
         Letnik 12 /  Številka 1  01.03.2008     

 
 
 

 
SCC   Novice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehod v nova obdobja + CQ WW 160M + Single band beverage + Zbirka predpisov + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdajatelj: 
Slovenia Contest Club 
Saveljska 50 
1113 Ljubljana 
 
E naslov kluba: 
scc@hamradio.si 
 
SCC Novice izhajajo po potrebi. 
Objavljamo članke, ki so zanimivi in 
poučni za člane SCC kluba. 
 
 
Ureja začasni uredniški odbor 
 
Oblikoval: 
Janez Červek, S57J 
 
 
 

Uredništvo si pridržuje pravico do 
neobjave, krajšega povzemanja ali 

delnega objavljanja v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi 

možnostmi. Uredništvo ne odgovarja 
za morebitno škodo, ki bi nastala kot 
posledica nestrokovnega sestavljanja 

objavljenih naprav na osnovi 
tehničnih člankov opisanih v reviji, 

ali zaradi napak v tisku in napak 
avtorjev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija na naslovnici: 
Člani kontest pedicije na Veli Rat: 
Tine, S50A, Tomislav, 9A2AA in 
Frane, S59AA 
 
Fotografija na zadnji strani: 
Vrh svetilnika 
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Prehod v nova obdobja 
Tine Brajnik, S50A 

 
    Kar nekaj dogodkov in aktivnosti zaznamuje prehod 
iz 2007 v 2008. Ne gre opredeljevati dogodkov na 
točen termin letnega prehoda temveč na širši čas. 
    Najprej je tu napoved pričetka novega sončnega 
ciklusa, katerega smo nestrpno čakali že dalj časa. 
Strokovnjaki nam napovedujejo začetek novega ciklusa 
v tem prehodnem času  - natančneje koncem lanskega 
leta. V praksi se sicer še nič ne pozna in gornja dva 
obsega (12 in 10 m) sta še bolj mrtva, toda ekspedicija 
VP6DX z otoka Ducie, ki je oddaljen več kot 16 tisoč 
kilometrov od nas, je bila delana v Evropi tudi na 28 
MHz. Če nič drugega, sedaj bomo čakali iz dneva v dan 
na nove možnosti povečanja tekmovalnih rezultatov in 
števila delanih držav, ko se bodo gornji obsegi 
popravljali. In sedaj bo čas za realizacijo projektov 
večjih anten za višje obsege. 
    Druga pomembna novost ali pa »korajža« nekaterih 
tekmovalnih komisij v zadnjem času je mnogo bolj 
podrobna in predvsem aktivnejša vloga pri pregledu 
tekmovalnih dnevnikov.  Pred nekaj leti si nismo mogli 
predstavljati, da bi CQ komisija ali ARRL tekmovalna 
komisija komentirala ali naredila kaj več glede 
posameznih neverjetnih rezultatov. Najnovejši rezultati 
IARU 2007 tekmovanja pa kažejo na  bolj pošten 
pristop komisije z rezultatom diskvalifikacije treh zelo 
znanih postaj oziroma tekmovalnih operatorjev. 
Podobno pot je ubrala tudi CQWW komisija, ki je 
morala iskati zelo sofisticirane načine obdelave in 
pregleda dnevnikov, da je z gotovostjo ugotovila 
nepravilnosti pri delu postaje, ki je prijavila največji 
rezultat v single op. kategoriji. Tako imamo sedaj tudi v 
javnosti objavljene izsledke in programje za 
ugotavljanje načina dela posamezne postaje. In to še ni 
vse. Kot veste je bil zamenjan direktor CQ 160 m 
tekmovanja, kjer so posamezne postaje v letošnjem CW 
CQWW 160 m z uporabo belgijskega »internet chat 
room« dogovarjale zveze in si preko interneta 
izmenjevale tekmovalne raporte. Več postaj je že 
umaknilo svoje dnevnike v check log kategorijo, nekaj 

jih pa še vedno ostaja pri trditvi, da kar ni posebej 
prepovedano, je dovoljeno. Zagotovo bodo pravila 
tekmovanj dopolnjena. Če že govorimo o tej 
problematiki se lahko pohvalimo, da smo za naš 
EUHFC prijeme sprotnega izboljšanja pravil in 
diskvalifikacij neregularnega dela postaj uporabljali že 
od vsega začetka organizacije tekmovanja in zato 
mnogi Evropejci cenijo EUHFC kot enega najboljših 
tekmovanj. 
    Tretja pomembna zadeva, ki se je pojavila v zadnjem 
času je novo programje, ki ob uporabi širokopasovnega 
radijskega sprejemnika dekodira signale iz vsega 
propustnega spektra in jih s podatki o frekvenci in 
klicnem znaku naniza na zaslonu monitorja 
računalnika. Kaj to pravzaprav pomeni? Zagotovo je ta 
produkt le del možnosti, ki se aplicirajo ob sodobnih 
tehnoloških rešitvah. Pri pojavu takih in podobnih 
novosti je vedno takoj prisotna tudi ocena vpliva 
posameznega produkta na naše tekmovalne aktivnosti. 
Ob uveljavljanju »skimmerja« (tako se produkt 
imenuje), že poteka široka razprava o uvrstitvi postaj, 
ki delajo (bodo delale) s to tehnologijo v bodisi novo 
kategorijo ali v katero od obstoječih. Rešitev je več in 
vsak ima svoje argumente. Ne glede na mnoge 
argumente proti uvrstitvi v assisted kategorijo upam, da 
bodo sprejeli naše argumente. Prepričani smo namreč 
lahko, da bo naslednji korak objava rezultatov 
(podatkov), ki jih bo dal skimmer na cluster, torej bodo 
izenačeni (v veliki meri) tisti s skimmerjem in tisti s 
clustrom. To je le en od detajlov, ki muči svetovno 
radioamatersko tekmovalno srenjo v tem času, toda 
novosti in napredek tehnologije je vedno hitrejši in 
vedno težje ga je slediti in spremljati. 
    V marcu bomo ropotali v ruskem tekmovanju, pa 
potem v WPX SSB in, ker je letos petnajstletnica 
uspešnega delovanja SCC, bomo »ušpičili« še kakšno 
akcijo. 
 
Srečno in CU, Tine 

 
 

CQWW 160M CW z Dugega Otoka 
Frane Bogataj, S59AA in Tine Brajnik,S50A 

      
    V iskanju dobre in z avtom dostopne lokacije za 160 
metrski CQWW kontest je že decembra lani padla ideja 
o svetilniku Veli Rat na Hrvaškem Dugem otoku. Le-
tega sem spoznal in občudoval na mojih potepanjih po 
tedaj še našem Jadranu. Imel sem tudi informacijo, da 
tu apartmaje tako kot v nekaterih drugih 9A svetilnikih 
oddajajo za bivanje turistom (za dobre pare, seveda). 
Svetilnik ima lepo lego, je popolnoma odprt proti 
zahodu, proti vzhodu pa tudi nima nobene omembe 

vredne ovire. Do platoja je visok kakih 34 metrov, 
okrog njega in v okolici je dovolj prostora za antene in 
v bližini ni nobenega objekta, ki bi lahko povzročal 
motnje. 
    Ko je ideja dozorela, je Tine od agencije, ki upravlja 
s svetilnikom nabral informacije o pogojih nastanitve, o 
trajektnih povezavah s kopnim in dobil uradni pristanek 
za postavitev žičnih anten, tako s samega stolpa kot v 
okolici. Ogled sva opravila sredi decembra, k 
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sodelovanju pa sva povabila še domačina, starega 
prijatelja Toma, 9A2AA.  
 

Priprave 
 
    Proučila sva možnosti za oddajne antene in se 
odločila za 3 sloperje z dvignjenim radialom, padajoče 
s stolpa v treh glavnih smereh. Sistem naj bi deloval 
tako, da po dva neaktivna sloperja delujeta kot 
reflektorja. Preklop kablov naj bi bil z releji zunaj 
svetilnika, dvignjeni radiali pa razpeti nizko nad zemljo 
v treh glavnih smereh. Za sprejem sva našla možnost 
raztegnitve dveh dolgih žic za smer severo-zahoda in 
severo-vzhoda. Na konceh naj ne bi bili zaključeni, 
tako da bi bili dvosmerni. Sprejemni anteni naj bi bili 
uglašeni in prilagojeni, kar bi pomenilo optimalno 
delovanje posamezne antene. Vzhodna RX antena naj 
bi se začela kakih 60 metrov od svetilnika, zahodna pa 
precej dalj, za kar bi bilo potrebnih dobrih 200 metrov 
kabla. Z nekaj prask ter raztrgane obleke nam je potem 
uspelo skozi makijo potegniti 300 metrov žice za smer 
USA in nekaj manj za smer vzhoda. 
    Za tekmovanje sva pripravila 2 postaji: IC-775 kot 
"running" in IC-756 PRO III za pobiranje množilcev in 
za pomoč pri sprejemu. Obe postaji naj bi bili 
enakovredni tako za sprejem kot za oddajo. Zaradi 
varnosti sprejemnikov naj bi bili obe postaji pri oddaji 
ene ali druge na TX-ON s tem, da bi se za oddajanje po 
potrebi (in seveda po dogovoru) ročno preklopili.  
 

 
Preklopna enota 
 
Izdelana je bila preklopna enota, ki je omogočala 
obema postajama izbor treh oddajnih in dveh 
sprejemnih anten. Preklopna enota je izpadla kar 
komplicirano a ves sistem je deloval po načrtu in varno 
in kot redki se namesto naštevanja problemov lahko 
pohvalimo, da v tekmovanju nismo imeli nobenega 
tehničnega problema ali izpada. V sestavu postaje so 
bili še PA (Alpha77D) ter trije PC-ji, dva v mreži z 
dobrim starim CT-jem ter eden za DX-cluster.  

    Za tolikšno količino opreme je bil za prehod meje 
potreben ATA karnet, kar je stvar zakompliciralo že na 
samem začetku, še bolj pa ob prehodu državne meje. Z 
vso opremo v notranjosti XSARE-break in z veliko 
količino kablov v strešnem kovčku sva se podala na pot 
v sredo pred kontestom z veliko rezervo časa. Šla naj bi 
preko mejnega prehoda Vinica, ki ima najkrajšo 
povezavo z 9A avtocesto, a na najino veliko 
razočaranje naju je carinik poslal v Metliko, saj Vinica 
ne premore špediterske službe. Tako sva bila preko 
meje šele ob osmih, kar bi moralo biti še vedno dovolj, 
da prideva do 11h na trajekt v Zadar. Zaradi premočne 
burje pa so pri Gračcu zaprli avtocesto in nas poslali po 
stari cesti proti Posedarju. Rezerva časa je kopnela, 
dokončno pa je izkopnela na ravnini pod Obrovcem, ko 
je sunek burje odtrgal pokrov prtljažnika, ga odnesel 
kar daleč od ceste in raztreščil. Na tovoru ni bilo kake 
bistvene škode (kablov zaradi teže ni odneslo), po 
opozorilu in nasvetu domačina pa sva se vrnila do 
Obrovca in nato okrog Novigradskega morja mimo 
Zemunika do Zadra. V luki naju je pričakal Tom, ki pa 
ni uspel zadržati trajekta in tako smo mu skupaj le še 
pomahali v slovo. K sreči je peljal trajekt tega dne še 
enkrat, ob osmih in tako smo le prišli na Veli Rat še 
istega večera. 
    V četrtek je bil lep dan in šlo je vse po načrtu: na 
ograjo platoja smo pritrdili tri 4 metrske Veplasove 
jambore, nanje obesili sloperje, razpeli radiale in vse 
skupaj prilagodili brez večjih težav. Popoldne smo 
raztegnili še žice za sprejem in zvečer je vse delovalo 
kot je treba. Oddajne antene so bile lepo usmerjene - 
razlika ob preklopu je bila v različnih smereh tudi do 
15 dB, presenetile pa so sprejemne antene - sprejem je 
bil miren kot doma na 20 metrih, usmerjenost pa kar 
neverjetna. Kratek poskus zvečer je bil obetaven, 
navrgel je kar 27 Japoncev, zjutraj pa precej USA 
postaj in nekaj od njih je padlo še pozno po sončnem 
vzhodu. V petek smo izkoristili lep sončni dan za oddih 
in se z večimi postanki zapeljali po otoku na jug do 
Salija in popili kavo v edinem odprtem lokalu na otoku. 
  

TX releji 
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Pa še nekaj o svetilniku 
 
    V južni polovici bivalnega dela zgradbe živi 
svetilničar z ženo in hčerko, ki jo vsak dan vozi v šolo 
v Božavo, oddaljeno kakih 10 km. V severnem delu sta 
dva kar razkošna apartmaja, veliki za štiri osebe in 
manjši za tri. Mi smo najeli manjšega, saj je bil dovolj 
prostoren za nas in za našo kramo. Do svetilnika vodi 
daljnovod, tako da z napetostjo ni problema, na naše 
razočaranje pa ni v stavbi trifaznega priključka. 
Ogrevanje je z električnimi radiatorji, zato smo naše 
postaje za vsak slučaj priključili na elektriko drugega 
apartmaja, ki je bil v tem času seveda nezaseden. 
Svetilničar Zvone lovi ribe, tako z mrežo kot tudi s 
harpuno in v nedeljo nas je počastil s svežimi 
škarpenami, katere je na dalmatinski način pripravil 
Tom, ki je bil tudi sicer naš glavni kuhar. 
 

Tekmovalni del 
 

 
Kontest 
 
   Je bil zelo zanimiv in nam je prinesel nove 
razsežnosti pri delu na 160 m bandu. Vendar pojdimo 
po vrsti. Petnajst minut pred začetkom tekmovanja smo 
našli čisto frekvenco na 1832,5 in brez kakšnih 
sosednjih signalov delali zvezo po zvezo do začetka 
tekmovanja. Ob času 00.00 pa smo prvič pritisnili na 
F1, ki je pomenil tekmovalni CQ. Namesto odgovora 
postaj in pričakovanega pile up-a pa smo doživeli 
hladen tuš. Sto Hz pod nami je pričel nabijati CQ 
DL0SAX in sto Hz višje SN7Q. Znake omenjam zato, 
ker vemo, da so to postaje, ki imajo zelo močan signal. 
Za glavno postajo je sedel S50A in s strahom gledal na 
S59AA, ki je na drugi postaji spremljal delo. Toda 
sprememba frekvence bi pomenila samo izgubo časa, 
ker v začetku tekmovanja ni več možno najti proste 
frekvence. Torej CQ test in tako mnogokrat... Rezultat 
5 zvez v prvih osmih minutah. Počasi so se zadeve 
uredile, toda po prvi uri smo imeli le 109 zvez, od tega 
8 DX zvez z UA9 postajami. Prvi zahodni DX je bil 
VE1ZZ ob 0109 in nato šele ob 0220 prvi Američani. 

Tedaj smo tudi vključili zahodno anteno in od tedaj do 
0530 UTC je v logu več DX-ov kot Evropejcev. 
Američani so bili sicer relativno šibki s signali na 
sprejemnem beverageu, toda band je bil kot 14 MHz. 
Klicale so postaje iz celotne ameriške celine od 
vzhodne obale do Kalifornije. Število zvez po prvih 
urah 109, 110, 68, 77 in med četrto in peto uro zjutraj 
104. Nato še 75 zvez do šestih, ko smo imeli 546 zvez z 
92 množitelji (43 USA/VE in 49 DXCC).Preko dneva 
se je število zvez na uro spreminjalo, toda do 16 UTC 
številka ni prišla do 50. V pozno popoldanskih 
(pravzaprav že večernih) urah prvega dne so bili 
povprečki zvez med 45 in 60 in ob 1932 UTC je bila v 
dnevniku že tisoča zveza. Ker ni bilo japonskih postaj, 
so bili urni povprečki do konca prvega dne še slabši in 
prvi dan smo zaključili s 1166 zvezami. Že prvi dan je 
bilo precejšnje število dvojnih zvez in drugi dan se je to 
število še povečevalo. Sprašujemo se, kateri so tisti 
znaki, ki jih imajo v dnevniku korespondenti, ki jih 
imamo mi dva ali trikrat. V celotnem drugem dnevu je 
bilo največ zvez med drugo in tretjo uro - 64 in 
naslednjo 55, seveda predvsem Američani. Vse druge 
ure so bile v območju 20 do 35 v večernih in pod 10 
preko dneva. Zadnja ura je prinesla še dva množitelja - 
Kentucky in YV deset minut pred koncem. Zaporedna 
številka zadnje zveze je bila 1709 z 86 državami in 50 
states/provinces. Pri tako velikem številu držav je bilo 
kar nekaj zanimivih DX-ov, čeprav nismo delali nič iz 
Oceanije. Ne glede na izredno dobre beverage antene se 
je nekajkrat zgodilo, da nismo mogli razbrati znaka 
klicajoče postaje. Čeprav je beverage bistveno bolj 
"prijazna" antena za poslušanje, pa je QRM od sigašev 
še vedno nemogoč na tem obsegu. Preko dneva (hvala 
bogu ne tudi preko noči) je I4EWH s svojim 
posiljevanjem obsega zavzel celih 15 kHz obsega. Tudi 
250 Hz filter mnogokrat ni bil dovolj za obdržati 
frekvenco. Vendar so to zakonitosti tega tekmovanja, 
kot ga vsi poznamo. 
 

 
Povezave 
   Tehničnih težav nismo imeli, razen v nedeljo 
popoldne, ko se po mnogih CQ nihče ni javil in smo 
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ugotovili, da je SWR vzhodnega sloperja zelo slab. 
Pregled antene je pokazal, da je konec antene na tleh in 
trava ob koncu antene je bila kar lepo zažgana. 
Franetova obleka pa ni bila zažgana temveč dodobra 
raztrgana, ko je v soboto preko dopoldneva šel v trnovo 
goščavo potegnit še dodatnih sto metrov beveraga proti 
severozahodu. Sprejemne antene so naredile svoj izpit z 
odliko. Preklop iz enega beveragea na drugi je bil kot 
premik 5 el. beama na KV za 90 stopinj. Zelo šibak 
signal, ki smo ga komaj zaznavali je ob preklopu 
porasel na S9. Težko je opisati občutke, ko na koncu 
CQ-ja pokliče več DX postaj in vsi signali so lepo 
slišni. Z nekaterimi DX-i smo imeli tudi težave oziroma 
smo izgubili precej časa ob klicanju. Posebej 
problematičen je bil 3W3W, ki je imel že popoldne lep 
signal, vendar glavni operator ni hotel nehati s CQ, da 
bi lahko klicali množitelj. V večernih urah pa je bil 
QRM in pile up zelo velik, tako da smo porabili več kot 
dvajset minut za zvezo. Pomoč DX-clustra ni bila 
velika, toda sem ter tja nam je pomagal locirati kakšno 
postajo. 
     Po kontestu smo naspani, spočiti in zadovoljni z 
rezultatom pospravili postaje, po vrvi spustili na zemljo 
drogove in antene, zvili dober kilometer žic in kablov, 
se ob mraku vkrcali na trajekt, se v Zadru poslovili in 
odpeljali vsak v svojo smer: Tom na jug, midva na 
sever in brez problemov prišla domov že kmalu po 
polnoči. 

Na koncu poglejmo še izkupiček tega lepega 
kontesta 

 
1644 QSO, 10.475 QSO točk, 51 USA/VE in 81 DXCC 
množilcev = 1.435.100 točk.  
    Po objavljenih rezultatih na 3830 naj bi v kategoriji 
Multi-op zasedli četrto mesto v Evropi, za 4O3A, 
CU8M in OM7M. 
    Pa še mala statistika zvez: 373 USA/VE,  241 DL, 61 
S5 in samo 23 JA, od zanimivih postaj pa so v logu: 
3W3W, 6W1SE, 9K2MU, 9M4DXX, C6AGU, 
CE1/K7CA, CW0TOP, D2NX, HK1X, TI4CF, 
V31YN, VP9I, VQ9JC, XE1V, XE1RCS, YV5NVG.  
Za S59AA bi bilo med temi kar 6 novih DXCC na 160 
metrih... 
 
S53O 
    Živijo, če se sosed ne bi hvalil, se tudi jaz po 
kontestu  ne bi pohvalil z dobrim delom, lahko bi še 
naredil več, če bi  naredil z radiali 
optimalni GRAUND-cc 60 radialov  bi bil rezultat še 
boljši. 
Stolp je isti kot lansko leto ,višine cca-25 m z omega 
prilagoditvijo, dodal sem samo radiale. To je vse kar 
sem poboljšal na oddaji. Beveriči so pa za pogledat, 
imam jih v petih smereh. Najboljši in najdaljši je smer 
USA, dolžina ni znana. 
 Vsem ki ste mi dali pike se Vam zahvaljujem. 
 RX TS 850, ant STOLP- omega  prilgoditev, 

 TX + S530+VODA V REZEVARJU 
 Začetek tekmovanja z pile ap, z prvo uro red 155 QSO, 
kar sploh nisem pričakival. Zatem 100,    kasneje nič 
posebnega. 
 Prvo noč mislim, da sem naredil cca 90 USA postaj, 
sploh nisem pobiral  množilcev . V soboto naredim z 
muko 20 JA postaj, QRM grozen, nekaj množilcev  kot 
VQ9 in kot vsem ostalim  mi pridejo na CQ ostali.     V 
nedeljo sem preveč - mogoče pobiral po bandu. Sosed 
S52ZW mi je kar lepo dvigoval šum, v normali-glede 
na bližino. 

  
Kratko poročilo, pogoji odlični, rekord hriba. 1305 qso, 
47 stat, 73 držav skupaj 966360 točk. 
Zveze po kontinentih: 
USA  233 
VE   20 
NA    3 
SA    3 
EU  969 
AF    8 
ASIA    58 
JA 21 
 Lep pozdrav Ljubo, S53O   
 
S57M 
    Je že bilo boljše. Tehnika ista, nekako imam občutek, 
da drugi slišijo več. Band brez atm. motenj užitek za 
delat. Škoda da imajo JA samo 15 kHz, ker je 
nemogoče zvečer najti frekvenco. Vsi se že popoldan 
stlačijo v to vrečo in kot SO zvečer lahko samo 
poslušaš. Drugo noč sem celo uspel ob 20 GMT ujeti 
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luknjo na 1818 in me ni nobeden naganjal, vendar sem 
slišal samo enkrat JA6... 
Kadarkoli pridem zvečer na lokacijo pride JA na CQ 
zdaj pa ni bilo 2,5 uri NIČ. Je pa v zadnji uri "priletelo" 
20 USA in  vsi so bili 33 ali manj in sem zlagal znake 
in State po kosih skupaj - TNX  TR programu za 
ponudbe HI. Dve novi državi HV in 9M2. Za 3W 
nisem bil siguren in ga nisem logiral - bil je 22-33. 
  
USA  99 
VE  10 
NA  2 
SA  1 
EU     868 
AF  7 
AS  45 
JA  1 
  
CU GL+73 Bojan 
 
S50K 
    Spodnji score sem posredoval na 3830. Iz JA samo 
eden narejen, ene 3 mult bi se dalo mogoče še narediti. 
Par stvari sem zelo težko priklical, nekaj zelo lahko in 
kakšna dobra sprejemna antena bi verjetno pomagala. 
 

Na 3830 sem po pomoti izbral CCS - točke seveda 
gredo SCC. 
Class: Single Op HP 
QTH: Idr.Krnice 
Operating Time (hrs): 30 
 
Summary: 
Total: QSOs = 1145 State/Prov = 36 Countries = 69 
Total Score = 673,680 
EU 978 978 85.4 
NA 109 109 9.5 
AS 47 47 4.1 
AF 9 9 0.8 
SA       2        2         0.2 
Club: Contest Club Slovenia 
 
Comments: 
Very good scores by a number of people, 
congratulations. In olimpic spirit, the score here is 
adequate to antenna farm involved. 
Antenna: tower feed (vertical 35 m), cca 15 radials-
burried 
Rig: Icom and Harris 
 
73s de Marko, S50K 

 
Single band beverage 

Frane Bogataj, S59AA 
 

    Na prvi pogled izgleda nenavadno, saj je Beverage 
antena normalno širokopasovna in preko nekega 
transformatorja "prilagojena" na koaksialni kabel za 
sprejemnik. V tem slučaju torej dela – kakor pač dela - 
preko celega KV področja, a je večkrat zaradi 
nezadostnega signala potreben tudi dodaten 
predojačevalnik. V posebnem slučaju, ko rabimo 
sprejemno anteno le za en določen band, pa se izplača 
poskusiti s pravo prilagoditvijo žice na koaksialni 
kabel. Za 160 metrski CQWW CW kontest sem tako 
izdelal univerzalno "škatlo" (pravzaprav dve) s 
paralelnim LC krogom, z vrtljivim kondenzatorjem in s 
tuljavo, katero je mogoče na mestu prilagoditi na 
poljubno dolžino žice. Prednost te izvedbe je v tem, da 

na sprejemnikov vhod 
dobimo mnogo več 
signala kot preko 

širokopasovnega 
transformatorja, 

obenem pa predstavlja 
dodatno selektivnost, 
kar je posebno 
koristno v določenih 
slučajih, kot je to 
bližina močne BC 
postaje ali M/M delo. 

    Prilagoditev je nameščena v vodotesno električarsko 
kaseto velikosti 15 x 11 x 7 cm, v njej so dvojni vrtljivi 
kondenzator iz starega radija in tuljava premera 40 mm 
s 30 ovoji (cca 16 uH), ki ima odcep na vsakem ovoju. 
Takšna je bila pač na razpolago, možna pa je vsaka 
drugačna oblika, recimo toroid z zadostnim številom 
odcepov. Priključek žice je v tem slučaju preko puše z 
matico, izhod za koaksialni kabel pa je činč. 
 

     
 
    Za prilagoditev oz. uglasitev sta možni dve varianti, 
ki pa dasta kar enak rezultat. Če je možno priključiti 
radio v bližini, je najenostavnejše uglasiti krog z 
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vrtilnim kondenzatorjem in odcepi na tuljavi na 
največjo jakost stabilnega signala, še bolje pa na 
največji šum na mirnem bandu. Druga možnost pa je s 
prenosnim mostičkom poiskati prilagoditev, ki je 
najbližja upornosti dovodnega kabla. V našem slučaju 
je bilo za oddaljeni  Beverage uporabljeno 200 metrov 
TV kabla, za bližnji pa 60 metrov RG-58. Za uglasitev 

smo uporabili mostiček MFJ-259, dosežen pa je bil 
SWR do 1:3, kar je za sprejemno anteno več kot 
zadovoljivo. Odcepe na tuljavi smo pripeli kar s 
krokodilčkom, za fiksno postavitev pa seveda 
priporočam, da se priključki zalotajo ali drugače 
fiksirajo. 

 
 

Zbirka predpisov, ki so pomembni za radioamaterje 
Janez Červek, S57J 

 
 S57J: Najpomembnejši pravilnik, ki neposredno 
ureja radioamatersko dejavnost je 
 
Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj 
http://www.apek.si/datoteke/File/ZEKom/pogoji_za_up
orabo_amaterski_radi.postaj 
 
Zakon o telekomunikacijah /ZTel-1/ 
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KF3994AF5D5A5964
4C1256C0C006E4B45/$file/Zakon_ZTEL_objavljeni.p
df 
 
S57J: Nekaj najpomembnejših točk, ki zadevajo 
radioamaterje 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina zakona) 
 
Ta zakon določa telekomunikacijske storitve, ki jih v 
javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija, in 
ureja načine in pogoje za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev, pravice in obveznosti 
izvajalcev in uporabnikov, uporabo 
telekomunikacijskih omrežij, radijskih postaj in 
terminalske opreme, upravljanje radiofrekvenčnega 
spektra ter enotnost javnega telekomunikacijskega 
omrežja. 
 

2. člen 
(pojmi) 

 
34. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v 
radioamaterski dejavnosti, namenjena za 
samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in 
tehnično raziskovanje, ki ga opravljajo radioamaterji 
izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in 
imajo za to opravljen predpisani izpit. 
 

27. člen 
(terminalska oprema in radijske postaje) 

 
4) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo 

  
radioamaterji, niso potrebne listine in oznake iz 
drugega odstavka tega člena. 

 
35. člen 

(uporaba radijskih frekvenc) 
 
5) Za uporabo radijskih frekvenc, ki so z razporeditvijo 
radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji 
namenjene za obrambo, varnost, zaščito in reševanje ter 
radioamatersko dejavnost, se pristojbina ne plačuje. 
 
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti 
(EMC) 
http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=2006132&stevilka=5519 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
   (1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2004/108/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z 
elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi 
Direktive 89/336/EGS (UL L št. 390 z dne 31. 12. 
2004, str. 24) določa zahteve za elektromagnetno 
združljivost opreme. Namen pravilnika je zagotoviti, da 
so aparati, nepremični sestavi, telekomunikacijska in 
radiokomunikacijska omrežja vključno s sprejemanjem 
radiodifuznih in radioamaterskih storitev ter omrežja za 
dobavo električne energije ustrezno zaščiteni pred 
elektromagnetnimi motnjami, ki bi jih povzročali 
aparati ali nepremični sestavi. 
    (2) Priloge I do VII so sestavni del tega pravilnika in 
so objavljene hkrati z njim. 
 

2. člen 
(področje uporabe) 

 
   (2) Ta pravilnik se ne uporablja za: 
radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji v 
skladu s pravilnikom o radijski službi, sprejetim v 
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okviru Ustave in Konvencije Mednarodne 
telekomunikacijske zveze, razen če je oprema na voljo 
na trgu. Kompleti posameznih delov, ki jih 
radioamaterji lahko sami sestavijo, in oprema na trgu, 
ki jo radioamaterji predelajo za lastno uporabo, se ne 
 štejejo za opremo na voljo na trgu. 
 

19. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne 20. julija 2007. 
 
Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav 
/Ne velja od: 01.01.2006/ 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV3439.ht
ml 
 
Predpisi, ki spreminjajo dani predpis 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(Ur.l. RS, št. 101/2005) 
Organ sprejema: ZVEZNI ZAVOD ZA 
STANDARDIZACIJO 
Datum sprejema: 08.06.1968 
Datum objave: 08.01.1969 
Datum začetka veljavnosti: 16.01.1969 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 
   (1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se 
zagotovita mehanska odpornost in stabilnost objektov 
ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je 
omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih 
ter v njihovi neposredni okolici. 
    (2) Ta pravilnik se uporablja za projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje novih objektov, rekonstrukcijo 
obstoječih ter nadomestne gradnje. Za rekonstrukcije 
objektov se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti 
za dosego zahtev iz tega pravilnika in če to ne 
nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine. 
 

II. ZAHTEVE ZA MEHANSKO ODPORNOST  
    IN STABILNOST 

4. člen 
(zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti) 

 
Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani 
tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med 
gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili: 

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta, 
– deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na 
       napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 

      deformacij nosilne konstrukcije ali 
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 

obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni 
vzrok. 

 (2) Objekti morajo biti projektirani, grajeni in 
vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob 
požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, 
ki je za posamezno skupino objektov določeno s 
predpisi o požarni varnosti objektov. 
    (3) Zahteva iz tretje alinee prvega odstavka tega 
člena se ne uporablja za potres z majhno verjetnostjo 
dogodka, kot je opredeljen v evrokodu, ki ga sestavljajo 
standardi skupine SIST EN 1998. 
 

12. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 

 
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika prenehajo 
veljati: 

– Pravilnik o tehničnih predpisih o delovanju vetra 
na jeklene nosilne konstrukcije (Uradni list 
SFRJ, št. 41/64), 

– Pravilnik o tehničnih predpisih za lahke jeklene 
zgradbe pri jeklenih nosilnih konstrukcijah 
(Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 
52/00), 

– Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav 
(Uradni list SFRJ, št. 1/69), 

 
S57J: Ker Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, 
postavljanje in vzdrževanje antenskih naprav zelo 
natančno opredeljuje postavitev antenskih naprav, sem 
prepisal nekaj členov, ki so nam, radioamaterjem lahko 
v veliko pomoč pri gradnji naših anten. Prepis je 
dobeseden skupaj s slovnico, izrazi in merskimi 
enotami, ki so veljale takrat. 
 
 

TEHNIŠKI PREDPISI 
O UKREPIH ZA IZDELAVO ANTENSKIH 

NAPRAV 
 
Druga izdaja 1969 
 
VSEBINA 
 
1. Splošne določbe 
2. Definicije pojmov 
3. Skupni ukrepi za izdelavo oddajnih in 

sprejemnih antenskih naprav 
3.1 Splošne določbe 
3.2 Mehanska trdnost 
3.2.1 Splošne določbe 
3.2.1 Vpliv vetra 
3.2.3 Vpliv temperature in dodatne obtežbe 
3.3 Električni varnostni ukrepi 
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3.3.1 Električna zaščita 
3.3.2 Zaščite pred prenapetostjo 
3.3.3 Zaščitne omejitve 
3.4 Križanja in približevanja antenskih naprav 

drugim objektom in napravam 
3.4.1 Splošne določbe 
3.4.2 Križanja s povečano varnostjo 
3.4.3 Križanje antenske naprave nad ali pod drugo 

napravo 
4. Posebni ukrepi pri izvedbi antenskih naprav 
4.1 Oddajne antenske naprave 
4.1.1 Splošne določbe 
4.1.2 Antenske naprave na prostem 
4.1.3 Antenske naprave na stavbah 
4.2 Sprejemne antenske naprave 
4.2.1 Ukrepi za zmanjšanje radiofrekvenčnih motenj 
4.2.2 Skupne sprejemne antenske naprave 
4.2.3 Standardne sprejemne antene 
 
Tile tehniški predpisi so objavljeni v Ur. L. SFRJ št. 
1/69 
 

TEHNIŠKI PREDPISI 
O UKREPIH ZA IZDELAVO ANTENSKIH 

NAPRAV 
 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Ti predpisi določajo tehnične ukrepe za 

izdelavo antenskih naprav, ki so namenjene za 
sevanje in sprejemanje elektromagnetnih valov 
na področju radijskega prometa in dajejo 
elemente in normative za mehanske in 
elektriške ukrepe ter predpisujejo druge 
tehnične pogoje, ki jih je treba upoštevati pri 
izdelavi antenskih naprav. 

1.2 Pri izdelavi antenskih naprav se uporabljajo ti 
predpisi, razen, če ni s posebnimi standardi in 
tehniškimi predpisi za posamezne dele 
antenskih naprav drugače določeno. 

 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1.1 Oddajna in sprejemna antenska naprava je 

naprava z anteno, antenskim drogom,   
antenskim dovodom, sredstvi za pritrditev 
antenskega droga in antenskega dovoda ter 
napravo za ozemljitev. 

2.2 Antena je del antenske naprave za sevanje ali 
sprejemanje elektromagnetnih valov. 

2.8 Antenski drog je del antenske naprave, na 
katerem je pritrjena antena.  

2.9 Antenski dovod je vod, ki veže anteno z 
oddajnikom ali sprejemnikom. 

2.10 Nosilne vrvi so vrvi ali žice, s katerimi sta 
pritrjena antena in antenski drog. 

2.11 Ozemljitev je prevodna zveza, ki veže antensko 
napravo z ozemljilom. 

2.12 Ozemljilo je v zemljo vkopan kovinski 
predmet, ki je z njo v prevodni zvezi. 

2.13 Prenapetostna zaščitna naprava je naprava za 
odvajanje prenapetosti. 

2.14 Križanje je prehod celotne antenske naprave ali 
dela antenske naprave nad ali pod drugimi 
napravami ali čez komunikacijske naprave. 

2.15 Približanje je vodoravna oddaljenost antenske 
naprave od drugih naprav in objektov. 

2.16 Povečana mehanska oziroma električna varnost 
je varnost voda, ki se doseže z močnejšim 
dimenzioniranjem v mehanskem oziroma 
električnem pogledu. 

 
3. SKUPNI UKREPI ZA IZDELAVO 
ODDAJNIH IN SPREJEMNIH ANTENSKIH 
NAPRAV 
 
3.1 Splošne določbe 
3.1.1 Antenska naprava mora biti tako postavljena, 

da je v največji možni meri zmanjšan njen 
vpliv na druge antenske naprave. 

3.1.2 Mesto za antensko napravo mora biti tako 
izbrano, da so morebitne radiofrekvenčne 
motnje zmanjšane na najmanjšo mero. 

3.1.3 Če naj bo antenska naprava na strehi stavbe, 
mora biti postavljena tako: 
− da ne zmanjšuje ali ovira dostopa k 

dimnikom; 
− da ne otežuje dostopa k drugim napravam, 

ne ravnanja z njimi in ne otežuje dela 
dimnikarju; 

− da je navpična razdalja od odprtine dimnika 
do spodnjega dela oddajne antene najmanj 2 
m; 

− da je na tistih mestih, kjer je možen 
električni dotik, nameščena tablica z 
opozorilom na nevarnost. 

3.1.4 Če je na strehi iste stavbe več antenskih naprav, 
morajo biti druga od druge oddaljene najmanj 6 
metrov v cikcakasti črti, da se zmanjša vpliv 
medsebojnih motenj. 

3.1.12 Mesta, na katerih se stikajo različne kovine, 
morajo biti zavarovana pred elektrolitsko 
korozijo. 

3.1.13 Nosilne vrvi droga in antene morajo biti: 
− odporne proti atmosferskim vplivom, 
− v mejah dopustnih mehanskih obremenitev 

in brez vozlov 
3.1.14 Palice, cevi in cevni podporniki antene morajo 

biti zavarovani, da ne more vanje pronicati 
voda. 

3.1.15 Antene in njihove nosilne vrvi ne smejo biti 
pritrjene na strelovodno napravo. 

3.1.16 Lesene antenske drogove je dovoljeno 
uporabljati le, če so iz zdravega in 
impregniranega lesa in, če so pritrjeni na  
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             tehnično ustrezen način. 
3.1.17 Vrh zunanje antene na cestnih vozlih, ki se 

premikajo po tleh, ne sme segati več kot 2,5 m 
nad zemljo. 

3.2 Mehanska trdnost 
3.2.1 Splošne določbe 
3.2.1.1 Antenska naprava mora biti izvedena tako, da 

ustreza mehanskim obremenitvam in 
atmosferskim vplivom. Atmosferski vplivi se 
dajo zmanjšati s primerno izbiro materiala ali 
zaščito njegove površine. 

3.2.1.2 Gradnja antenskih drogov, ki so višji kot 10 m 
je dopustna le po projektu, ki ga je potrdil 
organ, pristojen za gradbeno dovoljenje; pri 
tem veljajo glede izdaje gradbenega dovoljenja 
posebni predpisi. 

3.2.1.3 Način in mesto za pritrditev antenskega droga 
morata biti izbrana tako, da nastajajoče sile ne 
presegajo dopustnih mej. 

3.2.1.4 Antenski drog je treba vsekakor preskusiti, ali 
lahko vzdrži upogibni moment, ki ga povzroča 
veter na anteno in drog. 

Vpliv vetra 
3.2.2.1 Antenske naprave, ki so sestavljene iz antene in 

zasidranega antenskega droga skupne proste 
dolžine do 10 m se računajo na tlak vetra 70 
kp/m2 (1 kp/m2 = 9,81 Pa = 9,81 N/m2 – op. 
S57J) in srednjo vrednost koeficienta k (Cr) = 
1, če površine anten proti vetru Sv niso večje 
kot 0,25 m2. 

3.2.2.2 Na ta način preračunane antenske naprave je 
dovoljeno uporabljati: 
− na višinah do 40 m nad zemljo, 
− na stavbah, ki so višje kot 40 m – za 

antenske naprave, ki segajo do 10 m nad 
streho (tovarniški dimniki, stebri in podobno 
se ne štejejo za stavbe). 

3.2.2.3 Obremenitev Pv antenskega droga, dolgega 
skupaj z anteno do 10 m, zaradi vetra se računa 
po obrazcu: 

)(kpSkpP vvv =  
kjer je: pv – tlak vetra (kp/m2); Sv – največja 
površina naprave, ki je izpostavljena pritisku 
vetra (m2), k– koeficient zajeznega odpora(Cr). 

3.2.2.4 Za izračun obremenitve zaradi vetra veljajo tudi 
določbe tehniških predpisov za gradnjo 
nadzemnih elektroenergetskih vodov. 

3.2.2.5 Rezultirajoča sila zaradi vetra Pa na vrh antene, 
kadar je več anten pritrjenih na isti antenski 
drog, se računa po obrazcu: 
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kjer so:  
H1, H2…..Hn višine od mest, kjer je antenski 
drog vpet, do mesta, kjer je pritrjena antena 

(m); H- višina do najvišje točke antenskega 
droga (m); P1, P2 …Pn pa sile vetra na antene 
(kp). 

3.2.2.6 Za nezasidrane antenske drogove veljajo tile 
obrazci: 

M = W*σdop 
kjer je: 

 W – odpornostni moment stebra (cm3); 
 σdop – dopustna obremenitev materiala 
(kp/cm2); 
 M – moment na mestu, kjer je drog vpet (kpm) 

M = Pa*H 
kjer je: 
Pa – rezultirajoča sila zaradi vetra na anteno in 
drog, reducirana na vrh antene (kp); 
H – višina od vrha antene (prijemališče sile Pa) 
do mesta, kjer je antenski drog vpet (m). 

3.2.2.7 Za antene z antenskim drogom tovarniške 
izdelave je proizvajalec dolžan navesti vrednost 
produkta k*Sva, kjer je Sva – vetru izpostavljena 
površina antene (m2), kot tudi razdaljo od 
mesta maksimalne obremenitve do točke, v 
kateri je pritrjena antena. 

3.2.2.8 Material antenske naprave mora biti tako 
izbran, da ustreza lokalnim razmeram (hitrosti 
vetra, zaledenitvi, delovanju korozije itd.). 

3.2.2.9 Uporaba s spojniki podaljšanih cevi ni 
priporočljiva; če pa je kljub temu treba 
uporabiti spojnike, morajo biti zavarovani, da 
se ne odvijejo ali ne zlomijo. 

 
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektih 
http://www.velenje.si/filelib/odloki/pravilnik_o_vrstah
_zahtevnih_manj_zahtevnih_in_enostavnih_objektov.d
oc 
 
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in 
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi 
zemljišči  
 
Povezave:  Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO 
Registru  
 
Zbirni podatki čistopisa: Prva objava: Uradni list RS, 
št. 114-4980/2003, stran 15545   
Datum objave: 21.11.2003     Veljavnost: od 6.12.2003  
 
Besedilo;  

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih 
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 in enostavnih objektov (v nadaljnjem besedilu: vrste 
objektov) ter največjo velikost, način gradnje in rabe 
enostavnih objektov, pogoje za njihov odmik od meje 
sosednjih zemljišč in druge pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno 
dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pogoji za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja). 
 
(2) Ta pravilnik določa tudi vrste vzdrževalnih in 
drugih del, ki so v zvezi z objekti in zemljišči, ki so ob 
njih oziroma jim pripadajo in se jih izvede zato, da se 
objektom zagotavlja njihova uporaba, zemljiščem, ki so 
ob njih oziroma jim pripadajo, pa omogoča njihova 
namenska raba (v nadaljnjem besedilu: vrste del, ki so 
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči), za katera 
ni potrebno gradbeno dovoljenje. 
 
S57J: Naslednje člene lahko uporabimo za gradnjo 
radio amaterskih objektov brez gradbenega dovoljenja, 
seveda na zazidljivi parceli. 
 
2.3.1 Pomožni objekti 
    

5. člen 
(vrste objektov za lastne potrebe) 

 
Objekti za lastne potrebe so: 
 
2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je 
hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo 
trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m2, 
višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m; 
 
3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje 
osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 
30 m2, višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, 
razpon nosilnih delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa 
morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v 
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode; 
 
4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje 
orodja, vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna 
površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa 
do 3 m; 
5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma 
zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim 
vrtom, ali namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in 
koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, 
če je njegova tlorisna površina do 20 m2, njegova 
konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi 
pa enaki kot pri garaži; 
 
6. steklenjak, to je s steklom pokrit prostor za gojenje 
vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je 
njegova tlorisna površina do 30 m2, višina in razpon 

nosilnih delov pa do 3 m; 
8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lesena, 
delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati 
strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, 
če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon 
nosilnih delov pa do 3 m. 
 

7. člen 
(vrste pomožnih infrastrukturnih objektov) 

 
Pomožni infrastrukturni objekti so: 
7. pomožni telekomunikacijski objekti, med katere 
sodijo: 
– sekundarno telekomunikacijsko omrežje – ni 
pogojev; 
– bazne postaje, namenjene javnim 
telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz 
antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in 
telekomunikacijske opreme oziroma naprav v 
primernem prostoru ali zabojniku, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
a) antenski drog, ki je na novo postavljen na stavbo, je 
lahko visok največ 10 m nad površino strehe, antenski 
drog, ki je postavljen na obstoječi steber, zgrajen na 
podlagi gradbenega 
dovoljenja, pa je lahko visok največ 5 m nad zgornjim 
robom stebra, 
 
b) pri antenskih nosilcih, ki so na antenskem drogu, 
postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje 
antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih 
nosilcih, ki so pritrjeni na obstoječi steber, zgrajen na 
podlagi gradbenega dovoljenja, mora biti spodnji rob 
najnižje antene najmanj 5 m od terena, če stoji steber na 
zemljišču oziroma najmanj 1,5 m od strešine, če je 
steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so 
pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti 
največja dolžina antene 1,5 m in 
 
c) prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo 
v nestanovanjski stavbi in sicer mora biti v tistem 
njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v 
njem ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, pa je 
lahko postavljen ob obstoječih drogovih, stebrih 
oziroma stolpih, njegova tlorisna površina pa je lahko 
do 30 m2; 
 
 
Pravilnik o tehničnih normativih za 
vzdrževanje antenskih stolpov 
/Ne velja od: 15.01.2008/ 
 
Naslov: Pravilnik o tehničnih normativih za 
vzdrževanje antenskih stolpov (Ur.l. SFRJ, št. 65/1984) 
/Ne velja od: 15.01.2008/ 
SOP: 1984-07-0696 
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Predpisi, ki spreminjajo dani predpis: 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov /ZGO-1B/ 
(Ur.l. RS, št. 126/2007) 
 

Z A K O N 
    O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-
1B) 

120. člen 
(enostavni in nezahtevni objekti v prehodnem obdobju) 
(1) Šteje se, da imajo nezahtevni objekti po tem 
zakonu, ki so z dnem začetka uporabe tega zakona že 
zgrajeni ali se je pred dnem začetka uporabe tega 
zakona pričelo z njihovo gradnjo in izpolnjujejo po 
dosedanjih predpisih določene pogoje za gradnjo 
enostavnega objekta brez pridobitve gradbenega 
dovoljenja, gradbeno dovoljenje po samem zakonu. 
    (2) Ne glede na prejšnji odstavek investitor objekta 
iz prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za takšen objekt. 
    (3) Do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. 
člena zakona se šteje, da so nezahtevni objekti po tem 
zakonu vsi enostavni objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki 
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS, št. 114/03 in 100/05; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik o enostavnih objektih). 
    (4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do 
uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. člena 
zakona začasni objekti, zgrajeni za manj kakor šest 
mesecev, urbana oprema, ki jo postavlja občina ter 
enostavni objekti, ki so del gospodarske javne 
infrastrukture in drugi objekti, ki so v javno korist, 
štejejo za enostavne objekte. 
 
 
Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV2938.ht
ml 
Naslov: Pravilnik o tehničnih predpisih o strelovodih 
(Ur.l. SFRJ, št. 13/1968) 
SOP: 1968-07-0161 
Organ sprejema: ZVEZNI SEKRETARIAT ZA 
GOSPODARSTVO 
Datum sprejema: 11.03.1968 
Datum objave: 03.04.1968 
Datum začetka veljavnosti: 03.05.1968 
Opombe: Do sprejema tehničnih specifikacij po 
določbah Zakona o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS, št. 
52/00) oz. do sprejema posebnih predpisov iz prvega 
odstavka 2. člena tega zakona se uporablja ta pravilnik 
o gradbenih proizvodih. 

 
S57J: Iz Pravilnika o tehničnih o strelovodih sem 
prepisal nekaj pomembnejših  členov.  
 
Tehniški predpisi za strelovode 
VSEBINA 

1. Predmet predpisov 
2. Področje uporabe 
3. Pojasnitev pojmov 
4. Splošne določbe za strelovode 
4.1 Splošno 
4.2 Material za vodnike 
4.3 Lovilci 
4.4 Odvodi 
4.5 Vodniki in stiki 
4.6 Ozemljitev 
4.7 Kovinske mase 
4.8 Električne naprave 
4.9 Povezava z drugimi vodniki 
5. Posebne določbe o strelovodih na 

specifičnih objektih, višjih kot 10 m 
5.1 nekovinski stolpi, silosi in tovarniški 

dimniki, ki so višji od 10 m 
5.2 Cerkve, kovinski stolpi, kovinski dimniki 

in podobni objekti 
5.3 Žičnice 
5.4 Šotori in mlini na veter 
5.5 Stavbe z mehkimi kritinami 
5.6 Obratovalni prostori in skladišča, v katerih 

lahko nastane požar 
5.7 Obratovalni prostori in skladišča, v katerih 

lahko nastane eksplozija 
5.8 Obratovalni prostori in skladišča razstreliv 
6. Tehnična dokumentacija za izdelavo 

strelovodnih naprav 
7. Pregled in preizkušanje strelovodnih 

naprav 
8. Strelovodi z viri ionizirajočega sevanja 
8.1 Splošne določbe 
8.2 Posebne določbe 
8.3 Varnostni ukrepi pri graditvi in 

vzdrževanju strelovodne napeljave z viri 
ionizirajočega sevanja 

 
1.  Predmet predpisov 

 
Ti predpisi določajo, katere objekte je treba zavarovati 
s strelovodom, kot tudi način graditve in vzdrževanja 
strelovodov. 
 

2.  Področje uporabe 
 
S strelovodom morajo biti zavarovani: 
 
2.1 visoke hiše, tovarniški dimniki, silosi, 

opazovalni stolpi in drugi objekti, ki so precej 
višji od okolice, 
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2.5 objekti, za katere je v posebnih predpisih 
določeno, da morajo biti zavarovani s 
strelovodom. 

 
      3.  Pojasnitev pojmov 
 
3.101 Strela je direktno električno atmosfersko 

udarno razelektrenje ali vrsta takih razelektrenj, 
ki nastane zaradi razlike med električno 
napetostjo atmosferske elektrine in zemlje 
oziroma objektov na njej in je tolikšna, da 

             lahko poškoduje objekte ali je nevarna za ljudi. 
3.102 Udarno razelektrenje je električno 

razelektrenje, pri katerem se tok razelektrenja 
najprej dvigne od ničle do maksimalne jakosti 
(trajanje čela) in dobi nato po določenem času 
(polovični vrednosti) polovico maksimalne 
jakosti. 

3.2 Deli strelovodne napeljave 
3.201 Strelovod je električna napeljava, izvedena 

tako, da je možnost udara strele v zavarovani 
objekt minimalna. Napeljava je sestavljena iz 
lovilcev, odvoda, ozemljila in dodatnih priprav. 

 
4. Splošne določbe za strelovode 
 
4.11 Strelovod mora biti izveden tako, da lahko 

odvede atmosfersko razelektrenje v zemljino 
brez škodljivih posledic. 

4.12 Strelovod mora biti tak, da pri odvajanju 
atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride 
do preskoka. Pri tem je treba upoštevati, da so 
ob streli ljudje in stvari v neposredni bližini 
odvoda vedno ogroženi. 

 

5.2 Cerkve, kovinski stolpi, kovinski dimniki in 
podobni objekti 

 
5.25 Stolpu podobni objekti iz jekla ali armiranega 

betona, kot so: stolpi izvoznih naprav v 
rudnikih, vrtalni stolpi, hladilni stolpi, vodni 
stolpi, dimniki, gradbena dvigala in podobno, 
morajo imeti pri dnu najmanj dva priključka za 
ozemljitev, enega nasproti drugemu. 

5.251 Deli jeklenih konstrukcij morajo imeti po vsej 
višino dobro električno zvezo. Posebni 
strelovodni vodniki na samem objektu niso 
potrebni. 

 
6. Tehnična dokumentacija za izdelavo 

strelovodnih naprav 
 

6.1 Tehnična dokumentacija za izdelavo 
strelovodne napeljave mora navajati: 

a) Vrsto, namen in material, iz katerega je objekt in 
po možnosti tudi kategorijo objekta iz 5. 
poglavja teh predpisov; 

b) Tloris strehe in videz stavbe z glavnimi merami; 
c) Obliko in nagib strehe ter vrsto kritine; 
d) Vse lovilce; 
e) Vse odvode; 
f) Vsa ozemljila in merilne stike, označene in 

zaporedoma oštevilčene; 
g) Vse priključke in kovinske mase (točka 3.211); 
h) Ves dodatni pribor (točka 3.210); 
i) Potrebne izračune. 
 

6.3 Vse spremembe, ki nastanejo na objektu ali v 
njegovi okolici oziroma na strelovodni napeljavi, je 
treba vpisati v tehnično dokumentacijo, tako da 
vselej prikazuje obstoječe stanje.

GLOBAL  QSL – Nov način QSL prometa     
Leo Xhoko,  S50R 

 

 
 
    Na zanimivost pri modernem QSL servisu opozori že 
naslov: “ Revolucionarna tehnologija QSL  servisa !” 
na Internetu. Glede na to, da je vsak dan čas bolj 
dragocen je ponudba izraelske firme in vodje Paula 
Grossa - 4X6UU zanimiva za marsikaterega amaterja, 
predvsem pa za tekmovalce in postaje z večjim 
številom zvez ter kroničnim pomanjkanjem časa. 
    Za kaj gre ? 
    To je Internetna usluga, ki jo nudijo uporabnikom, 
omogoča pa oblikovanje lastne QSL karte, kot 
popolnoma lastne zamisli ali pa z uporabo kombinacij 
že pripravljenih elementov. Nadalje QSL karte potem 

tudi natisnejo, če pa jim naročnik pošlje svoj dnevnik v 
ADIF formatu (ki ga z izvozom iz večine elektronskih 
dnevnikov dobimo direktno), QSL servis na kartice 
natiska tudi vse podatke in QSL karte razpošlje 
naslovnikom. Ko po določenem času prejme odgovore 
vam te tudi dostavi na vaš naslov. 
    Skratka, servis nudi vodenje QSL servisa do 10 
različnih znakov,  oblikovanje lastne  QSL kartice, 
tiskanje teh kartic, pošiljanje izpolnjenih kartic, izbira 
načina prejemanja odgovorov na poslane QSL karte, 
kontrola in nadzor nad stanjem prometa QSL kart,  tisk 
obojestranskih barvnih QSL kart  za ceno enostranskih, 
… 
    Uporaba je dokaj enostavna, potrebna je prijava in 
odprtje računa na njihovi spletni strani: 
http://www.globalqsl.com/ .   
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Ko je registracija zaključena, imaš dostop do grafčnega 
editorja (tega si moraš naložitio na svoj računalnik) s 
katerim lahko oblikuješ QSL kartico po lastni zamisli, 
ali pa daš svoje podatke in želje ter QSL oblikujejo 
sodelvaci Global QSL. Ko je QSL kartica gotova, ti le 
to natiskajo v količini kot jo želiš. Ko pa pošlješ svoj 
dnevnik v formatu ADIF na naslov Global QSL, ti QSL 
kartice izpolni in razpošlje na vse zahtevane naslove. 

Po dogovoru in tvojem navodilu ti prejete QSL karte 
dostavijo na tvoj domači naslov. 
    Oglejte si njihovo spletno stran, ideja je dobra, 
izogneš se številnim težavam predvsem pa prihraniš na 
času, ki ga raje porabiš za ustvarjalne in tehnične  
podvige ali nove zveze. Seveda pa servis vseeno nekaj 
stane. (v informacijo:  82 USD (55 €) za 1000 QSL kart 
s pošiljanjem vred !) 

 
           

 
Zanimivosti 

Kristjan Kodermac, S50XX 
 

24. sončni ciklus ima svojo stran. Vse na enem mestu. 
Samo kliknite. http://www.solarcycle24.com 
 
O projektu HAARP se je že marsikaj napisalo, ampak 
vedno se najde kaj zanimivega pri njih. 
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/data.html 
7MHz EME poskus, kot so ga slišali nekateri amaterji: 
VE6WZ - http://www.qsl.net/ve6wz/HAARP.htm 
N6TV – 
http://video.google.com/videoplay?docid=7781018502
399592923 
N6GQ – 
 http://www.n6gq.com/HAARP_echo_011908.mp3 
N9ADG – 
 http://www.n9adg.com/audio/7mhz_moon.wav 
Na Youtbue pa se najde kar nekaj posnetkov, dovolj je 
če poiščete "haarp moonbounce". 
Na K6MM strani najdemo cel kup zanimivh QSL 
kartic, kar po DXCCjih. 
http://www.k6mm.com/pages/gallery-entity.html 
 
Pingivini in antene? WAP! 
http://www.waponline.it/ 
 
Radioamaterji v Omanu (A4) imajo po novem 
dovoljenje za oddajanje na 30 m področju. Če boste 
zasledili Chrisa, A45XR lahko kaj več preberete na 
http://www.a45xr.spdxc.org/index.php tudi o načinu 
 kako priti do njegove kartice. 
Avstralija po novem priznava CEPT. O omejitvah in 
dodatne informacije: 
http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_1
311 
 
Tom, ki se je septembra preselil na otok Sv. Helene, 
ZD7X, je dobil dovoljenje za podaljšan obisk otoka 
Tristan da Cunha. Predviden odhod je konec aprila, in 
ZD9 bo njegov novi DX dom za naslednjih 4-6 
mesecev. Tom med drugim sporoča, da načrtuje tudi 

aktiviranje South Sandwich, South Orkney in South 
Georgia, vsako vsaj v dolžini dveh tednov... 
 
Že kar nekaj besed se je napisalo o CWSkimmerju na  
CQ-contest reflektorju. Na kratko pa takole: 
 http://www.pvrc.org/~n4zr/Articles/Skimmer.pdf 
http://www.dxatlas.com/CwSkimmer 
 
DARC je objavil rezultate tekmovanja WAG 2007: 
http://www.darc.de/referate/dx/fedcg07.htm 
UCC pa Ukrainian DX Contest 2007: 
http://www.ucc.zp.ua/urdx2007.htm 
Najbolj zaželjene DXCC po anketi DX Magazine: 
http://www.dxpub.com/dx_news.html 
In nekaj QSL kartic iz najnaj: 
http://lesnouvellesdx.fr/galerie/galerie.php?page=listtop
ten 
 
CQ in WPX manager so objavili spremembe in 
dopolnila diplome WPX. Po novem so aktualni tudi 60 
m, WARC bandi in 6 m, kot tudi diploma Digital. 
http://www.cq-amateur-
radio.com/WPX_Award_Rules_Mar08221308.pdf 
 
V izogib presenečenjem ob čudnih prefiksih, pa lahko 
pogledate objave na: 

http://www.ng3k.com/Contest/index.html 
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Koledar tekmovanj 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
1./2. marec 2008 
ARRL International DX Contest 
http://www.arrl.org/contests/rules/2008/intldx.html 
Open Ukraine RTTY Championship 
http://www.uarl.com.ua/openrtty/2008-rules-engl.txt 
 
8./9. marec 2008 
RSGB Commonwealth Contest 
http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/2008/rberu.sht
ml 
 
15./16. marec 2008 
Russian DX Contest 
http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp 
DARC HF-SSTV Contest 
http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/sonder/tei-
sstk.htm 
 
22./23. marec 2008 
BARTG HF RTTY Contest 
http://www.bartg.org.uk/contests/08hfrules.htm 
29./30. marec 2008 
CQ WW WPX Contest 
http://www.cqwpx.com/rules.htm 
5./6. april 2008 
SP DX Contest 
http://www.spdxcontest.info/reg/reg_g.html 
EA RTTY Contest 
http://www.ure.es/hf/concursos/eartty/basesearttyingles
.pdf 
 
12./13. april 2008 
Japan International DX Contest 
http://jidx.org/jidxrule-e.html 
EU Sprint Spring 

http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=g
19./20. april 2008 
 
19./20. april 2008 
TARA Skirmish Digital Prefix Contest 
http://www.n2ty.org/seasons/tara_dpx_rules.html 
Holyland DX Contest 
http://www.iarc.org/contests/holy2008rules.html 
EU Sprint Spring 
http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=g 
 
26./27. april 2008 
SP DX RTTY Contest 
http://www.pkrvg.org/zbior.html 
Helvetia Contest 
http://www.uska.ch/contest/hf/reglement_2006_e.pdf 
3./4. maj 2008 
ARI International DX Contest 
http://www.qsl.net/contest_ari/DX_rul_ing_new.html 
 
10./11. maj 2008 
Alessandro Volta RTTY DX Contest 
http://www.contestvolta.com/rules2.htm 
CQ-M International DX Contest 
http://qrz.ru/contest/detail/126.html 
17./18. maj 2008 
EU PSK DX Contest 
http://eu.srars.org/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=20&Itemid=48 
His Majesty The King of Spain Contest 
http://www.ure.es/hf/concursos/smelrey/basessmreying
les.pdf 
 
24./25. maj 2008 
CQ WW WPX Contest 

http://www.cqwpx.com/rules.htm

DX aktivnosti 
Kristjan Kodermac, S50XX 

 
do 06/03      C56YK in C56JC: Gambia 
do 10/03      DP0GVN: Neumayer Base     

(Antarctica) 
do 11/03      S21YV: Bangladesh 
do 14/03      3B8/G4FKH: Mauritius 
do 14/03      II9CAR: SES 
do 15/03      TT8PK: Chad 
do 16/03      LY90: SES (Lithuania) 
do 21/03      FR5EZ: Reunion Island (AF-016) 
do 31/03      J20MB: Djibouti 
do 31/03      LZ130LO: SES 

do 15/04      6W2SC: Senegal 
do 15/04      J5UAP: Guinea-Bissau 
do 23/04      UN/4J9M: Kazakhstan 
do aprila     VQ9JC: Diego Garcia (AF-006) 
do aprila     ZD7X: St. Helena (AF-022) 
do 07/05      VP5/WA1UKN: Grand Turk (NA-

003) 
do avgusta    C91R: Mozambique 
23/02-09/03      V31MN: Caye Caulker in 

Ambergris Caye (NA-073) 
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24/02-23/03      PJ7/W8EB in PJ7B: Sint Maarten 
(NA-105) 

25/02-15/03      SV9: Crete [DJ7RJ] 
27/02-11/03      5Z4HW: Kenya 
28/02-11/03      H7/IV3IYH in HT2N: Nicaragua 
28/02-07/03      V4: St. Kitts (NA-104) [W1USN, 

AA1M, W1SSR] 
01/03-20/03      BU2AI/9: Matsu Islands (AS-113) 
01/03-06/03      HK0: San Andres (NA-033) 

[K5WAF, N4AL, NM5G] 
01/03-06/03      HK0: San Andres (NA-033) 

[W5PF, W5PR, WF5W] 
01/03-08/03      J88DR: St. Vincent (NA-109) 
01/03-30/03      OL30SPACE: SES 
01/03-02/03      TI50DX: Costa Rica 
03/03-10/03      V4/G4FAL: St. Kitts (NA-104) 
06/03-20/03      CT3/DL3KWR in CT3/DL3KWF: 

Madeira (AF-014) 
07/03-17/03      TX5C: Clipperton Atoll (NA-011) 
08/03-12/03      FS/F6FYD (St. Martin) in 

FJ/F6FYD (St. Barthelemy) 
15/03-23/03      HQ8R: Swan Island (NA-035) 
16/03-27/03      6W/IK4ALM: Senegal 
16/03-27/03      9X0R: Rwanda 
17/03-21/03      YN2YV: Nicaragua 
19/03-21/03      MD/K8PT in MD/K3PLV: Isle of 

Man (EU-116) 

20/03-23/03      3W3M: Con Co (AS-185) 
22/03-30/03      9M0: Spratly Islands (AS-051) 

[N1UR, KB1PQN] 
22/03-27/03      MJ/K8PT in MJ/K3PLV: Jersey 

(EU-013) 
23/03-30/03      VK9ALH: Lord Howe Island (OC-

004) 
24/03-01/04      VP5/KX4WW in VP5/W4VIC: 

Turks & Caicos Islands 
24/03-01/04      VP5/W9RN in VP5/W4OV: Turks 

& Caicos Islands 
25/03-28/03      3W3M: Phu Quoc (AS-128) 
26/03-31/03      V31FB: Ambergris Caye (NA-

073) 
26/03-01/04      VK6FAU: Faure Island (OC-206) 
26/02-13/03      VP8: Falkland Islands (SA-002) 

[DL2AH] 
27/03-01/04      7P8FC: Lesotho 
27/03-08/10      JX9JKA: Jan Mayen (EU-022) 
28/03-30/03      V25V: Antigua (NA-100) 
29/03-02/04      3W3M: Dao Con (AS-130) 
29/03-12/04      TM2I: SES (France) 
16/04-24/04      P40ZB: Aruba (SA-036) 
19/04-25/04      GB0U: Guernsey (EU-114) 
02/05-23/05      A52TL: Bhutan 

 
 
 
3W - VIETNAM 
Jack [F6BUM] bo med 20. marcem in 2. aprilom 
ponovno 3W3W. Aktiven bo iz treh otokov: 20-23 
marec - Con Co (AS-185, new one), 25-28 marec - 
Phu Quoc (AS-128), 29 marec - 02 april - Dao Con 
(AS-130) QSL HC http://www.f6bum.net/ 
 
5R - MADAGASCAR (AF-013) 
Franck [F4DBJ] bo 5R8HT iz Ivata med 30. marcem 
in 17. aprilom. Podatkov o frekvencah ni, ampak 
poskušal bo tudi aktivirati Nattes Island (AF-090). 
 
5X - UGANDA 
Nick [G3RWF] bo do 22. marca ponovno 5X1NH. 
QSL HC 
 
5Z4 - KENYA 
Sigi [DL7DF] bo na počitnicah s svojo XYL na obali 
Kenije, do 11. marca bo aktiven kot 5Z4HW. 
http://www.DL7DF.com 
 
6W - SENEGAL 
Alessandro [IK4ALM] bo med 16. in 27. marcem 
delal kot 6W/IK4ALM. Aktivnost bo 40-10 m, 100W 
in GP.  QSL HC 

 
 
 
7P - LESOTHO 
Belgijski operaterji in člani kluba Secunda iz 
Južnoafriške Republike, bodo med 27. marcem in 3. 
aprilom v tej mali afriški državici. Poleg aktivnosti v 
WPX SSB se bodo trudili tudi na ostalih področjih, 
napovedali so tudi frekvence, med katerimi pa ni 
CW. QSL ON4CJK. Več informacij najdete na: 
http://www.7p8fc.be/index.htm 
 
9X - RWANDA 
Med 16. in 27. marcem pričakujemo večjo aktivnost 
iz Ruande, ekipa načrtuje vsaj tri aktivne postaje. 
Poleg vseh informacij na strani: http://www.9x0r.com 
nas posebej vabijo naj si ogledamo sporočilo, ki so ga 
objavili ob aktivnosti nemških operaterjev iz taiste 
države. QSL EA5RM 
 http://www.9x0r.com/press/en.html 
 
BV - TAIWAN 
BU2AI bo ponovno BU2AI/9 iz otočja Matsu  med 1. 
in 20. marcem. Ob prvem obisku v začetku februarja 
je naredil čez 1200 QSOjev.  
http://bu2ai.tripod.com/BU2AI-9-Matsu-2008.htm 
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C5 - GAMBIA 
Andre [ON7YK] in Jose [ON4LAC] sta do 6. marca 
v Gambiji. 
 
CT3 - MADEIRA (AF-014) 
Rosel [DL3KWR] in Hardy [DL3KWF] bosta 
ponovno aktivna z otoka, med 6. in 20. marcem, s 
poudarkom na WARC CW področjih, poskusili bodo 
tudi RTTY in PSK31. QSL HC. Kartico lahko tudi 
zahtevate po emailu. http://www.mydarc.de/dl3kwr 
 
FJ - ST. BARTHELEMY (NA-146) 
Najnovejša DXCC bo spet aktivna. Patrick [F6CMH] 
se tja odpravlja med 13. in 22. marcem, aktivnost 
predvsem na 40/20 m SSB. Delal bo kot FJ/F6VMH, 
QSL HC. 
 
FO/C - CLIPPERTON ISLAND (NA-011) 
Med največjimi dogodki letos je vsekakor tudi 
ekspedicija na Clipperton. Med 7. in 17. marcem 
lahko pričakujemo aktivnost številčne ekipe s tega 
atola. Celo webcam bodo imeli. TX5C bo zagotovo v 
številnih logih po svetu. Vse in še več: 
http://www.clipperton2008.org 
 
FR - REUNION ISLAND (AF-016) 
Jean Mary [F8CHMg bo FR5EZ do 21. marca. 
Aktivnost KV+6 m, SSB in CW. QSL HC 
 
GU - GUERSNEY (EU-114) 
Barry Amateur Radio Society (GW4BRS) bodo 
aktivni kot GB0U med 19. in 25. aprilom, 
predvidoma na vseh področjih in vseh načinih dela. 
 
H4 - SOLOMON ISLANDS (OC-047) 
Bernhard [DL2GAC] se ponovno potepa. Med 5. 
marcem in 27. aprilom bo v Honiari, glavnem mestu 
otokov. H44MS bo zanesljivo potrjen, kot je navada, 
po prihodu domov. 
 
HK0 - SAN ANDRES ISLAND (NA-033) 
Šest članov Texas DX Society, Bill [K5WAF],  
Jim[N4AL], Keith[NM5G], Paul[W5PF], 
Chuck[W5PR] in Cal[WF5W] bodo delali med 1. in 
6. marcem z dvema postajama. QSL W5PF. LoTW 
OK. http://www.tdxs.net/hk0.html 
 
J8 - ST. VINCENT 
Dave [G3TBK] bo ponovno na otoku in poleg 
sodelovanja v ARRL DX SSB se bo potrudil na 
WARC področjih. QSL HC 
 
JX - JAN MAYEN (EU-022) 
Svein [LA9JKA (JX9JKA)] od 27. marca do 8. 
oktobra obljublja zelo dobro aktivnost z otoka. Delal 
bo SSB in digitalne načine, 160-10 m. QSL HC 
 

MD in MJ - ISLE OF MAN in JERSEY 
Peter [K8PT] and Craig [K3PLV] bosta na otoku 
Man MD/K8PT in MD/K3PLV iz kontest lokacije 
GD6IA med 19. in 21. marcem. Nato se med 22. in 
27. marcem odpravljata na Jersey, MJ/K8PT in 
MJ/K3PLV QSL HC. 
http://home.roadrunner.com/~crahill/ 
http://www.gd6ia.com/ 
 
MJ - JERSEY (EU-013) 
Kevan [2E0WMG (2J0WMG)] in Mark [M0MJH 
(MJ0MJH)] bosta aktivna med 20. in 26. marcem. V 
načrtu je tudi poskus aktivacije Les Minquiers Reef 
(EU-099). QSL HC, qrz.com 
 
P4 - ARUBA 
Garry [K9WZB] bo z ženo Sharon [K7WZB] med 
16. in 24. aprilom aktiven kot P40ZB. Aktivnost bo 
na 40/20/17/15/10/6 metrih, CW, SSB in RTTY. 
QSL direct K9WZB. 
 
PJ7 - NETHERLAND ANTILLES/SAINT 
MAARTEN (NA-105) 
Bill [PJ7/W8EB] in XYL Dorothy [W8DVC] bosta 
QRV CW/SSB/RTTY/PSK na 160-10 m področjih 
do 23. marca. QSL W8EB. 
 
SV9 - CRETE 
Willi [DJ7RJ] bo do 15. marca na Kreti. CW in SSB 
160-10 m. QSL HC 
 
TK - CORSICA (EU-014) 
Člani F6KOP bodo med 3. in 10. majem TK7C. 
Aktivni bodo 80-10 m, CW, SSB in Digital. QSL 
F9IE 
 
UN - KAZAKHSTAN 
Rashad [UN/4J9M] je podaljšal licenco in namerava 
ostati v Kazahstanu, do 23. aprila. QSL DL7EDH. 
 
V3 - BELIZE 
John [W5JON] in žena Cathy [W5HAM] bosta na 
Ambergris Caye (NA-073) med 26. in 31. marcem 
aktivna kot V31FB, 160-6 m SSB. Tokrat bo njuna že 
šesta odprava na kraj, "kjer je toplo in je plaža". QSL 
HC 
 
VC2 - CANADA 
Člani Club Radio Amateur de Quebec Inc. (CRAQ) 
bodo aktivirali posebni klicni znak VC2VQ med 1. in 
30. aprilom ob praznovanju 400 letnice mesta 
Quebec. http://www.craq.qc.ca 
VK - AUSTRALIA (OC-206) 
VK6 DX Chasers Club (DXCC) bo aktiven kot 
VK6FAU iz otoka Faure (OC-206) med 26. marcem  
in 1. aprilom. V WPX SSB bodo delali MS. 
Pričakujemo lahko aktivnost 80-6 m, SSB, CW in 
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Digital, mogoče bodo poskusili tudi 160 m. QSL 
VK6NE. Njihov blog si lahko ogledate na 
http://vk6fau.wordpress.com/ 
 
VK9L - LORD HOWE (OC-004) 
Willy [ON5AX] in Magda [ON3AX] bosta med 23. 
 in 30. marcem VK9ALH. Načrtujeta aktivnost CW, 
SSB in PSK31. QSL ON5AX 
 
VP5 - TURKS AND CAICOS ISLANDS (NA-002) 
Bob [K0OK] bo na otoku Providenciales med 21. in 
28. majem. QSL HC LoTW OK 
 
VP5 - TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Dave [W5CW] bo VP5/W5CW med 27. marcem in 
9. aprilom. V WPX SSB bo uporabljal posebni klicni 
znak, VQ58V. Izven kontesta bo aktiven tudi na 
WARC področjih. QSL HC 
 
VP5 - TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Bill [KX4WW], Vic [W4VIC], Noll [W9RN] in 
Bruce [W4OV] bodo med 24. marcem in 1. aprilom 
na otočju, med WPX SSB se bodo aktivirali s 
posebnim klicnim znakom VQ59W, via KX4WW. 
Nočejo biro kartic, IRC-ji jim tudi ne ustrezajo, vsaj 
LoTW je OK. QSLke za osebne znake, razen 

KX4WW, pa so tudi OK čez biro. Več informacij: 
http://vadxcg.com/VQ59W.htm 
 
VP8 - FALKLAND ISLANDS (SA-002) 
Ulli [DL2AH] ponovno potuje, tokrat bo obiskal 
Pebble Island (SA-002) do 13. marca. QSL HC 
 
YN - NICARAGUA 
Roberto [IV3IYH] bo delal H7/IV3IYH do 11. 
marca. Poleg ARRL SSB se bo potrudil CW na 
WARC področjih in nižjih bandih. Zahtevek za QSL 
kartico mu lahko pošljete na email, ik2ilh@libero.it 
LoTW OK. 
 
YN - NICARAGUA 
Alex [YV5SSB], Jose [YV5TX] in mogoče še drugi, 
bodo med 17. in 21. marcem aktivni kot YN2YV. 
Načrtujejo vsaj dve aktivni postaji. LoTW OK, QSL 
IT9DAA. Več informacij: 
 http://www.yn2yv.4m5dx.info 
 
ZA - ALBANIA 
Franck [F4DTO] bo skupaj z očetom aktiven iz 
Elbassana med 22. aprilom in 3. majem. Delal bo kot 
ZA/F4DTO, 20/17/10 m SSB. QSL qrz.com 
http://monsite.orange.fr/f4dto 

 

 

 
POSTANITE DOPISNIK V VAŠEM ČASOPISU. PRISPEVKI BODO 
OBJAVLJENI V PRIHODNJIH ŠTEVILKAH. SAMO, ČE NAS BO 

VELIKO SODELOVALO, BO ČASOPIS AKTUALEN IN ZANIMIV. 
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Vsebina 1. številke: 
 

S50A: Prehod v nova obdobja 
 

S50A in S59AA: CQWW 160M CW z Dugega Otoka 
 

S59AA: Single band beverage 
 

S57J: Zbirka predpisov, ki so pomembni za radioamaterje 
 

S50XX: Zanimivosti, Koledar tekmovanj, DX aktivnosti 
 

 


