2000X 10 55 el.f9ft 1796
6 S57N JN76BL 3 103 S50C JN76JG 57 0 0.00% ZIF 0,5 55 el Tonna 1944
7 S59DME JN75OO 1 81 S50C JN76JG 81 0 0.00% 0

1,3 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 31 9568 SN5R KO01IP 634 2 6.06% IC-202s+TRANSV, MGF-1302, 0,5db 100 1.8m DISH 317
2 S53FO JN76ID 19 4133 I1KFH JN45FG 495 4 17.39% 140 2x67 el 320
3 S51DI JN76VL 11 2595 OK2A JO60JJ 489 1 8.33% XVRT 15 55 el Yagi 240
4 S50J JN65VO 15 2046 IQ1KW JN34OP 528 1 6.25% TS2000X 10 55elF9FT 150
5 S58RU JN65WM 15 1780 IK4ADE JN54OE 258 2 11.76% Yaesu FT-736R 108 Flexa Yagi FX-2317 9
6 S53VV JN65VN 9 883 IZ4BEH JN54VK 201 0 0.00% Xverter 10 24 el. Loop 100
7 S53XX JN76CF 6 392 IK3GHY JN65DM 168 0 0.00% 2 55el. 920
8 S54T JN75EW 4 138 S50C JN76JG 50 0 0.00% TS2000X 10 LONEC 300

2,3 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 17 5252 DR9A JN48EQ 619 0 0.00% FT-290 + DB6NT 20 100cm DISH 0

2,3 GHz - en operater
1 S58RU JN65WM 3 419 IW3IGM JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 15 Yagi Anjo YA235043 3

3,4 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 10 2257 OL9W JN99CL 358 1 9.09% FT-290 + DB6NT 15 100cm DISH 301

3,4 GHz - en operater
1 S51ZO JN86DR 12 2930 OL4A JO60RN 475 1 7.69% IC-202s+DB6NT 1,0db 20 1,8m DISH 317
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5,7 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 15 2843 OL9W JN99CL 358 0 0.00% FT-290 + DB6NT 2 100cm DISH 301
2 S53D JN76BD 2 294 IW3IGM JN55PS 223 0 0.00% ZIF 0.1 horn 1562

5,7 GHz - več operaterjev
1 S55M JN65XM 20 4035 IQ1KW JN34OP 539 3 13.04% TRV-IC275E 8 180cm 1031
2 S51ZO JN86DR 15 2850 OK1YA JN79IO 341 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 0,8db 4 1,8m DISH 317
3 S58RU JN65WM 8 962 IW3HXR JN55MP 221 2 20.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 65 cm 2
4 S53VV JN65VN 1 8 S58RU JN65WM 8 1 50.00% Xverter 0,3 60cm Dish 100

10 GHz - več operaterjev
1 S59P JN86AO 21 5287 OK1JKT JO60RN 480 4 16.00% FT-290 + DB6NT 10 100cm DISH 301
2 S53D JN76BD 4 856 I6XCK JN63QO 289 1 20.00% ZIF 0.1 horn 1562

10 GHz - en operater
1 S55M JN65XM 46 11497 OK1JKT JO60RN 562 4 8.00% TRV+IC275E 18 180cm 1031
2 S51ZO JN86DR 24 6083 UZ5DX KN18JT 538 0 0.00% IC-202s+DB6NT+HEMT, 1,0db 5 1,2m DISH 317
3 S59GS JN75NP 7 1350 IW3IGM JN55PS 298 1 12.50% 5 0
4 S58RU JN65WM 8 1254 IW3HXR JN55MP 221 2 20.00% Yaesu FT-817+TRV 10 parabola fi 48 cm 2
5 S53XX JN76CF 1 82 S55M JN65XM 82 0 0.00% 0.2 80 offs. 920
6 S53VV JN65VN 2 22 S55M JN65XM 14 0 0.00% Xverter 0,3 60cm Dish 100

24 GHz - en operater
1 S55M JN65XM 6 620 IW3IGM JN55PS 210 0 0.00% TRV+IC275E 0.2 60cm 1031
2 S58RU JN65WM 4 529 IW3IGM JN55PS 203 0 0.00% Yaesu FT-817+TRV 2,5 parabola fi 37,5cm 1

ZRS OKTOBRSKO UHF/SHF 2015 TEKMOVANJE - GENERALNA UVRSTITEV
General results - multi op         
 Callsign Sum 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
1 S59P 389672 50557 78855 52520 45140 56860 105740   
2 S50C 285597 117277 168320       
3 S53D 244636 79306 142330   5880 17120   
4 S59DGO 99030 76365 22665       
5 S51A 44366 20036 24330       
6 S59ABL 3251 3251        
7 S59DME 2435 2030 405       
8 S57N 2419 1904 515       

General results - single op        
 Callsign Sum 144 MHz 432 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz
1 S55M 341640     80700 229940 31000  
2 S51ZO 318400 33300 47840  58600 57000 121660   
3 S58RU 92432 8572 8900 4190  19240 25080 26450  
4 S57Q 79365 79365        
5 S57M 62921 62921        
6 S52W 47247 47247        
7 S59GS 27000      27000   
8 S50J 21133 10903 10230       
9 S53FO 20665  20665       
10 S51DI 19436 6461 12975       
11 S51WX 13539 13539        
12 S54T 12586 11896 690       
13 S57LM 11937 11937        
14 S53GO 11463 11463        
15 S53V 8094 8094        
16 S59K 6675 6675        
17 S53VV 6009 994 4415   160 440   
18 S53XX 6000 2400 1960    1640   
19 S57RT 5310 5310        
20 S54O 4633 4633        
21 S57KM 3970 3970        
22 S51AN 3494 3494        
23 S590IARU 2844 2844        
24 S51WC 1183 1183        
25 S57E 705 705        
26 S52B 656 656        
27 S51I 568 568        
28 S53DB 508 508        
29 S57CN 362 362        
30 S57C 360 360        
31 S52AA 343 343        
36 S59AV 402 402        
37 S51FO 140 140        
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DX INFODX INFO
Jesen je mimo in razen 
kontestov v tem času in pa 
dveh, treh večjih ekspedicij, 
ki pa ne sodijo v  vrh »most 
wanted«, se ni dogajalo nič 
pretresljivega, kar pa ne velja 
za zimski čas in zgodnjo 
pomlad. Najavljeno je nekaj 
ekspedicij iz top ten najbolj 
iskanih, vendar pa verjetno 
največ prahu dviguje Severna 
Koreja. Več operaterjev se 
trudi aktivirati najbolj iskano 
dxcc in po pisanju je najbližje 
Dom, 3Z9DX. Ali bo kateremu 
uspelo, bo pokazal čas, vse 
pa je v rokah oblasti v Pyong-
yangu.

P5 – North Korea

Dom, 3Z9DX pravi, da ima končni dogovor 
z oblastmi (vojaškimi in telekomunikacijskimi) 
v decembru in takrat bo na uradni  spletni 
strani objavil vse podrobnosti. Znano je 
že (po predhodnih pogovorih), da bo 
delo omejeno na 20, 15, 10m obseg, 
samo ssb, v trajanju petih dni, pod stalnim 
nadzorom dveh oficirjev. Oprema bo po 
aktivaciji ostala tam in bo zaplenjena kot 
pravijo, zato Dom še vedno išče postajo 
(sredstva zanjo), ki jo bo uporabljal, ima 
pa že vertikalno anteno GP7 (izdelovalca 
SP7GXP) s katero bo delal, ob izhodni 
moči 100w. Mnogi se sprašujejo zakaj 

ga ne sponzorira katera od velikih firm, 
ki proizvaja radijsko opremo. Dom se je 
seveda obrnil na kar nekaj njih, brez 
uspeha. Pravijo, da Severna Koreja ni 
zanimiv trg za njih.

P5 “CW ONLY” & IOTA AS-197 PROJECT

K6VVA pravi, da se bo v parih mesecih 
začelo deveto leto njegovih poizkusov, 
da dobi odobritev za delo iz P5. Vpreteklih 
osmih letih je podal mnogo različnih 
predlogov korejskim oblastem, vendar 
zaenkrat brez uspeha. Na žalost je tudi 
njegova »veza« odšla na novo delovno 
mesto, ki ni povezano z humanitarnim 
delom v Severni Koreji. Sedaj išče nove 
poti, ki bi omogočile uspeh temu projektu 
tako na humanitarnem področju, kot tudi 
mnogim radioamaterjem po svetu 
vzpostaviti cw kontakt z to najbolj iskano 
državo.

Activacija Severne Koreje

EA5RM, Antonio Gonzalez, je pred 
ča som sporočil iz Pyongyanga, Severna 
Koreja, da smo radioamaterji pred 
zgodovinsko možnostjo (menda resno), 
da se država odpre za bodoče operater-
sko delo. 17. avgusta sta se Antonio 
in Manuel German, EA7AJR, srečala 
z visokimi uradniki na ministrstvu za 
telekomunikacije. Pravita, da so zelo 
seznanjeni z radioamaterstvom, zato 
so se zelo sproščeno pogovarjali o 
bo dočih projektih na tem področju. 
Antonio in Manuel sta začela pogajanja 
oblastmi v Pyongyangu pred dvema 
letoma in sta imela srečanja z njimi v 
letih 2014/15. Antonio dodaja, da če 
bo šlo vse v isti smeri kot doslej, so 
zelo blizu, da pridobijo dovoljenje za 
prvo legalno ekspedicijo iz Severne 
Koreje. Več na njuni spletni strani 
http://www.dxfriends.com/p5/.

E4 – Palestine

Expedicija v Palestino je planirana marca, 
2016. Pozivni znak bo E44Y, ekipo pa 
sestavljajo: S59M, HB9OCR, LW9EOC, 
HK1R, HK1T, YL1ZF, LU8EOT, S50D, EA4AK, 

EA7JX, PD1RP, MM0NDX, HB9DHG in 
LU9ESD. Več informacij na  http://palestine.
ig9y.com.
Po zadnjih informacijah na DX-Coffee je 
ekspedicija odpovedana.

VK0KE – Heard Island

Cordel Expeditions so podpisali pogodbo 
z Nigel Jolly-jem, lastnikom in upravljalcem 
znane ladje Braveheart, za expedicijo 
na Heard Island, ki bo marca/aprila 
2016. Štartali bodo iz Cape Town-a v 
južni afriki in potovali direktno na Heard 
Isl., nato pa se vrnili v Fremantle v 
avstraliji. Na otoku naj bi bili od 16. 
marca do 8. aprila 2016. Prav tako bodo 
sredi decembra natovorili kontejner in 
ga poslali v Cape Town, Južna Afrika. 
V njem bodo K3S postaje, KPA500 in 
OM Power ojačevalci, vertikalne, jagi 
in sprejemne antene, vmesniki, laptopi 
in še vse ostalo kar je potrebno za 
uspešno dx-pedicijo.

Bivanje na otoku (21 dni) bo primarno 
namenjeno operaterskemu delu, poleg 
tega pa bo ekipa namenila čas tudi 
znanstvenemu programu, v prvi vrsti 
iskanju novih vrst, ki bodo olajšale naše 
razumevanje biotske raznolikosti in 
vpliv klimatskih sprememb. Najnovejše 
infor macije so na voljo na njihovi spletni 
strani http://www.heardisland.org/

VP8STI & VP8SGI – South Sandwich & 
South Georgija

Zadnja expedicija na ta dva težko 
dostopna otoka datira v leto 2002 in 
od takrat sta ti dve državi zelo visoko 
med najbolj iskanimi dxcc. Njihov 
kontejner je že prispel v Tuarango, New 
Zeland. Po pregledu je oprema skladiš-
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čena s strani ekipe z ladje Braveheart 
in pripravljena za dolgo pot na Falklandske 
otoke, kjer se bo ekipa srečala v januarju 
2016 in 9. januarja bodo odpluli proti 
South Sandwich Isl.. Tam bodo aktivni 
8-10 dni z šestimi postajami od 6-160m. 
Potem jih čaka tri dni plovbe do South 
Georgije, kjer naj bi pričeli z delom 1. 
februarja. Ker sta to praktično dve 
expediciji (ker so dodali South Georgijo 
pomeni dodatnih 15 dni ali 120k $), 
se soočajo z denarnim porimankljajem 
okrog 70k $, saj vsak dan na South 
Georgiji stane 8k $. Prosijo za donacije 
in obljubljajo, da se bodo lotili nasled-
njega načrta aktivacije katere od najbolj 
iskanih dxcc, če jim ta finančno uspe. 
Z operaterskim delom naj bi pričeli 17. 
januarja 2016, kot VP8STI. Več na http://
www.intrepid-dx.com/vp8

KH5P - Palmyra & Jarvis 

Kot je bilo že objavljeno bo expedicija na 
Palmyra Atoll od 11.–26. januarja 2016. 
Ekipa 12-ih iskušenih operaterjev bo delala 
na petih K3 postajah z KPA 500 ojačevalci 
in z močnejšimi na nižjih bandih. Z 
antenami so limitirani na uporabo verti-
kalk in bodo imeli štiri SteppIR vertikal ke 
in SVDA vertikalke za 17 in 20m, za top 
band pa Battle Creek Special. Med expedi-
cijo bodo logi naloženi na Club Log. Ker 
je tudi ta expedicija povezana z velikimi 
stoški prosijo za kakaršnokoli donacijo. 
Njihova spletna stran je na  
http://palmyra2016.org.

FT4JA – Juan de Nova

Po uspešni expediciji na Tromelin-FT4TA, 
v letu 2014, se je ekipa pod vodstvom 
Seba, F4UFX, odločila , da aktivira trenutno 
šesto najbolj iskano dxcc Juan de Nova.
Poleg njega so v ekipi še Jacques F6BEE, 
Yann F1NGP, Patrick F2DX and Pascal 
F5PTM,Vincent F4BKV, Flo F5CWU, 
Guillaume F4FET, Michel FM5CD, Diego 
F4HAU.

Uporabljali bodo enako opremo kot v 
prejšnji expediciji in jo dopolnili z različno 
robo, ki so jo dali na razpolago mnogi 
sponzorji: Elecraft (transceivers), Spiderbeam 
(fiber masts), Messi and Paoloni (coaxial 
cables), Expert -SPE (amplifiers), DX 
Engineering (80m phasing & accessories), 
MicroHam (interfaces), DX Avenue (6m 
antenna). 
Na otoku bodo imeli satelitski telefon in 
ne glede na to, da je velik strošek menijo, 
da je zelo pomemben za online log, 
fotografije, novice, corespondenco z 
pilotskimi postajami, seveda pa bodo te 
povezave limitirane na minimum.
V tem času so morali plačati prvi obrok 
za najem ladje, tako da apelirajo na 
organizacije, klube in posameznike za 
finančno pomoč. Predvidevajo, da bodo 
na otoku od 31. marca do 14. aprila 2016. 
Dobili so potrdilo, da bo pozivni znak 
FT4JA. Ostale informacije na http://www.
juandenovadx.com

VK9/C - COCOS (KEELING) ISLANDS

Expedicija na Cocos (Keeling), VK9CK, 
marca 2016, sporača, da bodo zaradi 
spremebe datuma poleta prispeli dan 
kasneje kot je bilo napovedano. Nov 
datum je od 15.-26. marca 2016. Več na  
http://dipperdx.com/cocos2016/

ZANIMIVE SPLETNE STRANI

http://www.voacap.com/dx.html
Zanimiva in uporabna stran, ki nam pokaže 
propagacije do določene dxcc (nekaj 
najzanimivejših je spodaj našteto). Vse 
kar moramo storiti je, da vpišemo naš 
lokator in dobili bomo smer antene, 
oddaljenost po sp in lp, ter slišnost v 
določenem delu dneva. 
-  KH5, Palmyra (Jan 2016)
-  E51J, Rarotonga, Southern Cook 

Island (Jan 2016)
-  VP8SGI, South Georgia (Jan 2016)
-  VP8STI, South Sandwich (Jan 2016)
-  VK9CK, Cocos (Keeling) Island (Mar 

2016)
-  VK0EK, Heard Island (Mar/Apr 2016)
-  FT4JA, Juan de Nova (Apr 2016) 

3Y/B - BOUVET ISLAND

3Y0F je pozivni znak za napovedano 
expedicijo na Bouvet Island, ki pa bo po 
besedah koordinatorja expedicije Alexa 
Lebedeva, UN7PCZ, verjetno prestavljena 
na sezono 2016/17, zaradi nekaterih 
nerešenih logističnih problemov.

Nadaljujejo pa z zbiranjem materiala in 
opreme, kmalu pabo nared tudi spletna 
stran z  »obljubami o donatorstvu«, tako, 
da bodo glede na interes lahko planirali 
finančne možnosti.
Interes posameznikov je zelo velik, menijo 
pa, da bo vložek posameznika nekje 4% 
celotnega stroška expedicije. Koliko bo 
to zneslo v $ še ne vedo. Zaenkrat so 
dobili izračun stroška iz Cape Towna do 
Bouveta in datume potovanja.
Novice bodo objavljene na www.qrz.com/
db/3y0f

3X - GUINEA

Člani Italian DX Teama so objavili načrt 
expedicije na Los Island (AF-051), Guinea, 
februarja 2016. Ekipo sestavljajo I2YSB, 
Silvano; IK2CIO, Vinicio; IK2CKR, Angelo; 
IK2DIA, Marcello; IK2HKT, Stefano; JA3USA, 
Mac; IK2RZP, Gino in I1HJT, Alfeo. S seboj 
bodo imeli štiri kompletne Elekraft postaje 
in bodo aktivni na cw, ssb in rtty od 1.8 
do 50mhz. Pozivni znak bo 3XY1T, objavili 
pa so tudi oddajne frekvence.
CW - 1826, 3530, 7025, 10115, 14030, 
18068, 21030, 24893, 28030 and 
50102 KHz
SSB - 14270, 18155, 21310, 24975, 
28420 and 50123 KHz
RTTY - 21083 KHz
Qsl in ostale informacije na http://www.
i2ysb.com/idt/index.php?option=com_co
ntent&view=featured&Itemid=101

E5 – South Cook Island

Sedem japonskih operaterjev, ki se odpravlja 
na južni Cook januarja 2016, je prejelo 
pozivne znake, ki jih bodo uporabljali. 
Člani ekipe so: JA3ARJ, JA3IVU, JA3UJR, 
JF3HPN, JH3LSS, JA3AVO in JH3PBL (YL) 
in njihovi zanki na otoku ;E51ARJ, E51IVU, 
E51UJR, E51SSS, E51LSS, E51AVO, E51PBL 
in E51J, ki je njihov skupinski znak. Aktivni 
bodo iz Kii Kii motela, cw, ssb in digi 
mode, od 1.8 do 50Mhz. Qsl informacije:
E51J, E51AVO via JA3AVO.
E51ARJ via JA3ARJ.
E51IVU via JA3IVU.
E51UJR via JA3UJR.
E51SSS via JF3HPN.
E51LSS via JH3LSS.
E51PBL via JH3PBL.
http://www.nakade.jp/e5.htm

YJ0AFU - Vanuatu

Daniel, VK4AFU pravi, da bo aktiven iz 
Port Vila, Vanuatu kot YJ0AFU, med 2. in 
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10. januarjem 
2016. QRV od 
160-6, CW/SSB/
Digi. Daniel še 
pravi, da se vese-
li srečanja z Ro-
bom, YJ4AO, ki 
bo tudi aktiven z Vanuatu-a. Qsl gre preko 
NA5U.

T32 – Kiritimati (Christmas) Island

Ekipa ameriških amaterjev, ki bo aktivirala 
east Kiribati je dobila pozivne znake. To 
so T32TR (K8AQM), T32CO (KG8CO), 
T32WW (AC8W), T32LJ (N8LJ), T32SB 
(K8QKY), T32MU (K8MU) in T32FS (N6FS).  
Planirajo, da bodo qrv od 160-10M CW, 
SSB in digital z štirimi 500w postajami 
in vertikalnimi antenami na obali. Aktivni 
bodo tudi v ARRL SSB in BERU kontestu. 
Uporabljali bodo Club Log in LoTW, qsl 
info bodo še objavili.

Nicolas, F4EGX / FT4XU updates readers:

Nicolasa, F4EGX, so delovne obveznosti 
(znanstveno-raziskovalno delo) pripeljale 
na južno poloblo, natančneje v Ratmanoff, 
30km severo-vzhodno Port-aux-Français, 
Kerguelen archipelago. Poleg njegove 
skrbi za elektronske merilne naprave bo 
s kolegi proučeval tudi kraljeve pingvine 
in jim pomagal pri njihovem delu. Pot ga 
bo (sredi novembra 2015) vodila iz 
Reuniona preko Crozeta do Kerguelna, 
kar bo trajalo od 10-15 dni. Par dni bo 
ostal v Port-Aux-Français station, potem 
pa bo z opremo na hrbtu pešačil okrog 
30 km do tabora v Cap Ratmanoff, kjer 
bo bival v šotoru.
Njegovo operatersko delo je sekundarno 
in glede na to, da bo tedne v izolaciji 
skupaj s kolegi, pravi, da bo mogoče za 
njih to motljivo in, da njegovo delo ne 
bo v stilu expedicij ali kontest qso-jev. 
Vendar pa upa, da bo lahko kolegom 
predstavil naš hobi v kar najlepši luči. 
Delovne pogoje bo imel okoliščinam pri-
merne: akumulatorsko napajan FT 857, 
50W, dipol antene v višini človeka in pa-
pirnati log. Tega bo po povratku predal 

Jean-Luc / F1ULQ, ki bo poskrbel za qsl, 
ampak le direktno ker Nicolas ni član 
nacionalnega biroja. Katere band(e) bo 
pokrival še ne ve, ne bo pa delal na nižjih 
bandih. Aktivnost bo končal verjetno v 
sredini januarja 2016.

DP0POL & DP0GVN – Antarctica 
(Neumayer Station III)

Felix, DL5XL bo ponovno v zraku kot 
DP1POL iz Neumayer Station III, Antarctia 
(Grid Locator IB59UH), med novembrom 
2015 in februarjem 2016. Kot ponavadi 
bo v glavnem qrv  CW na vseh HF bandih, 
z nekaj aktivnosti v digi mode in mogoče 
ssb. QSL via DL1ZBO ali LotW.
V naslednji zimski ekipi pa bo tudi 
radioamater in sicer Marcus, DL1MH, ki 
pričakuje klicni znak DP0GVN. QRV bo na 
HF, predvsem v ssb, od decembra 2015 
do februarja 2016. Qsl za to aktivnost 
lahko zahtevate preko DL5EBE.

S9BK – Sao Tome & Principe

Bruno, HB9BEI na-
javlja, da bo aktiven 
iz Sao Tome & Prin-
cipe kot S9BK (še 
na čakanju), med 
25.2. in 25.3.2016. 
Qrv bo od 40-10m, 
ssb in digi mode; holiday-style. Potrjene 
ima lete in bivanje, licenco dvigne, ko 
prispe na otok.

6W7SK - Senegal

Francis, F6BLP, bo ponovno aktiven kot 
6W7SK, iz Saly Portudal, Senegal in sicer 
od 5 – 31. januarja 2016. Delal bo 
predvsem na cw, od 80 – 10m. Če bo 

m o ž n o 
upa, da bi 
aktiviral 
tudi 160m 
z inv. L an-
teno. QSL 
via F6BLP, 
LoTW, Bureau.

PJ7AA – St. Maarten

Tom AA9A, bo ponovno aktiven z otoka 
St. Maarten kot PJ7AA, od 16. februarja 
do 12. marca 2016. Qrv bo na vseh HF 
bandih cw in ssb. Qsl via H/c.

A3 - Tonga

Ekipa v sestavi W5MJ, K5NA, K5DU, ZS6RJ, 
VA7DX, VE7KW, W5PF in W5RF bo aktivna 
iz kraljevine Tonga od 18 – 24. februarja 
2016.Več informacij najdete na http://
www.tonga2016.com/

6W/WA3DX

Earl, WA3DX bo potoval po Senegalu od 
26. decembra do 12. januarja 2016 in 
bo aktiven med svojim prostim časom iz 
naslednjih lokacij:
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• Dakar kot 6W1/WA3DX
• Mbao kot 6W7/WA3DX
• Kaolack kot 6W6/WA3DX
• Saloum Islands kot 6W6/WA3DX

QRV od 40-10m, SSB. QSL via WA3DX.

3D2AG/P - Rotuma

Naslednja 3D2AG/P Rotuma expedicija 
jeplanirana od sredine decembra 2015, 
do sredine januarja 2016, odvisno od 
ladijskega voznega reda. Aktiven bo od 
80 – 6m, cw, ssb in mogoče digital z 
uporabo sončne energije in Spiderbeam/
žične antene. Ker bo sam ne bo qrv ves 
čas.

FT5XT - Kerguelen

Gildas, TU5KG, je podal informacijo, da 
bo v začetku leta 2016 nekje tri mesece 
v vodah okrog otoka Kerguelen. Je 
kapitan ribiške ladje, zato bo občasno 
aktiven kot FT5XT. Ko ne bo na otoku 
Kerguelen bo njegov znak FT5XT/MM. 
QSL via F4DXW.

Z21MH – Zimbabwe 

   Massimo, IZ0EGB 
(ex-Z81B) zdaj 
živi in dela v 
Hara reju, Zim-
babwe in je pri-
dobil klicni znak 

Z21MH. Za časno je nede javen, planira 
pa, da bo aktiven v bližnji prihodnosti in 
sicer od 40 – 6m na SSB. QSL via IZ0EGA.

V26IS – Antigua 

Ismo, OH2IS bo 
aktiven iz St 
John’s, Antigua, 
kot V26IS,  od 21. 
februarja do 4. 
marca 2016 QRV 
od 40m in višje 
odvisno od pogo-

jev/propagacij in sicer cw/ssb.Qsl via H/c, 
loge bo nalagal na Club Log dokler bo na 
otoku in na LoTW ko se vrne domov.

Nekaj povezav do zanimivih tem in 
razmišljanj.

KY6R, Rich, je poslal drugi del »How to 
get VK0EK in your log« at http://vk0ek.
org/2015/06/01/how-to-get-vk0ek-in-
your-log-part-2-antennas/.
Zelo uporabne strani o propagacijah za 
radioamaterje najdemo na http://dx.
qsl.net/propagation/ and http://www.
solarham.net/.
N0UN, Wayne, ima blog o perspektivi 

dela iz North Korea:
http://n0un.net/p5-dprk-dpr-of-korea-by-
3z9dx/.
N6PSE, Paul, je tudi podal mnenje o 
najavljeni expediciji v P5:  
https://n6pse.wordpress.com/2015/08/10/
the-realities-of-a-northkorean-amateur-
radio-activation/

N6PSE, Paulov blog »Today is VP8STI/
VP8SGI shipping day!« na:
https://n6pse.wordpress.com/2015/07/21/
today-is-vp8stivp8sgi-shipping-day/

https://ky6r.wordpress.com/2015/06/05/
ionograms-and-digisondes/

VK9MT 
https://www.youtube.com/watch?v=jW
epC6VAh_U 
 
K1N 
https://www.youtube.com/watch?v=Liy
Rd0X5KWg&feature=youtu.be

Nekaj zastonjskih strani z qsl informacijami 
- http://www.dailydx.com/QSLRoutes.html
Nova razlaga q-code QTX:
http://www.dx-world.net/qtx/

POPRAVEK KVP SPOMLADANSKI DEL 2015:
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M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL  
VELIKA MOČ - CW/SSB      
 1. S55OO 74 74 41 80 78 46 1.30% 19.662 
 2. S54O 69 69 40 87 87 45 0.00% 19.125 
 3. S53M 70 69 38 88 88 43 0.63% 18.306 
 4. S57Z 71 70 39 82 79 44 2.61% 18.177 
 5. S51KM 76 76 41 72 71 39 0.68% 17.840 
 6. S59T 62 62 38 72 72 41 0.00% 15.484 
 7. S57C 60 60 36 77 77 42 0.00% 15.366 
 8. S59ABC 69 69 40 54 53 35 0.81% 14.325 
 9. S57TY 60 57 34 70 69 43 3.08% 14091  
           
VELIKA MOČ - CW
 1. S52AW 81 81 43 0 0 0 0.00% 6.966 
 2. S57DX 81 81 41 0 0 0 0.00% 6.642 
 3. S57NL 64 63 38 0 0 0 1.56% 4788  
           
VELIKA MOČ - SSB
 1. S51DX 0 0 0 103 102 50 0.97% 5.100 
 2. S59DRL 0 0 0 97 95 48 2.06% 4.560 
 3. S51AF 0 0 0 93 92 45 1.08% 4.140 
 4. S51XA 0 0 0 86 83 46 3.49% 3.818 
 5. S53GO 0 0 0 91 88 43 3.30% 3.784 
 6. S57SWR 0 0 0 69 64 38 7.25% 2432  
           
MALA MOČ - CW/SSB
 1. S51YI 69 69 40 79 78 41 0.68% 17.496 
 2. S53F 69 69 40 63 62 40 0.76% 16.000 
 3. S58D 61 61 36 77 77 41 0.00% 15.323 
 4. S57TW 64 64 38 63 62 41 0.79% 15.010 
 5. S53BB 62 62 39 67 66 37 0.78% 14.440 
 6. S59N 63 58 35 78 71 41 8.51% 14.212 
 7. S52AA 59 59 35 68 68 41 0.00% 14.136 
 8. S53XX 60 59 37 55 55 36 0.87% 12.629 
 9. S50K 57 56 35 61 61 35 0.85% 12.110 
 10. S56A 65 62 38 46 46 29 2.70% 11.390 
 11. S52LW 55 55 35 51 51 35 0.00% 11.270 
 12. S50C 55 54 33 39 39 31 1.06% 9.408 
 13. S53S 47 46 31 56 56 32 0.97% 9.324 
 14. S51NM 55 55 32 36 35 24 1.10% 8.120 
 15. S52X 44 37 26 56 54 33 9.00% 7.552 
 16. S50R 48 47 33 36 35 25 2.38% 7.482 
 17. S57LM 45 45 30 40 39 27 1.18% 7.353 
 18. S50W 47 46 29 38 38 27 1.18% 7.280 
 19. S59DRJ 30 30 25 41 40 28 1.41% 5.300 
 20. S53CC 40 38 26 30 30 22 2.86% 5.088 
 21. S57AJ 28 28 25 30 30 22 0.00% 4.042 
 22. S52IT 27 25 23 36 33 25 7.94% 3.984 
 23. S59D 31 27 24 28 26 19 10.17% 3.440 
 24. S51W 36 32 24 18 16 16 11.11% 3.200 
 25. S55KA 15 14 12 42 41 26 3.51% 2.622 
 26. S51CQ 7 7 8 31 31 24 0.00% 1440  
           
MALA MOČ - CW
 1. S57KM 76 76 42 0 0 0 0.00% 6.384 
 2. S52WD 71 71 36 0 0 0 0.00% 5.112 
 3. S53IXY 65 65 39 0 0 0 0.00% 5.070 
 4. S51VC 65 64 33 0 0 0 1.54% 4.224 
 5. S55N 62 62 34 0 0 0 0.00% 4.216 
 6. S59DDR 59 59 35 0 0 0 0.00% 4.130 
 7. S51ZJ 55 54 35 0 0 0 1.82% 3.780 
 8. S51KD 57 55 33 0 0 0 3.51% 3.630 
 9. S51MF 54 54 33 0 0 0 0.00% 3.564 
 10. S53AR 46 45 31 0 0 0 2.17% 2.790 
 11. S52BO 46 39 30 0 0 0 15.22% 2.340 

M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
 12. S59FOP 32 31 25 0 0 0 3.12% 1.550 
 13. S57IPA 24 19 18 0 0 0 20.83% 684  
           
MALA MOČ - SSB         
 1. S51ST 0 0 0 99 94 46 5.05% 4.324 
 2. S52JK 0 0 0 87 87 49 0.00% 4.263 
 3. S56B 0 0 0 91 91 46 0.00% 4.186 
 4. S59ACP 0 0 0 95 93 44 2.11% 4.092 
 5. S57Q 0 0 0 81 81 41 0.00% 3.321 
 6. S53SL 0 0 0 78 78 42 0.00% 3.276 
 7. S53APR 0 0 0 74 69 42 6.76% 2.898 
 8. S57PKT 0 0 0 74 72 40 2.70% 2.880 
 9. S57PR 0 0 0 70 69 41 1.43% 2.829 
 10. S57NAW 0 0 0 68 68 40 0.00% 2.720 
 11. S52N 0 0 0 68 66 39 2.94% 2.574 
 12. S59GCD 0 0 0 70 67 37 4.29% 2.479 
 13. S57HPW 0 0 0 62 62 34 0.00% 2.108 
 14. S59IVG 0 0 0 62 60 33 3.23% 1.980 
 15. S56IPS 0 0 0 58 57 34 1.72% 1.938 
 16. S57ZL 0 0 0 61 56 34 8.20% 1.904 
 17. S51I 0 0 0 57 53 32 7.02% 1.696 
 18. S56AX 0 0 0 52 51 33 1.92% 1.683 
 19. S57CT 0 0 0 50 50 33 0.00% 1.650 
 20. S55KM 0 0 0 48 47 32 2.08% 1.504 
 21. S58BSO 0 0 0 49 49 29 0.00% 1.421 
 22. S55DK 0 0 0 46 45 29 2.17% 1.305 
 23. S52RR 0 0 0 47 44 28 6.38% 1.232 
 24. S56WYB 0 0 0 44 40 30 9.09% 1.200 
 25. S56RJI 0 0 0 44 43 27 2.27% 1.161 
 26. S52ON 0 0 0 44 42 27 4.55% 1.134 
 27. S58TOM 0 0 0 39 38 28 2.56% 1.064 
 28. S56SG 0 0 0 38 37 26 2.63% 962 
 29. S57LR 0 0 0 38 36 24 5.26% 864 
 30. S55HH 0 0 0 35 35 23 0.00% 805 
 31. S5100WW 0 0 0 33 31 25 6.06% 775 
 32. S52AQ 0 0 0 33 31 23 6.06% 713 
 33. S50BH 0 0 0 32 30 22 6.25% 660 
 34. S51NH 0 0 0 24 24 19 0.00% 456 
 35. S53AAN 0 0 0 22 21 17 4.55% 357 
 36. S56LKP 0 0 0 20 16 13 20.00% 208 
 37. S50VM 0 0 0 20 11 12 45.00% 132 
 38. S56CUV 0 0 0 9 9 10 0.00% 90  
           
QRP - CW/SSB
 1. S57XX 58 58 36 48 48 29 0.00% 10.660 
 2. S51Z 52 52 31 33 33 23 0.00% 7.398 
 3. S52W 55 55 36 14 14 13 0.00% 6.076 
 4. S51RU 46 45 29 19 18 17 3.08% 4.968 
 5. S51WC 33 32 24 19 19 18 1.92% 3.486 
 6. S54AM 16 14 12 9 9 9 8.00% 777  
           
QRP - CW         
 1. S52AU 66 65 39 0 0 0 1.52% 5.070 
 2. S54X 62 62 40 0 0 0 0.00% 4.960 
 3. S50XX 60 60 36 0 0 0 0.00% 4.320 
 4. S52FT 56 55 34 0 0 0 1.79% 3.740 
 5. S52LO 46 40 27 0 0 0 13.04% 2.160 
 6. S57XZ 40 37 29 0 0 0 7.50% 2.146 
 7. S57TX 18 16 16 0 0 0 11.11% 512  
           
QRP - SSB         
 1. S52WW 0 0 0 53 53 33 0.00% 1.749 
 2. S57JJ 0 0 0 48 48 31 0.00% 1.488 
 3. S57UMP 0 0 0 49 47 31 4.08% 1.457 
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KVP REZULTATI JESEN 2015  KV AKTIVNOSTI

M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL

 4. S51TX 0 0 0 37 36 23 2.70% 828 
 5. S52CQ 0 0 0 24 21 20 12.50% 420 
 6. S52TK 0 0 0 21 21 15 0.00% 315 
 7. S55NF 0 0 0 14 13 11 7.14% 143   

M. ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
  NOVINCI        
 1. S53APR 0 0 0 74 69 42 6.76% 2.898 
 2. S57ZL 0 0 0 61 56 34 8.20% 1.904 
 3. S58TOM 0 0 0 39 38 28 2.56% 1.064 
 4. S56SG 0 0 0 38 37 26 2.63% 962  

 RADIOKLUB

 1. S53CAB 158.496
  S55OO 19.662
  S51KM 17.840
 S57C 15.366
 S57TW 15.010
  S53BB 14.440
  S52AA 14.136
  S57TY 14.091
  S52LW 11.270
  S50C 9.408
  S57LM 7.353
  S59DRJ 5.300
  S53CC 5.088
  S56B 4.186
  S53SL 3.276
  S57CT 1.650
  S52CQ 420
 2. S50BCC 63.162
 S54O 19.125
 S57Z 18.177
 S53F 16.000
  S52W 6.076
 S53GO 3.784  
 3. S50E 48.808
  S58D 15.323
  S50K 12.110
  S50R 7.482
  S53IXY 5.070
  S59DRL 4.560
  S52JK 4.263
 4. S59EIJ 30.415
 S59T 15.484
 S57DX 6.642
 S51DX 5.100
  S52WW 1.749
  S51CQ 1.440  
 5. S59ACP 27.659
  S51YI 17.496
  S59ACP 4.092
  S51XA 3.818
  S56IPS 1.938
  S52TK 315
 6. S59DJK 23.382
  S51NM 8.120
  S50W 7.280
  S51AF 4.140
  S57XZ 2.146
  S51I 1.696
 7. S59DBC 18.306
  S53M 18.306  
 8. S59ABC 17.889  
  S59ABC 14.325  
  S51MF 3.564  
 9. S59FOP 17.609  
  S51RU 4.968  

  S53AR 2.790  
 S52BO 2.340  
 S57HPW 2.108  
 S59FOP 1.550  
 S57UMP 1.457  
 S56WYB 1.200  
 S57IPA 684  
 S57TX 512  
10. S59DKR 17.044  
 S57XX 10.660  
 S57KM 6.384  
11. S59DKS 16.876  
 S53S 9.324  
 S52X 7.552  
12. S59DCD 14.399  
 S54X 4.960  
 S55N 4.216  
 S57PKT 2.880  
 S56AX 1.683  
 S50BH 660  
13. S59DAP 14.216  
 S57NL 4.788  
 S51ST 4.324  
 S51W 3.200  
 S57ZL 1.904  
14. S59DHP 13.439  
 S51Z 7.398  
 S57Q 3.321  
 S57NAW 2.720  
 15. S59UAR 12.629  
 S53XX 12.629  
16. S53APR 11.956  
 S52AU 5.070
 S51ZJ 3.780  
 S53APR 2.898  
 S56LKP 208  
17. S59EYZ 10.458  
 S57AJ 4.042  
 S52IT 3.984  
 S57SWR 2.432  
18. S59GCD 8.878  
 S55KA 2.622  
 S59GCD 2.479  
 S52LO 2.160  
 S56RJI 1.161  
 S51NH 456  
19. S53JPQ 5.809  
 S59D 3.440  
 S55DK 1.305  
 S58TOM 1.064  
20. S59DZA 5.161  
 S52FT 3.740  
 S58BSO 1.421  
 21. S59DEM 5.112  
 S52WD 5.112  
22. S51WND 4.320  
 S50XX 4.320  

 23. S59DDR 4.262  
 S59DDR 4.130  
 S50VM 132  
 24. S59DTB 4.224  
 S51VC 4.224  
25. S59JPQ 3.630  
 S51KD 3.630  
26. S59DJR 3.486  
 S51WC 3.486  
27. S59IVG 2.942  
 S59IVG 1.980  
 S56SG 962  
28. S59EHI 2.829  
 S57PR 2.829  
29. S51DSW 2.638  
 S55KM 1.504  
  S52ON 1.134  
30. S59DXX 2.574  
 S52N 2.574  
31. S59DMN 2.316  
 S57JJ 1.488  
 S51TX 828  
32. S59DAJ 2.007  
 S52RR 1.232  
 S5100WW 775  
 33. S50VHF 805  
 S55HH 805  
34. S59DLT 777  
 S54AM 777  
 35. S59DVA 713
 S52AQ 713  
 36. S53AAN 357  
 S53AAN 357  
37. S53AJK 143  
 S55NF 143  
38. S59DOR 90  
 S56CUV 90  
    
 EKIPE   
    
 1. BCC 53.302  
 S54O 19.125  
 S57Z 18.177  
 S53F 16.000  
 2. CAB1 52.868  
 S55OO 19.662  
 S51KM 17.840  
 S57C 15.366  
 3. CAB2 38.858  
 S57TW 15.010  
 S53BB 14.440  
 S50C 9.408  
 4. CAB3 32.759  
 S52AA 14.136  
 S52LW 11.270  
 S57LM 7.353  
 5. VRHNIKA 1 27.226  

 S59T 15.484  
 S57DX 6.642  
 S51DX 5.100  
 6. CAB4 24.479  
 S57TY 14.091  
 S59DRJ 5.300  
 S53CC 5.088  
 7. DKR 17.044  
 S57XX 10.660  
 S57KM 6.384  
 8. VRHNIKA 2 3.189  
 S52WW 1.749  
 S51CQ 1.440  
    
Komentarji:
  
S57Q - Začel sem na SSB, pa je 
za 40 min zmanjkalo elek trike, 
potem sem nadaljeval kar na 
SSB. Drugače pa lep zimski dan, 
pri meni skoraj 20 cm mokrega 
snega, ode beljene žice, slab 
SWR in pogoji.

S51AF - Obilo statike,a kljub 
temu dokaj soliden rezultat 
napram, ostalim letom.

S51NH - FT-920, Windom. Ze lo 
slabi pogoji.

S57XX - Muke ježeve! Toliko 
klicanja v prazno, kot tokrat, ne 
pomnim. Očitno je sneg z vsem, 
kar sodi zraven, na redil precej 
QRN-a, ki je zamoril 5W signal 
- predvsem na SSB delu banda.
Temu primeren je tudi rezultat.
Hvala vsem, ki ste se potrudili 
in me potegnili ven.

S51DX - Mraz in sneg, prazen 
akumulator na avtu in vžiganje 
na kable ob 07h zjutraj (TNX - 
Slavko S57DX, kaj bi brez tebe). 
Gretja ni - portabile operation, 
če se je tresel glas, se ni zaradi 
strahu pred barjanskimi volkovi. 
Nekaj QRM-od električnih 
pastirjev, vendar se človek 
privadi.Mogoče kaj večja udeležba 
drugo leto. Hvala vsem za pike, 
de Janez S51DX.

S53IXY -  FT-450, EndFed antena. 
Precej šuma, fe dinga in nekaj 
močnih, a žal polgluhih!
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SOTA Ureja: Rado Konrad Križanec - S58R SOTA ORGANIZIRANOST

    Summits on the AirSummits on the Air
   Vrhovi na radijskih valovih   Vrhovi na radijskih valovih

Sprememba S5 ARM-a in nove članice SOTA
SOTA postaja vse bolj popularna aktivnost radioamaterjev, kar potrjuje čedalje večje število 
novih članic in je SOTA združenj doseglo število 112. V letošnjem letu nekaj novih  »aktraktivnih« 
članov, kot so npr. R9U – Ural, JA, ZL...

Za nas je vsekakor najbolj razveseljiva novica, 
pridružitev 9A v SOTA !  

Izziv ne samo za ljubitelje gora oz. pohodnike, ampak 
priložnost za »dopustnike«, da ob IOTA aktivacijah, le te 
naredijo še bolj »aktraktivne« s SOTA aktivacijo. Da so 

9A vrhovi »atraktivni« za naše aktivatorje, je dokaz 
aktivnost S5 aktivatorjev (90 % vseh do sedanjih 30 
aktivacij od 1.11.2015  ). 

Na http://www.sotamaps.org/ si lahko ogledate dodatne 
informacije 9A ( kot tudi ostale ) SOTA vrhov.
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SPREMEMBA S5 ARM-A IN NOVE ČLANICE SOTA  SOTA

SOTA MT je na uradni SOTA strani konec marca objavil 
nova Splošna pravila, po katerem mora delovati SOTA 
program v bodoče. 

Nova pravila so deloma posledica različnega razumevanja 
nekaterih določb okoli prominence nekje do leta 2012. 
Podrobneje je definiran način za določanje P150. Za nas 
ima to posledico pri nekaterih vrhovih na meji, kjer smo 
do sedaj iskali ustrezen P150 le na naši strani. Po novem 
je potrebno upoštevati tudi teren preko meje. To zadevo 
smo nekako pričakovali, saj se je napovedovala že dolgo.
Druga zadeva, ki nas je presenetila, pa je dosti bolj boleča! 

Pravila prinašajo veliko spremembo pri delu z vrhov, ki 
so imeli dvojno referenco - pri nas je to proti OE in I. 
Začetniki SOTA aktivnosti se spomnimo, da je bila prvotna 
zahteva za aktiviranje vrha na meji ta, da mora miniti 
vsaj 24 ur med aktivacijo ene in druge reference (z istim 
znakom seveda). Kasneje so to zahtevo ukinili. Veliko 
aktivatorjev je začelo to izkoriščati. Utaborili so se na eni 
strani meje in delali nekaj časa iz S5, pa malce iz OE, pa 
nekomu hkrati S5 in OE točke in tako naprej. Nekaj časa 
smo na delo, ki ni v skladu s SOTA pravili, opozarjali, nato 
smo obupali. Slabih (balkanskih) navad se očitno nekateri 
še zelo dolgo ne bodo znebili.

    Tabela 1 - Seznam ukinjenih in novih vrhov v S5 ARM

Ref. Ime vrha Višina (m) Longitude Latitude Velja od Velja do Točke QTH loc

BI-082 Vinji vrh 387 15 16 35 E 45 52 51 N 01.06.2009 30.11.2015 1 JN75PV

BI-083 Veliki Vinji vrh (Sv. Jožef) 392 15 16 08 E 45 52 38 N 01.12.2015  1 JN75PV

BI-084 Borovec 706 15 15 39 E 46 10 22 N 01.12.2015  2 JN76PE

BI-085 Rožce 619 15 40 03 E 46 02 35 N 01.12.2015  2 JN76UB

BI-086 Kamneško 474 15 11 34 E 46 00 07 N 01.12.2015  2 JN76OA

BI-087 Sv. Duh 471 15 23 56 E 45 57 44 N 01.12.2015  2 JN75QX

BR-015 Golič 890 13 58 41 E 45 29 10 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN65XL

BR-029 Novi Brič 312 13 44 32 E 45 27 57 N 15.06.2008 30.11.2015 1 JN65UL

BR-031 Kruljčev vrh 1367 14 22 45 E 45 35 35 N 01.06.2009  6 JN75EO

BR-032 Gradišče 791 14 13 08 E 45 37 37 N 01.06.2009  2 JN75CP

BR-033 Tinjan 374 13 50 08 E 45 33 41 N 01.06.2009  1 JN65WN

BR-034 Kaštelir 244 13 46 52 E 45 35 02 N 01.06.2009  1 JN65VO

BR-035 Visoč 756 14 19 03 E 45 28 59 N 01.02.2011 31.12.2015 2 JN75DL

CP-038 Veliki Kovk 839 13 57 41 E 46 07 47 N 01.12.2015  4 JN66XD

GS-005 Maceljska gora 718 15 47 52 E 46 15 37 N 15.06.2008 31.12.2015 2 JN76VG

GS-023 Svečinski vrh (Kamenik) 517 15 35 33 E 46 41 14 N 01.02.2011 30.11.2015 2 JN76TQ

GS-024 Plački vrh 509 15 37 05 E 46 40 48 N 01.02.2011 30.11.2015 2 JN76TQ

GS-025 Sotinski breg 417 16 01 52 E 46 50 11 N 01.02.2011 30.11.2015 2 JN86AU

GS-026 Serdiški breg 416 16 00 48 E 46 49 49 N 01.02.2011 30.11.2015 2 JN86AT

GS-027 Lendavske Gorice 327 16 28 38 E 46 33 57 N 01.02.2011 30.11.2015 1 JN86FN

JA-070 Vernar 2220 13 51 41 E 46 21 40 N 01.02.2011  10 JN66WI

JA-071 Srebrnjak 2092 13 41 57 E 46 22 43 N 01.12.2015  10 JN66UJ

JA-072 Suhi vrh 1645 13 44 02 E 46 27 39 N 01.12.2015  8 JN66UL

JA-073 Ruševa glava 1519 13 35 21 E 46 24 41 N 01.12.2015  6 JN66TJ

JA-074 Vrh nad Škrbino 2054 13 46 48 E 46 15 16 N 01.12.2015  10 JN66VG

JA-075 Macesnovec 1927 13 54 24 E 46 24 13 N 01.12.2015  8 JN66WJ

KA-003 Kepa 2143 13 57 09 E 46 30 25 N 15.06.2008 31.12.2015 10 JN66XM

KA-008 Košutica 1969 14 17 57 E 46 26 20 N 15.06.2008 31.12.2015 8 JN76DK

KA-020 Pristovnikova planina 1667 14 31 17 E 46 25 37 N 15.06.2008 30.11.2015 8 JN76GK

KS-023 Mali vrh 1617 14 36 11 E 46 26 12 N 15.06.2008 30.11.2015 8 JN76HK
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SOTA Avtor: Robert Hudolin S56VHR SOTA PIKNIK

Po novem bo mejni vrh lahko imel le eno referenco. O 
temu, komu referenca pripada, bo odločala površina 
zemljišča, primernega za aktivacjijo. Merodajna je izohipsa 
25 metrov pod vrhom - vrh bo pripadel tistemu združenju, 
ki bo imel znotraj te izohipse več prostora za aktivacijo. 
Managerja dveh sosednih držav se lahko domenita tudi 
drugače. Če ne bo dogovora bo odločil SOTA MT.

Popravke našega ARM-a v skladu z zahtevami iz novih 
Splošnih pravil je potrebno uskladiti v roku enega leta. 
Združenju, ki se zahtevi ne bo uklonilo, se bodo vrhovi, 
ki jih SOTA MT (iz Anglije) označi kot »sumljive« v bazi 
točkovali z 0 točkami. Na seznamu bodo ostali, točk pa 
ne bodo prinašali.

Zelo zavito v celofan so v novih pravilih povedali tudi to: 
SOTA program ni klub, kjer bi se dalo demokratično 
razpravljati o predlogih in odločitvah vodstva. Pravila 
določa SOTA MT. V program se lahko vključiš z upoštevanjem 
teh pravil ali se pa ukvarjaj s čim drugim.

Zavarovali so se tudi za primer, da jih pričnemo kritizirati 
na SOTAwatch forumu ali kje drugje. To bodo šteli za 
žalitev in te bodo izključili iz programa.

S5 SOTA MT že od leta 2011 »bijemo boj« z angleži za 
spremembo S5 ARM-a. Osnovni problem je v tem, da so 
prezasedeni z implementacijo novih vrhov v SOTA bazo, 
zaradi čedalje večjega števila novo pridruženih članic… 

in temu dajejo absolutno prednost. Tako je prišlo že do 
večkratnih odložitev termina sprememb, ki smo jih 
predhodno dogovorili in odgovora z njihove strani : »To 
je samo hobi…«. Upoštevati je potrebno, da tako kvalitetno 
pripravljene podatke, kot jim jih posredujemo mi, od 
večina ostalih združenj ne dobijo. Izkoristili smo zahtevo 
po ukinitvi mejnih (dvojnih) vrhov, se uskladili z OE SOTA 
in kasneje še z novo članico 9A ter uspeli »prisiliti« 
uveljavitev in objavo  spremembe S5 ARM-a s 1.12.2015. 

Prepričani smo, da je to zadnja sprememba S5 ARM-a in 
temu primerno smo tudi zaključili »poslanstvo« S5 MT 
(še posebej če upoštevamo, da imajo angleži pravico 
dokončnega sprejemanja odločitev). V vsem tem obdobju 
je bilo vloženo veliko dela in ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem, ki ste kakor koli pripomogli k uspešnemu delu. Še 
posebej dvema, ki sta v zadnjem obdobju nosila vso 
breme. To sta S57X – Jurij in S57XX – Jure, ki je s svojo 
natančnostjo pri delu, angležem uspešno »zatiral« njihov 
občutek vse vednosti. 

Povzetek zadnjih sprememb ( ukinjenih in novih vrhov) 
S5 ARM-a je v tabeli 1.

KS-039 Strojna 1055 14 54 46 E 46 36 02 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN76KO

KS-066 Hom 1193 14 56 22 E 46 30 29 N 01.12.2015  4 JN76LM

KS-067 Lubela 781 15 07 25 E 46 23 48 N 01.12.2015  2 JN76NJ

KS-068 Veniški vrh 569 15 02 11 E 46 22 27 N 01.12.2015  2 JN76MI

PK-004 Košenjak 1521 15 01 48 E 46 38 42 N 15.06.2008 31.12.2015 6 JN76MP

PK-010 Ortov vrh 1023 15 09 02 E 46 39 03 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN76NP

PK-011 Bricnik 1017 15 10 01 E 46 38 09 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN76OP

PK-015 Ramšakov vrh 970 15 11 23 E 46 21 34 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN76OI

PK-048 Kapunar 1051 15 15 13 E 46 38 32 N 01.06.2009 30.11.2015 4 JN76PP

RG-031 Planinska gora 844 15 30 22 E 45 49 21 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN75ST

RG-049 Golobinjek 461 15 04 00 E 45 50 56 N 15.06.2008 30.11.2015 2 JN75MU

RG-059 Rdeči kamen 909 14 58 08 E 45 44 33 N 01.12.2015  4 JN75LR

RG-060 Ljubljanski vrh 818 14 17 55 E 45 55 52 N 01.12.2015  4 JN75DW

RG-061 Kačja rida 419 15 06 49 E 45 49 52 N 01.12.2015  2 JN75NT

TK-014 Mija 1188 13 28 46 E 46 13 32 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN66RF

TK-018 Veliki vrh 1071 13 46 48 E 46 06 25 N 15.06.2008 30.11.2015 4 JN66VC

TK-041 Šentviška Tura 963 13 59 51 E 45 48 35 N 01.12.2015  4 JN65XT

TK-042 Kovk 962 13 58 09 E 45 53 17 N 01.12.2015  4 JN65XV

TK-043 Jelenk 787 13 39 31 E 46 03 28 N 01.12.2015  2 JN66TB

TK-044 Rojčev vrh 993 13 46 16 E 46 01 51 N 01.12.2015  4 JN66VA

TK-045 Veliki Rogatec 948 14 07 07 E 45 50 47 N 01.12.2015  4 JN75BU

TK-046 Lašček 1072 13 46 23 E 46 04 50 N 01.12.2015  4 JN66VB
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ZLATI OLD TIMER S51VA  ZRS INFO

Sledili so eksperimenti s preprostimi  CB volki-tolki kjer 
sem se prvič srečal z radio vezo. Stvar je postajala zanimiva 
in vpisal sem se na radioamaterski tečaj v koprskem 
Radioklubu Jadran. 

Nekaj mesecev sva z sovaščanom Grazianotom  (S50J).. 
peš  hodila v Koper na ta tečaj preko nasipa, ki je delil 
škocjanski zaliv. Uspešno sem opravil izpit 3. klase 
12.3.1965, 21.3.1966 pa sem opravil izpit 2. klase in 
dobil pozivni znak YU3TRR. Po nabranih izkušnjah v delu 
na klubski postaji YU3CST, sem usposobil tudi domač 
PPS: LW gola žica dolžine 41m, Iskrin sprejemnik SK6 ter 
oddajnik za 80m obseg z dvema EL 84. Ob nevihti  sem 
nekoč obesil konec antenske žice na okensko kljukico in 
nekaj »strel« je bilo ponoči v sobi - prebijalo je cca 40cm 
v žico ozemljitve, ki je bila na tleh. Velika izkušnja, ki se 
je srečno končala. 

Iz teh časov je zanimiv eksperiment, ko sem s tem 
oddajnikom za CW naredil obojestransko AM zvezo z 
Doretom S51LD iz Planine. V antensko žico sem vgradil 
serijsko ogljen mikrofon v stari telefonski slušalki, stisnil 
taster in poklical Doreta, ki mi je presenečen odgovoril 
- eksperiment je popolnoma uspel. Napredek v PPS-u je 
bila vertikalka 14AVQ ter RXTX SOKA 747, s katero sem 
naredil veliko DX-ov pa tudi nekaj RTTY zvez s starim 
teleprinterjem. Nekaj dodatnih operaterskih izkušenj sem 
dobil  pri delu v koprskem občinskem centru zvez in kmalu 
po sprejemu na delo v Carinarnico Koper sem vstopil tudi 
v vodstvo RK Jadran - po Milavec Marjanu YU3KN so mene 
izvolili za predsednika. 

Tedaj cca 65-članski klub sem poskušal organizirati tako, 
da je vsak našel svojo dejavnost znotraj UHF, UKV, KV, 
tekmovanja, konstruktorstva, skrbi za podmladek, 
mentorstva, skrbi za našo postojanko na Slavniku… 
Poskušal sem naše znanje, izkušnje  in tehniko vključiti 
v družbeno življenje in naša sredstva zvez uporabljat tudi 
v druge družbeno koristne  namene. Tako smo si pridobili 
zaupanje in finančno pomoč s strani raznih institucij. Na 
svetovnem prvenstvu leta 1977 v jadranju razreda Optimist 
smo organizirali radio vezo med kontrolnimi točkami na 
morju in centrom, iz sekcije YU3DTV na koprskem Radiu 
smo vzpostavljali radio vezo z odpravo na Himalaji, na 
mednarodnem lokostrelskem tekmovanju smo organizirali 
prenos rezultatov s terena v center, kjer jih je Darko 
YU3UUD obdelal na Comodore računalniku. Ob naši 

25-letnici leta 1979 sem 
organiziral dvodnevno 
srečanje radioamaterjev 
Slovenije na Debelem 
rtiču, izdan pa je bil tudi 
priložnostni bilten. V naslednjih letih sem kot član 
upravnega odbora deloval na mednarodnih odnosih kot 
predsednik komisije za zunanje stike. Leta 1984 sem 
vzpostavil odlično sodelovanje z radioamaterji Ferrare 
kar je bilo prvo sodelovanje med YU in I. Po izmenjavi 
delegacij pri nas in v Ferrari so aktivnosti hitro stekle 
(skedi, udeležba na QRQ tekmovanju pri nas, tekmovanju 
pobratenih mest, izmenjava revij-ki traja še danes…) Leta  
1986 in 1987 sta župana obeh občin izmenjala novoletni  
čestitki  občanom Kopra in Ferrare preko radioamaterskih 
zvez. Posnetek je bil predvajan na Radiu Koper. Organiziral 
sem tudi srečanje radioamaterjev Slovenije, BIH ter Italije 
v Strunjanu. 1986 sem bil častni gost svetovnega prvenstva 
v ARG-ju v Sarajevu kot rezultat dobrega sodelovanja in 
pomoči pri ARG. Med vojno v BIH 1992 sem v 3 mesecih 
izmenjal 102 poizvedovanji  s tamkajšnjimi radioamaterji, 
kjer je pomagal tudi 112 s telefonskimi zvezami. Istega 
leta sem bil v spremstvu konvoja humanitarne pomoči s 
strani italijanskih radioamaterjev v občini Crikvenica. Po 
postavitvi kulturnega doma v Hrvatinih 1988 sem se 
posvetil vodenju kulturnega društva ter še zlasti mešanega 
pevskega zbora, katerega je 3 leta vodil dirigent ljubljanske 
opere Vlado Kobler S51VK. V društvu in zboru aktivno 
delujem še danes. Radioamaterstvo sem dal malo na 
stran in sledila je dolga pavza do moje upokojitve pred 
tremi leti, ko sem se ponovno aktiviral. Med tem časom 
pa sem se posvetil malo laserskim komunikacijam-v 
začetku v AM kasneje pa tudi v FM v sodelovanju z S57RW 
Andrejem - video: https://www.youtube.com/watch?v=O6Twdyw_R_k   

V zadnjem času sem aktiven na KV obsegu kjer uporabljam 
stari TS530, Atlas 210, TS 590 ter FT857. Antene imam 
žične, zadnje čase pa uspešno preizkušam multi band 
end fed anteno z magnetnim balunom 9:1 (rezervna več 
namenska antena). Lansko zimo mi je v S5 uspelo oživeti 
band 160 m in sledili so redni skedi na 1,852 MHz ob 
večernih urah. To se je lepo prijelo in nadaljeval bom tudi 
letos. Pokazal se je velik interes za to področje in vsak 
sked je bila učna ura pri izmenjava izkušenj. Zavedajmo 
se našega poslanstva in še naprej delujmo uspešno. 

VY 73 S51VA   

S51VA  50 LET RADIOAMATERSTVA
Že v mladih letih me je raziskovanje zanimalo še zlasti tehnika. V 
osnovni  šoli sem z zanimanjem naredil pri tehničnem  krožku malo 
boljši detektorski sprejemnik. Eksperimentiral sem z antenami in 
ugotovil, da je lahko tudi sveže odžagana 4 metrska akacija dobra 
sprejemna  antena. V goriškem dijaškem domu je bil to moj »radio« 
z vgrajeno telefonsko slušalko za zvočnik. Za anteno pa sem uporabil 
šuko utikač ob postelji- fazo 220V in lepo poslušal Monte Carlo… 
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DIPLOME Ureja: Miloš Oblak, S53EO 

RADIOAMATERSKE DIPLOME
RADIO  ACTIVITY  2016  AWARD                                     GERMANY
Diploma se izdaja oddajnim radioamaterjem in SWL Za osvojitev 
diplome so potrebne zveze s po eno postajo iz čimveč različnih 
DXCC držav v mesecu JANUARJU 2016 (SWL operatorji - 
sprejem postaj).  Veljajo vsi bandi in načini dela. Potrebno je 
vsaj 20 DXCC držav. Število držav, ki jih boste prijavili v zahtevku, 
bo napisano na diplomi. Spisek uredite po abecednem redu 
imen DXCC držav. Diploma ima vsako leto drugačen izgled, na 
sliki je diploma za leto 2015.  Zvez ni potrebno imeti potrjenih, 
pošljite izpisek iz dnevnika, najkasneje do 28.februarja 2016.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-vek 
z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja. Diploma bo poslana na vaš e-mail naslov v PDF 
formatu, da si jo lahko sami natisnete.
Hans-Juergen Schmelzer DE3EAR,  P.O.Box 1204,
D-95634 TIRSCHENREUTH,  Germany
e-mail:   de3ear@darc.de 
Internet: http://braveradiofriends.weebly.com

BRANDENBURG DIPLOM               GERMANY
Diplomo izdajajo radioamaterji iz DARC Distrikta Brandenburg 
za potrjene zveze z najmanj 20 različnimi DOK-i iz distrikta Y 
(DX = 10). Veljajo vsi Y DOK-i in tudi  Z DOK-i, ki pripadajo 
temu distriktu. Štejejo zveze po 1. oktobru 1990. Manjkajoči 
DOK (največ 5) lahko zamenja zveza s klubsko postajo iz 
distrikta. Veljajo vsi bandi in načini dela.  SWL OK.
GCR  5 EUR  ali  7 USD
Joerg Behrent DL2RSS,  Gaggenauer Str. 37
14974  LUDWIGSFELDE  Germany
Plačate lahko tudi preko banke: 
DARC OV Y34  Blankenfelde-Zossen
Kto.-Nr.  990245601   BLZ:   50010060 Postbank 
IBAN: DE88 5001 0060 0990 2456 01   BIC: PBNKDEFF 
V namen plačila vnesite pozivni znak

DIPLOME DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE  FRANCE
Diploma se izdaja za potrjene zveze z 3 različnimi  postajami 
iz francoskega departmaja Nievre (58) (VHF/UHF/SHF = 2). 
Za diplomo veljajo vse postaje, ki imajo prvi dve cifri poštne 
številke 58. Ni datumskih omejitev, veljajo vsi bandi in načini 
dela. Ne štejejo pa zveze preko repetitorjev, Echo Linka in 
Remote načina zveze. SWL OK.
GCR 8 EUR  ali  8 IRC 
Cathy Loubignac F1HWL,  16 Rue des Acacias
F-58150  MARZY,  France
Internet:  http://ed58.ref-union.org/dd58.htm

JARL 90TH ANNIVERSARY AWARD JAPAN
Japonska zveze radioamaterjev (JARL) praznuje 90-letnico. V 
počastitev  jubileja izdajajo radioamaterji serijo 5 spominskih 
diplom za zveze v obdobju 12. junij 2015 - 11. junij 2016. Vloge 
za diplome bodo sprejemali do 31.12. 2016. Zvez ni potrebno 
imeti potrjenih, vzorec zahtevka za diplomo lahko najdete na 
njihovi spletni strani. Diplome so lahko posebej označene, da 
so bile vse zveze Single Band, Single Mode, QRP, Satellite, 
D-Star ali One Day. Po osvojitvi vseh 5 diplom se lahko zahteva 
posebna spominska plaketa.
Veljajo zveze z japonskimi postajami. Diplome, ki se izdajajo: 
Class J :  zveza s po eno postajo iz 9 različnih prefiksov
Class A:  zveza s po eno postajo iz 9 mest (City ali Ku)
Class R: zveza s po eno postajo iz 9 različnih Gun (področja, 
ki nimajo statusa mesta)
Class L:  zveza s po eno postajo iz 9 različnih prefektur
Class 90TH: zveze z 90 različnimi postajami po vsem svetu; 
zveza s posebno JA spominsko postajo šteje za 9 zvez 
Cena vsake diplome je 8 IRC  ali ekvivalent od 1000 Yenov 
(približno 7,58 EUR), plaketa je 10.000 Yenov (75,80 EUR po 
tečaju 1 EUR = 131,92 Yen). Možno je plačilo preko Paypal 
sistema,  pozanimajte se z e-mailom na JARL.
Japan Amateur Radio League - Award Desk,
3-43-1 Minamiotsuka, Toshima,  Tokyo 170-8073,  Japan
e-mail:  award@jarl.org
Internet:  http://www.jarl.org/english/0-2.htm

GAIUS IULIUS CAESAR  AWARD ITALIA
Diploma je posvečena vojskovodji in državniku Gaju Oktaviju (63 
BC - 14 AD), poznanemu tudi kot Octavian ali Augustus, začetniku 
velikega Rimskega imperija in njegovemu prvemu imperatorju. 
Kot pra-nečak Julija Cezarja, ki ni imel svojih potomcev, je bil 
imenovan za Cezarjevega posvojenega sina in njegovega 
naslednika. Rimskem imperiju je vladal  41 let. 
SWL OK. Za diplomo je potrebno izpolniti dva pogoja:
1.  z zadnjo črko 17 italijanskih postaj sestaviti besede GAIUS IULIUS 
CAESAR. Uporabljene so lahko tudi zadnje črke posebnih italijanskih 
postaj, ne veljajo pa tuje postaje, ki so delale iz teritorija Italije
2. zveza s po eno postajo iz najmanj 50 različnih držav (od 60 
držav na spisku), ki so povezane z Rimskim imperijem. Spisek 
držav lahko dobite pri S53EO ali na spletni strani managerja za 
diplomo IK3GER
Veljajo potrjene zveze po 1. januarju 1985. Diploma je lahko 
posebej označena, da so bile vse zveze na SSB, CW, PSK, DIGI, 
itd.  Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahtevek 
z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja. Diploma vam bo poslana v PDF ali JPEG formatu, 
da si jo lahko sami natisnete.
Internet:  http://www.ik3ger.it/dxinfo/awards/caesar/rules.pdf
e-mail:  corsetti.paolo@libero.it
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  DIPLOME

GREAT SILK ROAD AWARD        KAZAKHSTAN
Silk Route ali Svilena Pot je omrežje zgodovinskih trgovskih 
poti, ki so vodile trgovce, osvojevalne vojske, menihe,  avanturiste 
in popotnike iz Kitajske preko Indije do Sredozemskega morja. 
Pot je dolga  6000 km. Zgodovinska in kulturna povezava med 
Vzhodom in Zahodom danes velja za del svetovne kulturne 
dediščine UNESC-a.
Diploma se izdaja za potrjene zveze s po 1 postajo iz 12 
različnih držav, po katerih je potekala pot. Obvezna je zveza 
s Kitajsko (BY). Veljajo zveze po 1. januarju 2000. SWL OK.
Spisek držav (25), ki veljajo za diplomo:
China (BY), Mongolia (JT), Kazakhstan (UN), Russia (UA, 
RA), Kyrgyzstan (EX), Uzbekistan (UK), Turkmenistan (EZ), 
Tajikistan (EY), India (VU), Pakistan (AP), Afganistan (YA, T6), 
Iran (EP), Iraq (YI), Syria (YK), Turkey (TA), Lebanon (OD), 
Jordan (JY), Saudi Arabia (HZ), Israel (4X), Azerbaijan (4J), 
Armenia (EK), Georgia (4L) , Ukraine (UR), Greece (SV), Italy 
(I). Dovoljeni so vsi prefiksi, ki veljajo za dotično državo.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-
vek z običajnimi podatki o zvezah, napisan v Wordu, Excelu 
ali navadnem Text formatu, pošljite po e-mailu na naslov 
managerja. PDF diploma vam bo poslana po e-mailu, da si jo 
lahko sami natisnete. Če želite tiskano diplomo, pošljite 
zahtevek + 7 USD na naslov managerja za diplomo.
Arthur Zakrzewski UN6QC, 2 Frunze Str., Iliyskiy Region,
Almaty Oblast, BOROLDAY 040708,  Kazakhstan
e-mail:  UN6QC@yandex.ru

RUSSIAN SPECIAL STATIONS AWARD RUSSIA
Diplomo izdaja Kuzbass DX Group iz Rusije za zveze z ruski-
mi postajami, ki so uporabljale posebne ali jubilejne znake 
(znake ekspedicij UExx , kontest znake RM4W, RU1A,…, 
znake klubov in organizacij R1DIG, R3RRC, R9MWS,… jubi-
lejne znake RPxx, RHxx,..). Ne veljajo zveze s postajami 
Antarktike R1Anx, Malega Vysotskega R1MVx, Franz Jozeph 
Isl. R1FJx. Diploma se izdaja v 3 klasah:
Class 1 = 20 postaj,  Class 2 = 10 postaj,  Class 3 = 5 postaj
GCR  10 USD  ali  10 EUR  ali  10 IRC
Manager za diplomo priporoča, da pošljete zahtevek in denar 
s priporočeno pošto. SWL OK. 
Oleg A. Malyavskiy,  P.O.Box 1,  TOPKI,
Kemerovskaya Obl.,  652300  Russia
e-mail:  ua9uax@kuzbass.net

ASIAN AFRICAN CONFERENCE AWARD INDONESIA
Diploma se izdaja ob 60-letnici prve azijsko-afriške konference. 
Za diplomo so potrebne zveze s po 1 postajo iz najmanj 15 
držav od 28 udeleženk. Obvezna je zveza z Indonezijo (YB). 
Veljajo vsi bandi in načini dela. Diploma je lahko posebej 
označena da so bile vse zveze na enem bandu ali enem načinu 
dela. Veljavne države so:
Afganistan (T6), Cambodia (XU), China (BY), Egypt (SU9, 
Ethiopia (ET), Ghana (9G), India (VU), Indonesia (YB), Iran 
(EP), Iraq (YI), Japan (JA), Jordan (JY), Laos (XW), Lebanon 
(OD), Liberia (EL), Libya (5A), Myanmar (XZ), Nepal (9N), 
Pakistan (AP), Philippines (DU), Saudi Arabia (HZ), Sri Lanka 
(4S), Sudan (ST), Syria (YK), Thailand (HS), Turkey (TA), 
Vietnam (XV), Yemen (7O). Štejejo vsi veljavni prefiksi države.
Zahtevek za diplomo pošljite na e-mail naslov managerja za 
diplomo, na isti naslov pa nakažite znesek 10 USD po Paypal 
sistemu V namen nakazila navedite svoj pozivni znak in oznako: 
On Behalf Asian African Conference Award. 
Internet:  http://www.qrz.com/db/ye60aa
e-mail:  ye60aa@yahoo.com

UFA DIPLOMA   RUSSIA
Diploma se izdaja za zveze po 1. januarju 2015 s po 1 postajo 
iz vsakega od 7 distriktov ruskega mesta UFA. Vse zveze 
morajo biti narejene v enem koledarskem letu. Zveza z RDA 
distriktom BA-74 lahko nadomesti enega od manjkajočih 
distriktov. Veljajo vsi bandi in načini dela. Diploma bo označena, 
da so bile vse zveze Mixed, All CW, All Phone, All Digital. QRP 
postaje lahko zahtevajo, da je diploma označena, da so bile 
vse zveze narejene s QRP/QRPP. SWL OK.
Ufa RDA distrikti:
BA-01: Demsky,  BA-02: Kalininsky,  BA-03: Kirovsky, BA-04: 
Leninsky, BA-05: Oktjabrsky,  BA-06: Ordzhonikidzevsky,
BA-07: Sovietsky.
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-
vek z običajnimi podatki o zvezah pošljite po e-mailu na naslov 
managerja. 
Internet:  http://r9w.qrz.ru
e-mail:  r9w.award@gmail.com

CASTLES IN SERBIA AWARD SERBIA
Diploma se izdaja za zveze po 1. januarju 2014 z različnimi 
postajami iz gradov, utrdb in drugih zgodovinskih objektov 
Srbije. Objekti, veljavni za diplomo, nosijo oznako YU-00xxx. 
Spisek lahko dobite na internetni strani WCA (World Castles 
Award) ali pri managerju za diplomo Draganu, YT2KID. Z 
vsako referenčno številko velja samo ena zveza. Veljajo vsi 
bandi in načini dela. SWL OK.
Diploma se izdaja v 3 klasah:
Class 3:  10 objektov,  Class 2: 20 objektov,
Class 1:  30 objektov
Diploma se izdaja v elektronski obliki in je brezplačna. Zahte-
vek z običajnimi podatki o zvezah, urejen po številki objektov, 
pošljite po e-mailu na naslov managerja. 
e-mail:  vitezyt2kid@gmail.com
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