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IG9/S59A – DX PEDICIJA NA LAMPEDUSO ( JANUAR 2020) 

/slika 1: Otok Lampedusa / 

 

POVABILO 

V začetku decembra lansko leto je bilo, ko me je poklical po telefonu Berto in mi povedal, da se 

lahko priključim ekipi, ki načrtuje v januarju ekspedicijo na Lampeduso. Bil sem presenečen, ker 

je povabilo prišlo nepričakovano in čisto iznenada. Seveda sem bil  za, saj sem potihoma že  več 

let sanjaril o tem , kako lepo bi bilo oditi na kakšno radioamatersko odpravo. Tudi žena je bila 

vesela in rekla, da takšne priložnosti ne smem zamuditi. Ko sem jo kot bruc spoznal v 

študentskem naselju v Rožni dolini leta 1969, sem preko njene prijateljice spoznal Marjana 

Mankoča, ki me je nekoč odpeljal v prostore YU3CNO, kjer so bili  še Ivo Lojk, pok. Žarko Cink, 

Grazziano Opara in še nekateri. Vpeljali so me v ta čudoviti, včasih tudi mistični svet 

radioamaterstva, za katerega pred tem nisem vedel, da obstaja. Z njegovim urokom sem 

obseden že več kot petdeset let,  pa me še vedno znova polni s svojo čarobno energijo. Ves ta 

preblisk je šinil skozi moje misli, ko sem že čez slabo minuto poklical Bertota in dahnil 

svoj:«DA«. 

DELOVNI SESTANEK 

V soboto, 14.decembra smo se dobili na črpalki Logo pri Arji vasi: Drago(S59A), Slavc(S57DX), 

Pavla(S56DX), Silvo(S50X), Goran(S52P), Berto(S56N) in jaz.  Silvo(S51V) in Peco(S54W) sta 

opravičila svojo odsotnost. Sestanek je vodil Drago po zelo podrobnem in naprej pripravljenem 

načrtu. Zato smo se v dobri uri dogovorili o vseh podrobnostih, kdo bo pripravil posamezen kos 

tehnike, do kdaj moramo poslati Dragotu fotokopije osebnih dokumentov in CEPT licenc, da bo 
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rezerviral karte za trajekt v Livornu, Sivo Obrul pa bo preko Salvatoreja ( lastnika apartmaja na 

Lampedusi) uredil glede namestitve in zagotovil dovoljenja tamkajšnjih uradnih oblasti.  

Dogovorili smo se, da bomo potovali s kombijem in enim osebnim vozilom. Za prehrano bosta 

skrbela tradicionalno S50X in S56DX. Stisk rok in pozdrav in že smo odbrzeli vsak na svoj dom na 

še zadnje priprave, ki so od mnogih zahtevale še obilo truda in dela. 

HLADEN TUŠ 

Kot strela z jasnega me je presenetilo sporočilo, ko sem čez nekaj dni prebral elektronska 

sporočila, da odhajata S50X in S52P v Nemčijo in ju ne bo v ekipi. Potem sem izvedel, da menda 

ne bo tudi Pecota. Bil sem prepričan, da bo ekspedicija splavala po vodi, še posebej, ker sem 

vedel, koliko tehnike bi moral pripraviti Goran. Žalosten, da se je zame moja prva ekspedicija 

končala, še predno se je začela, sem poklical Dragota in Bertota. Pa sta me takoj ohrabrila, da 

vsak dan garata, da bo vsa tehnika pripravljena:  Sprememba je le ta, da nas bo v ekipi samo pet 

in bomo potovali samo s kombijem. Doma bo ostala tudi Pavla, zato sem se odločil, da bom  

prevzel nabavo in pripravo hrane jaz. 

»KO RADIOAMATER NA RAJŽO GRE…« 

Prišel je dan «D«, ko smo se v petek, 17. januarja dobili na le tališču v Postojni, kjer smo nekaj 

pred deseto uro dopoldne začeli svojo odisejado proti Lampedusi. Bertov Kombi je bil napolnjen 

do zadnjega kotička. S prtljažnika na strehi so nekatere aluminijaste cevi od  

dvaintridesetmetrske vertikalke za 1,8 Mhz segale od nosu vozla pa do več kot1m dlje od 

zadnjih vrat. Na najdaljši je visela rdeča krpa. Pnevmatike, ki jih je Berto napolnil s preko 4,5 

atmosfere pritiska, so bile na videz nekoliko prazne. Zaradi teže seveda. Usedel sem se na zadnji 

sedež med Silvota in Slavca. Berto je vozil, Drago pa je bil navigator na sovoznikovem sedežu. 

Fantje  s severovzhodne Slovenije so bili že od štirih zjutraj pokonci, nas pa je čakala še dolga 

vožnja do Livorna. 

 

/ slika2: Na Vrhniki naložimo še  prevej opreme / 
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Čeprav je pokrajina severne Italije po svoje monotona ravnina, sta to turobnost vešče prekinjala 

naš navigator in voznik. Vso pot je Drago poučeval Berta, kako naj vozi,na  kaj naj pazi, kje naj 

zavije. Da ne omenjam pa raznih opisov živali in drugih  izrazov, s katerimi ga je zasipal, ker ne 

sodijo na amaterski obseg niti v naše glasilo. Berto mu seveda ni ostal dolžan. Besedno se mu je 

upiral pa tudi vsake toliko dregnil v osir Dragotovih živcev. Sprva sem mislil, da ne bomo prišli 

niti do Bologne, ker se bosta na smrt sporekla. Toda kmalu sem spoznal, da sta tesno povezana 

prijatelja, ki se dnevno srečujeta in prebijeta mnogo časa skupaj, ko ustvarjata skupne projekte. 

Ta način navideznega konfliktnega pogovora, ki je mejil že na resen prepir, sta gojila ves čas, ki 

smo ga preživeli skupaj. Bila pa je to tudi zelo izvirna oblika humorja, ki nas je vedno popeljal v 

sproščujoči se smeh. 

 

/slika3: Drago :« Berto, spet me ne poslušaš….«/ 

Dva postanka na bencinskih servisih za kavico in cigareto in prispeli smo pred Bologno. Drago je 

poklical svojega prijatelja Paola (I4YRW), da  mu je dal natančen opis poti, ki jo moramo 

prevoziti do izvoza z avtoceste, kjer  se bomo srečali. Posodil nam bo svoj vmesnik z italijansko 

SIM kartico in anteno, ki ju bomo potrebovali za internetno povezavo na tekmovalni lokaciji. 

Paolo nas je čakal na izhodu  za Sasso Marconi in nas pospremil do parkirišča, kjer nas je 

pričakalo še več radioamaterjev iz tega kraja. Kratek postanek je bil priložnost le za eno pijačo in 

izmenjavo nekaj besed. Že ob prihodu si je Paolo ogledal naš kombi in nas opozoril, da bi lahko 

imeli težave s policijo, saj po italijanskih zakonih tovor na strehi ne sme segati čez dolžino vozila. 

Ko smo se poslovili, smo želeli priti nazaj  na avtocesto. K sreči smo še pravočasno opazili 

prometno polcijo, ki je tam izvajala kontrolo. Ni nam ni preostalo drugega, kot da smo v 

krožišču naredili polni krog  in se vrnili nazaj. Ustavili smo na črpalki in natočili gorivo. Paolo nas 

je videl in nas pozval, naj mu sledimo, saj nas bo odpeljal na naslednji najbližji vhod na 

avtocesto. Paolo je bil res izredno pozoren do nas in  je vse dni ekspedicije  vzdrževal telefonsko 

zvezo z nami in nam pomagal pri navigaciji in z drugimi koristnimi napotki. Malo nas je bilo 

strah, da ne bi zamudili trajekta v Livornu, saj smo zaradi varnosti in preobremenitve kombija 

vozili največ do 100km/h. 
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Končno smo pravočasno prispeli in se uspešno vkrcali na trajekt. Na žalost smo morali zaradi 

pomanjkanja časa izpustiti načrtovano toplo večerjo v mestu.  Deset minut pred polnočjo smo 

končno izpluli.  

Siti smo že bili hrane iz nahrbtnika, zato smo se odločili, da si bomo privoščili  kakšno italijansko 

dobroto, ki jo strežejo na tem petnadstropnem trajektu GRIMALDI. Pa so bila naša pričakovanja 

prevelika. Hrana je bila najbrž pripravljena že kakšen dan prej, ali pa že večkrat pogreta. 

Utrujenost nas je počasi premagovala, toda zaspati na sedežih je bilo težko. Zaviti v spalne vreče 

smo vsak po svoje preživljali noč. Menjavali  smo položaje in iskali tisto držo na stolih ali tleh, ki 

nas je pustila vsaj malo zadremati. Sam nisem spal praktično nič.  

 

/slika4: V salonu trajekta Grimaldi/ 

Potovanje do Palerma je trajalo dolgih 19 ur. Morje je postajalo vedno bolj  vzvalovano, na 

površini so se pojavljale značilne bele pene. Trajekt se je nagibal na levo in deno,  kar je 

nekaterim povzročalo rahle znake  morske bolezni. Čez dan smo svojo željo po hrani raje krotili 

z domačimi dobrotami iz nahrbtnika. Ko smo končno prispeli na Sicilijo, ni bilo časa za postanek 

ali obisk kakšne gostilne, saj smo morali čimprej prevoziti preko 150km do Agrigenta/ Porto 

Empedolce, da smo lahko pravočasno ujeli naslednji trajekt za Lampeduso. Ko smo parkirali 

avto, smo opazili med vozili ob strani železen zeleno pobarvan zaboj in na njem vence. Gotovo 

je v zaboju pokojnik. To je slabo znamenje, je menil Drago. Vozili smo se skoraj 11 ur po še 

vedno  razburkanem morju. Ta trajekt je bil veliko manjši, zato smo bolj čutili njegovo zibanje.  

Noč smo prespali kar na tleh v salonu .  
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/slika5: Linosa/ 

Končno smo v sončnem jutru občudovali rjave, rumene, bele, turkizne, rubinasto rdeče in 

zelene barve v katere je odet vulkanski otoček Linosa. Tu smo se ustavili in nekaj potnikov ter 

avtomobilov se je izkrcalo. Nanj pa so pričakali tudi pogrebci, ki so samo pobrali vence in jih 

odpeljali. Mrliča očitno ni bilo  na trajektu. Ta vest je Dragotu olajšala dušo. Še zadnji zajtrk iz 

nahrbtnika, kakšna kadilska pavza in končno smo počasi pluli proti Lampedusi. Drago nam je že 

od daleč usmerjal pogled nad klif, kjer bomo postavili anteno. Slavc je bil na vseh dosedanjih 

ekspedicijah na Lampedusi ( petkrat) Drago pa štirikrat, zato sta nam trem Silvuotu, Bertotu in 

meni, ki smo bili novinci, z veliko vnemo razlagala , kakšen je ta otok. 

NAŠ NOVI DOM 

V nedeljo,19.januarja  nekaj pred deseto uro smo zapustili trajekt in po nekaj minutah vožnje 

prispeli pred naše apartmaje. Pravzaprav je to kar majhno, simpatično apartmajsko naselje, ki 

ima na sredini skupno lepo tlakovano dvorišče, okrašeno z nizkimi drevesci, cvetjem in grmički. 

Okrog dvorišča pa so zgrajene  pritlične hiške s po  dvema apartmajema ali več  . Vsak ima pred 

vhodom svojo teraso, do katere vodi nekaj stopničk.  

 

/slika6: Naš apartma/ 

Na oknu najdemo ključ in vstopimo. Vstopimo v dnevni prostor, ki je v bistvu majhna kuhinja  z 

mizo in stoli na sredini ter trosedom na desni. Od tod vodijo vrata v tri sobe. Soba na levi in 



6 
 

soba nasproti vhoda sta opremljeni z zakonsko posteljo, omaro in imata svoje sanitarije s tuš 

kabinama. Soba na desni ima dve postelji in nima sanitarij, niti omare. Silvo se vseli v slednjo, v 

sredno se vselita Drago in Slavc, desna ostane nama z Bertotom. Čeprav živi že dolga leta na 

Janževem vrhu in je član radiokluba Radenci, se poznava že več kot štirideset let. Berto je sicer 

iz Kosez pri Ilirski Bistrici. Tam je živel, dokler se ni poročil in preselil k ženi. Tu je tudi začel svoje 

radioamaterske korake kot član RK Snežnik – YU3DGO. Takrat sem kot mentor vodil tečaje za 

radioamaterje. Bil pa sem tudi v izpitni komisiji, ko je Berto najprej naredil izpit za operatorja 

takratnega C razreda in kasneje za operatorja D razreda in pridobil prvi osebni  znak YU3HVZ. 

Berto je bil kot mladinec prav takšen zanesenjak, kot je danes. Takrat smo imeli na Snežniku 

star poštni odpisan agregat, ki ga je moral Berto vedno znova razstaviti  in sestaviti, da je 

naposled po ne vem kolikih poskusih, ko nas je že vse bolela roka, le vžgal. Ali pa je servisiral 

300w  Hondo, ki je morala delovati v hudem mrazu, ledu, snegu  in vlagi  V hipu se spomnim 

tudi tistega avgustovskega dne , ko smo nosili železne stopnice na Snežnik. Z Bertotom sva nesla 

dve železni traverzi ( tračnici od rudniškega vlakca) dolgi 5m. Nihče ju ni stehtal, bili pa sta 

hudičevo težki in to z vsakim korak navkreber bolj. Še danes čutim bolečino, kako sta  se mi s 

težo rezali v ramo in vrat, čeprav sem si podložil brisačo. Berto je v tistem času vozil  klubski 

kombi in z njim naše pionirke in pionirje na tekmovanja ARG v Bosno na Tjentište, v Beograd in 

Črnio goro… Skratka, vsakokrat, ko ga srečam, se spomnim kakšnega detajla iz najinega 

poznanstva. Velikokrat se vrača domov v Koseze,  kjer obnavlja hišo, ki jo je zgradil, preden je 

odšel na Štajersko in obdeluje zemljo, ki jo je podedoval po očetu.   

S Slavcem se poznava že tudi zelo dolgo. Srečevala sva se kot predstavnika svojih klubov na 

letnih konferencah ZRS, bila v organih ZRS, ali pa sva se srečala , ko sva službovala še v Slovenski 

vojski. Nisva pa imela nikoli priložnosti, da bi sodelovala pri kakšnem skupnem 

radioamaterskem projektu. Podobno je z Dragotom in Silvotom. Dragota sem poznal  z 

nekajkratnih srečanj. Še najbolj svež obraz mi je bil Silvo. Videla sva se  v Nemčavcih,  izmenjala 

pozdrav, za več pa ni bilo priložnosti.  Seveda pa sem Dragota in Slavca dobro poznal z banda in 

občudoval njune rezultate, ki jih dosegata na radioamaterskih tekmovanjih. O njiju sem prebral 

vse, kar je bilo napisanega v našem glasilu.  O Silvotu  sem vedel le to, da se je z vsem znanjem 

in možnostmi posvetil 160m radijskemu območju, na katerem je v tekmovanjih dosegal 

vrhunske rezultate in da gradi ter eksperimentira z visokimi vertikalkami.  O  beverage antenah 

pa ve skoraj vse. Če bom imel priliko, si jih moram naslednjo zimo ogledati pri njemu doma. 
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/slika7: Ekipa v bližnjem parku/ 

Ta odprava je prava priložnost, da se med seboj bolje spoznamo. Za to bo časa še dovolj, danes 

pa bi radi končno nekaj toplega pojedli in takoj popoldne začeli postavljati antene.  

ZAČETNI ŠOK 

Ko želimo prižgati luč, ugotovimo, da ne dela. Drago pregleda vse varovalke po apartmaju, nič. 

Kliče  lastnika Salvatoreja po telefonu, saj ga ni na otoku in je nekje z ženo na dopustu na Malti. 

Čez nekaj časa potrka človek, ki se predstavi, da je iz Linose, vendar sta z ženo v drugem 

apartmaju, ker mora ona vsak dan na zdravniške terapije. Poslal ga je Salvatore, da nam 

pomaga. Ni se razumel prav nič v elektriko, pripeljal pa nas je do glavne omarice, ki je bila na 

stranskem pročelju apartmaja blizu Salvatorejevega stanovanja. Drago, ki pozna naše in 

avstrijske standarde za hišne napeljave, kmalu ugotovi, da ni skoraj nobene podobnosti. Sam 

sem igral vlogo prevajalca, čeprav se nikoli v življenju nisem učil tega jezika. Nekoliko sem se ga 

priučil skozi radioamaterske komunikacije z italijanskimi kolegi. Ostali besedni zaklad pa sem 

dopolnil z gledanjem programov italijanskih televizijskih postaj. Na to je vplivala moja žena, ki se 

tudi ni učila tega jezika v šoli, ampak je kot gimnazijka preživele ene letne počitnice pri teti v 

Milanu. Znanje jezika pa je dodobra izpilila v svoji poklicni karieri, saj že več kot 47 let poslovno 

sodeluje z italijanskimi partnerji. Po medsebojnih klicih in usmerjanjih, ki nam jih je po telefonu 

pošiljal energični Salvatore, je Dragotu po nekaj poizkusih in ponovitvah uspelo najti pravo 

spodnjo omarico, ki je bila nekako prikrita in obrniti pravo stikalo.  

Hitro smo se vrnili v apartma in bil sem odločen, da bom v dvajsetih minutah pripravil okusne 

špagete alla carbonara in se bomo lahko čimprej odpravili na našo tekmovalno lokacijo. Ampak, 

kadar ima hudič mlade, nima nikoli samo enega. Ko sem skušal prižgati plin, sem ugotovil, da ga 

je zmanjkalo.  Ponovili smo vso proceduro še enkrat. Sporočili smo Salvatoreju, da nimamo 

plina, ta je spet poslal gospoda iz Linose, ki je prav tako ugotovil, da plina ni in nam po pogovoru 

s Salvatorejem povedal, da bodo jeklenko zamenjali jutri, kajti danes je nedelja in to ni mogoče. 

Ni bilo druge, kot vzeti nož, narezati salamo, panceto in sir iz nahrbtnika. Zraven sem ponudil še 

vložene gobe ( jurčke, orjaške dežnike in prave štorovke, ki sem jih nabral v jeseni). K sreči, je 

Berto prinesel dva velika hlebca domačega kruha iz krušne peči, ki smo ga lahko uživali skoraj 

do zadnjega dne naše ekspedicije in se ni pokvaril ali pretirano posušil.  

PRVIČ NA LOKACIJI 

Nobenega časa za počitek ni bilo. Že tako smo ga preveč izgubili z odpravljanjem  opisanih 

težav. Po nekaj kilometrih vožnje smo prispeli na Punta Alaimo, kjer blizu Oscia cluba, ki nudi v 

poletnem času gostinske usluge, ta čas pa je zaprt, stoji zapuščeni včasih pa je bil to glavni vodni 

rezervoar za ves otok. Stavba je po svoji razsežnosti impozantna, z ravno streho, skoraj 

pravokotne tlorisne oblike velikosti približno 50x50m, visoka približno 5m iznad zemlje, prav 

toliko pa segajo notranji prostori v globino. Odeta je v značilno peščeno oker barvo, pozna pa se 
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ji, da je bila to zelo kvalitetna gradnja, čeprav kaže znake počasnega propadanja. Berto, Silvo in 

jaz smo bili tukaj prvič. Objekt smo poznali iz opisov, ki sta nam jih dala Drago in Slavc. 

 

/slika8: Naš shack/ 

Objekt ima eno odprtino za vhod in dve okenski odprtini. Slednjo je še delno prekrivala črna 

plastična folija, ki so jo postavili člani lanske ekspedicije, da so se zavarovali pred vetrom in 

mrazom. Kot vemo, pa jim je viharni veter uničil skoraj vse antene in so še pred tekmovanjem 

prekinili ekspedicijo.  Ker je Slavc te razmere odlično  poznal,  je poskrbel, da smo s sabo 

pripeljali vrata in iverne plošče. Na hitro smo razložili kombi, zagnali agregat in montirali vrata 

ter zaprli okna s ploščami. Bilo je že pozno popoldne, zato smo se vsi posvetili montaži 32m 

visoke  vertikalke. Do večera smo jo sestavili na tleh, pričvrstili podnožje na skalno podlago, 

sestavili 10m dolgo iglo za dvig antene, v skalna tla zavrtali luknje in zabili štiri sidra. Anteno 

smo predvideli sidrati na petih višinah, da bo prenesla zelo močne vetrove. Napeljali smo sidrne 

vrvi  in se odločili, da jo bomo dvignili naslednje jutro. 

HUDIČ NAM NE PRIZANAŠA 

Po skromni suhi večerji, smo se hoteli stuširati, a glej ga zlomka, voda ne pricurlja iz pipe. Pozno 

je, zato si zobe peremo z vodo iz plastenk in se odpravimo spat. 

Naslednje jutro kličemo Salvatoreja, a ga ne moremo dobiti na telefon.  Tačas nam pripeljejo iz 

trgovine novo jeklenko s plinom in Slavc skuha jutranjo kavico, kar je počel  potem vsak dan. 

Skočili smo v bližnji market čez cesto in nabavili nekaj hrane. Jajca s slanino za zajtrk so nam 

povrnila moč in odpravili smo se na lokacijo. 
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/Sliki 9 in 10: Vertikalka za 160m čvrsto stoji/ 

 

 

 Hladen veter nam ni prizanašal, zato so bile kape in delovne rokavice prav dobrodošle. Uspelo 

nam je dvigniti vertikalko in razpeljati ter učvrstiti 80 radialov . Opoldne smo se vrnili v apartma 

z namenom, da si  pripravimo  kosilo, medtem pa bomo skušali rešiti še probleme z vodo. Sosed 

iz Linose je  že uspel govoriti s Salvatorejem , nas je popeljal v prostor, kjer je bil glavni 

rezervoar - zalogovnik vode. Vendar smo ugotovili, da tam deluje vse normalno. Drago je spet 

poklical Salvatoreja in mene  iz kuhinje, da se jaz pogovarjam z njim. To je potekalo v prevodu 

nekako takole:« Halo, Drago, me slišiš?« Jaz se trudim , da bi mu  razložil :»  Pozdravljen 

Salvatore . Jaz sem Dragov prijatelj in mi je ime Rado. Drago je z mano in čaka na navodila, kaj 

naj stori.« Še preden sem uspel  do kraja vse izgovoriti, me je nenehno prekinjal in kot iz 

strojnice spustil naslednji besedni rafal: »Drago, poslušaš?  Splezaj na streho ob strani vašega 

apartmaja .« Jaz sem seveda na glas dajal  napotke  v slovenščini Dragotu, ki se je vzpenjal na 

streho. Salvatore je to slišal in kričal v telefon v italijanščini: »Drago , Drago  me poslušaš?... 

Orka mizerija, ma kdo so ti Turki, ki jih slišim po telefonu. V kakšnem turškem jeziku pa  

govorijo, da jih nič ne razumem. O moj bog:« Komaj sem mu razložil, da je Drago na strehi, jaz 

sem pa tisti, ki razume italijansko in posreduje Dragotu njegova navodila. Končno nam je 

povedal, da je tam omarica, kjer naj vključimo črpalko in  tako smo naposled le imeli tekočo 

vodo..  
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/slika 11: Nevihta preti našim antenam/ 

Po kosilu smo si privoščili kratek počitek in se odpeljali na lokacijo postavljati  beverage anteno 

v smeri proti USA.  Šlo je počasi, saj je moral Berto zavrtati v skalnata tla 30 dovolj globokih in 

širokih  lukenj za bambusove palice, ki so nosile 270m dolgo žico.  Skupaj smo postavili torej 

trideset palic, ki so merile v višino 1,7 m. Ker pa smo dvakrat prečili vozne poti, smo morali žico 

dvigniti vsaj na  4m višine.  Avtov sicer v tistih dneh tam ni bilo, so se pa po teh brezpotjih 

večkrat pripeljali mladi na motorjih za kros, zato smo morali biti zelo previdni.  Ker so napajalni 

kabli prečkali te poti po tleh, smo jih skušali zaščititi z deščicami, ki smo jih pobrali po okolici. Žal 

lepoto in divjino tega dela otoka meščani uporabljajo za smetišče, kamor vozijo gradbene 

odpadke in drugo navlako. Tačas je Drago pripravljal tekmovalno tehniko s vsemi potrebnimi 

povezavami.  

 

/slika 12: Beverage proti USA/- 

 

VETER JE VEDNO MOČNEJŠI 

V torek,21. januarja smo vse dopoldne postavljali antene. Berto in Silvo sta na streho stavbe 

postavila sprejemno anteno SAL-30. Midva  s Slavcem pa sva dvignila  vertikalki za 30 in 40m. 

Postavljanje smo prekinili za kratek počitek. Sam nisem počival, apak sem  pripravil na hitro 

kosilo in sicer tipično italijansko jed, ki pa je razen mene, še nihče ni poskusil. To je tako 



11 
 

imenovani «zampone«. V bistvu je to iz svinjske krače  odstranjeno meso in kosti,  potem je 

svinjska koža nadevana z mletim mesom kot za salame, začinjena  skuhana na pari in zapakirana 

v embalažo, s  katero jo kuhaš v vodi 20 minut in jo lahko postrežeš. Zraven smo pojedli še 

krompir na solati. 

Že dopoldne je pihalo močneje kot prejšnji dan, mi pa  smo pohiteli, da smo na hitro postavili še 

količke za beverage proti JA in vertikalko za 20m. Izvrtati smo morali še 30 lukenj za 30 

bambusovih palic. Drago je še vedno delal na povezavah, urejal notranjost prostorov, da bo v 

danih razmerah za tekmovalce  čimbolj udobno. 

Zvečer smo si zaželeli pice in se odpeljali v mesto. Kratek sprehod po delu glavne ulice Via Roma 

in ugotovili smo, da lahko dobimo hrano le v dveh restavracijah, vse drugo je v mestu zaprto. 

Večerja nam je prijala in odšli smo na dober nočni  počitek.  

Naslednji dan v sredo smo napeljali  kable in žico dolžine 250m in radiale za  beverage proti JA 

in dvignili še inverted vee za 80 ter 60m. Kmalu sta Drago in  Slavc  že veselo vzpostavljala 

zveze.  

V četrtek, 23. januarja smo odšli na lokacijo vsi razen Slavca, ki je ostal v apartamaju. Mi smo še 

malo preverili antene in zategnili sidrne vrvi. Veter je bil zelo močan. Posamezni sunki so 

presegali 80km/h . Slavcu smo obljubili, da bomo sporočili, če je vse v redu. Pa smo na to čisto 

pozabili. Ko smo se pred kosilom vrnili, je bil ves bled od  strahu, da nam je spet kaj polomilo. 

Imel je lanskoletne slabe izkušnje in vedel je, da so posamezni sunki vetra bili enako silni, kot 

lansko leto. Šele, ko smo mu povedali, da je vse preživelo, si je oddahnil. Pred kosilom smo se 

odločili, da bomo šli v mesto, saj moramo kupiti kartico za modem za internet. 

KOT DA V SAHARI IŠČEMO VODO 

Odpravili smo se v mesto, da bomo pogledali, kje bi se dalo dobiti kakšne pametne spominke za 

domov in spotoma kupili kartico za modem. Pa smo kaj kmalu spoznali, da smo na afriškem 

kontinentu. Po sprehodu po glavni ulici Via Roma smo videli, da imajo spominke le v dveh 

trgovinah, šlo je v glavnem za okrasno keramično posodo z motivi Lampeduse. Nismo bili 

navdušeni nad nekoliko kičasto ali pa morda tudi preveč nobel  ponudbo. Drago je vedel, kje je 

Vodafone prodajalna, saj je opazil reklamo. Dama srednjih let je stala spred prodajalno in nam 

povedala, da je njim kartic zmanjkalo. Poslala nas je do konca ulice proti obali in tam levo v 

drugo njihovo trgovino. Prepešačili smo skoraj kilometer in v trgovini so nam povedali, da tam 

nimajo kartic, ki jih želimo.  Usmerili so nas v trgovino, v kateri smo že bili. Ko sem prodajalcu 

pojasnil, da tam nimajo kartic, sem ga roteče vprašal, kje zaboga jo lahko kupimo. Saj nismo v 

kakšni zanikrni vasi, ampak v mestu s 4065( podatek iz interneta) prebivalci. Povedal je, da 

prodajajo kartice v trgovinah s tobačnimi izdelki in prodajalnah časopisov. Odšli smo nazaj proti 

prvi prodajalni časopisov, pa so nas poučili, da oni ne prodajajo kartic. »Kje pa lahko najdemo 

trgovino s cigareti?« sem še zadnjič ves obupan zmogel kar se da dobro mero prijaznosti. Saj so 

bili tudi vsi ti prodajalci, ki smo jih srečali, zelo prijazni. Povedali so nam še za eno možnost in 
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res smo v prodajalni nasproti nam že znanega Vodafona našli simpatično prodajalko, ki pa nam 

je povedala, naj pridemo popoldne, ali pa jutri, ko bo tam njen kolega. Ura je namreč ravno 

odbila 12. in prodajalka je morala pred tem zaključiti blagajno in nehati prodajat. Spomnil sem 

se  časov, ko smo kot študentje štopali v Trst po kavbojke, zato sem  vedel, da se trgovci 

odpiralnih časov držijo zelo dosledno, saj se bojijo izredno visokih kazni. Z ene strani jim grozijo 

sindikati, ki  so v Italiji zelo močni. Ti ščitijo delavce, da ne delajo preko določenega urnika. Po 

drugi strani pa so na preži  inšpekcije ter policija, če  kdo posluje preko z urnikom določenega 

časa, saj s tem krši zakon o nelojalni konkurenci, za kar so zagrožene zelo visoke kazni.  

 

/slika 13: Nova radioamaterska disciplina:LOV NA SIM KARTICO/ 

Vrnili smo se še isti dan kasno popoldne in končno kupili kartico. Pričakala nas je prav tista ista 

prodajalka, kot je bila dopoldne. Hvaležni za izredno prijaznost smo si kupili vsak en lonček za 

čaj z motivom Lampeduse. Sam sem kupil še en ovitek za svoj Iphone in dama je bila zadovoljna 

z izkupičkom. Ampak naša saga še ni imela srečnega konca. Kartico in kodo smo dobili, vendar 

smo morali spet naprej v drugo prodajalno, kjer jo lahko aktivirajo. K sreči je bilo to samo čez 

cesto, prav v tistem Vodafonu, kjer smo začeli iskati ta svoj izvir vode v Sahari. Veseli, da je 

končno vseh muk konec, se nismo prav nič jezili na gospo, ki nam je aktivirala kartico, dopoldne 

pa nas ni hotela poslati samo čez cesto k svoji konkurenci. Tako krut je pač pravi kapitalizem. 

Lahko bi vse skupaj opravili v desetih minutah, tako pa…  

ZDAJ GRE ZARES 

V petek, 24. januarja smo dopoldne še preverili vse antene, kable in pričvrstili  sidrne vrvi. Drago 

je usposobil internet, preveril delovanje v mreži in pripravil vse računalniške programe, ki smo 

jih uporabljali  v tekmovanju.  Sam sem ostal v apartmaju, da bom zjutraj pripravil zajtrk  in 

opravil nakup v trgovini ter skuhal kosilo. Pripravil sem pražen in kislo zelje z ocvirki ( vse je bilo 

iz lastne proizvodnje).  Zraven pa so se prav dobro podale okusne pečenice iz sosednje mesnice.   
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/SLIKA14: Drago in Slavc v svojem  elementu/ 

Zvečer ob 22.00  UTC sta tekmo začela Drago, na svoji KENWOD TS 890S , in Slavc ,ki je poslušal 

na Silvotovem  KENWOODU TS 590S, da bi pobiral množilce. Že takoj se je pokazalo, da bo 

pobiranje nemogoče, saj so bile motnje oddajne postaje prehude. Očitno smo beverage  

postavili preblizu oddajne antene. Začetni tempo je bil vzpodbuden, saj je bilo v dnevniku prvo 

uro 161 zvez. V soboto dopoldne ob devetih po lokalnem času se je band za nas zaprl.  Žal pa 

smo imeli že od vsega začetka težave. Nekateri cw skimmerji so napačno dekodirali naš znak( 

npr. S50C nas je spotiral kot IG9X ), zaradi česar smo bili prisiljeni delati dvojne zveze. Izkazalo 

se je, da mnogi tekmovalci niso poslušali naše oddaje, ampak so nas slepo ( beri: gluho) poklikali 

s clustra. Po drugi strani pa je bila sicer vnaprej znana težava z našim dolgim pozivnim znakom, 

ki je manj veščim tekmovalcem povzročal preglavice pri sprejemu. Letos se nismo odločili podati 

uradnega zahtevka za izdajo posebnega znaka, saj so imeli fantje iz prejšnjih let slabe izkušnje, 

ko jim je uradnica v Rimu dodelila prefix IO9, ki je v vseh radioamaterskih logih oznaka za Sicilijo 

in ne za Lampeduso kot posebno entiteto, ki za razliko od Sicilije spada pod afriški kontinent in 

IOTO.  

Ekipo sem pričakal z zajtrkom in medtem, ko so fantje počivali, sem kuhal kosilo. Da ne bi 

preveč potenciral primorske kuhinje, sem jim pripravil pravi prekmuski bograč. Skuhal sem ga 

toliko, da ga je ostalo še za večerjo. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

PEKLENŠČEK NAM NE DA MIRU,  A MI SE NE DAMO 

 

/slika 15: Silvo in Rado iščeta Japonce/ 

 

Ko smo popoldne nadaljevali tekmovanje, je vrag odnesel  še Dragotov  micro keyer II . Rezerve 

nismo imeli in smo tekmovali do konca samo z eno postajo TS 590S. Do zadnje sekunde smo 

grizli z željo, da se skupni seštevek točk nagne preko 3.000.000. Vedeli smo, da nam bo za 

svetovni rekord zmanjkalo ravno toliko točk, kot so nam jih pobrale dvojne zveze in nezmožnost 

iskanja in pobiranja množilcev in ostalih postaj, ki niso prišle na naš CQ. 

V nedeljo  26. januarja smo se okrog polnoči vrnili vsi utrujeni a vseeno zelo dobro razpoloženi v 

apartma. Drago, ki je bil vseskozi naš spiritus agens, je v zahvalo vsem članom ekipe, odprl 

ohlajeno Radgonsko penino in zraven postregel  okusni sicilijanski panetone. Kar ni se nam 

mudilo zaspati, saj je bilo v krvi še vedno veliko adrenalina. 

ČAS JE, DA BOLJE SPOZNAMO OTOK 
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/slika 16: Pospravljanje nam gre kljub mrazu in vetru hitreje od rok/ 

 

 

V ponedeljek dopoldne smo se odločili, da se po zajtrku odpeljemo na lokacijo in podremo 

vertikalko za 160m. Šlo nam je dobro od rok, vendar smo bili malo nepazljivi, saj nismo popustili 

vrvi na treh sidrih in nam je tik preden smo jo spustili na tla  rahlo zvilo dve cevi. »To ni nič. Jih 

bom jaz poravnal, da se sploh ne bo poznalo«, nas je takoj  potolažil Berto. Ko je bila antena 

razstavljena, me je  odpeljal v apartma, da sem odšel v nabavo in pripravil kosilo. Že zjutraj smo 

se dogovorili, da bomo odšli popoldne na ogled otoka in po nakupih.  

Medtem, ko sem jaz svoje delo opravil, so ostali člani ekipe pospravili še oba beveragea. 

Vedel sem, da Slavc ne mara rib, zato sem za kosilo pripravil pašto z morskimi sadeži in zeleno 

solato. 

Po obvezni kratki siesti smo se odpravili s kombijem na potep po južni strani otoka. Peljali smo 

se do luke Punta Salina, kjer smo se pozanimali za nakup vozovnic in odhod trajekta. Pot nas je 

vodila ob obali do Mola Favaloro in potem naprej po Strada di Ponente mimo praznih prestižnih 

hotelov in vil vse do parkirišča Onda Blu. Vso pot smo občudovali pogled na razčlenjeno plažo, 

polno zalivov, klifov in sinjino neskončnega morja, ki se je raztezalo proti Afriki. 



16 
 

 

/slika 17: Glavata kareta začne spoznavati svet/ 

Slavc in Drago sta ostala pri vozilu, Berto, Silvo in jaz pa smo se spuščali po urejeni in varovani 

poti, ki vodi do najlepše plaže na tem otoku- Spiaggia dei Conigli( Zajčja plaža)  in Zajčjem otoku  

( Isola dei Conigli). Občudovali smo redke in zelo aromatične rastline, ki rastejo na tem delu 

otoka. Napisne table, varovane pešpoti te opozarjajo, da se nahajaš v naravovarstvenem 

rezervatu. Bil je čudovit pogled s ptičje perspektive na snežno bel pas mivke ob smaragdni barvi 

morja. Čistina migitajoče vode nam je nudila pogled globo do dna.  Na tej plaži v tem času 

gnezdijo želve vrste  glavata kareta, zato je ves otok poplavljen z njihovimi simboli. Domačini so 

nanje ponosni in mnogi ribiči ter prostovoljci poleg gozdne in pomorske policije in obalne straže 

pomagajo pri čuvanju gnezd ter pri  reševanju in zdravljenju ranjenih želv. Žal so večkrat žrtve 

brezbrižnega odlaganja odpadkov ( plastike, ribiških mrež), kot pa napadov naravnih morskih 

plenilcev. 

 

/slika 18: Zajčja plaža/ 

Ta enkratni pogled v soncu in zavetju pred severnimi vetrovi me je povsem posrkal vase. Zdaj 

vem, zakaj otok, ki je na svojem severnem delu, kjer smo imeli tekmovalno lokacijo in je  žal 

preveč prepuščen brezbrižnemu odlaganju odvečne šare, vseeno slovi kot najlepši v 

Sredozemlju.  Zaradi izrednih lepot pa je bila prav ta plaža 23.februarja 2013 po mnenju in oceni 

TripAdvisorja proglašena za najlepšo plažo na svetu! 

Polni prijetnih vtisov smo se zvečer vrnili domov.  Slavca je Berto odpeljal na lokacijo, da bo 

naredil še nekaj zvez za svoj znak. 
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DAN PRED ODHODOM Z OTOKA 

 

/slika 19: Drago, Silvo, Berto in Slavc se zadovoljni poslovijo od shacka/ 

Naslednji dan, v torek 28. januarja so se fantje odpravili pospraviti še vse ostale antene in vso 

opremo zložiti v kombi. Sam sem se odločil, da za zadnje kosilo pripravim gobovo rižoto ( s 

seboj sem imel posušene jurčke, ki sem jih čez noč namakal v vodi) , svinjske kotlete z dušenimi 

bučkami s papriko in zeleno solato. Nabavil  sem še  panetone za desert in nekaj mortadele, 

kruha in klobas za potovanje . Pozno popoldne smo se odpeljali po nakupih in na pico. Vsakdo je 

kupil zase ali za svoje najdražje kakšno praktično ali simbolično darilo. Izbira ni bila velika, saj je 

v tem zimskem času odprtih zelo malo prodajaln. Vseeno smo zaupali Dragotu, ki v isti trgovini 

kupuje že več let. Moja žena mi sicer ne bo verjela, vendar sem se potrudil in se uspešno 

pogajal za dober popust. Tega v preteklosti nisem počel. Je pa to počela ona.  Zelo dobro pozna 

italijanske nakupovalne navade in ve, da se lahko za cene razen v marketih z živili,  dogovoriš za 

določen popust (sconto). Morda zato, ker sem svojo mladost preživel na Koroškem, kjer smo 

hodili po nakupe v tedanji Jugoslaviji v Avstrijo, kjer pa  ni bilo govora o kakšnih posebnih 

popustih. Veljale so le cene, ki so bile označene na artiklih. Zvečer smo odšli v že znano 

prodajalno pic in si privoščili izdatno večerjo. 

 

ADIJO LAMPEDUSA DO OB LETU OBSOREJ 

 V sredo, 28. januarja zjutraj smo po jutranji kavici, ki jo je še zadnjič skuhal Slavc in po zajtrku, 

na hitro spakirali še svojo osebno prtljago in se odpeljali v pristanišče. K sreči je bil tam odprt že 

lokal, kjer smo popili še eno pijačo, dokler niso odprli prodajalne vozovnic. Peš smo se 

sprehodili po svežem sončnem jutru. Veter je prinašal vonj po morju. Kupili smo karte, kjer nas 

je prepoznal prijazen mornariški častnik. Vprašal nas je, ali spet vozimo s seboj polne plastične 

posode z nafto. Ko smo namreč  ob prihodu zapuščali Sicilijo, smo pred vkrcanjem na trajekt za 
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Lampeduso kupili nekaj nafte za agregat, saj je bila tam za 50 centov cenejša za liter, kot na 

Lampedusi, kjer je stala 2,043 EUR/L. Sprva nam ni hotel dovoliti, kasneje pa je popustil. Zdaj 

nas je prijateljsko opozoril, naj tega ne počnemo nikoli več. Zaradi varnosti na trajektu pa tudi 

zaradi suma finančne straže, da gre lahko za preprodajo. 

 

/slika 20: Berto, Slavc, Rado in Silvo lovijo jutranje sončne žarke/ 

Še nam je ostalo časa za posedanje v zavetju na prijetnem soncu preden so izpraznili trajekt, ki 

je pripeljal vozila in potnike in začeli sprejemati nove. Ob 10,00 smo začeli zapuščati 

Lampeduso. Kaj kmalu smo ugotovili, da se uresničuje sinočnja vremenska napoved, da bo pihal 

močan zahodnik in bo morje precej vzvalovano. Do Linose, kjer je bil postanek, je še bilo 

vzdržno. Kasneje pa so se skoraj vsi člani ekipe, razen naju z Dragotom , borili z morsko 

boleznijo. Valovi, ki so začeli presegati 6 metrov so zibali in premikali trajekt kot lupino. . Včasih 

smo imeli občutek, da lebdimo v zraku, kmalu zatem pa smo udarili na razpenjeno površino. Od 

časa do časa  je veter prinesel morske kaplje s soljo na okna salona, kjer smo nekateri sedeli,  

večina pa je premagovala slabost z ležanjem na tleh. Že po poti smo se odločili, da bomo 

spremenili načrt, kajti od Palerma proti Livornu je bilo napovedano še bolj valovito morje. 

 

/slika 21: Morje nam kaže svojo moč/ 
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Zvečer ob pol devetih smo prispeli v Agrigento.  Iskali smo kakšno odprto picerijo, pa so bile vse 

zaprte. Naposled  smo se ustavili pred  kioskom s hitro prehrano in pospravili nekaj 

hamburgerjev. Potem smo se odločili, da bomo takoj prevozili  pot proti luki nasproti kraja  Villa 

San Giovanni.  Spet se nam je ponavljala  stara zgodba. Drago je usmerjal Berta, kje naj vozi, pa 

je bil Berto včasih prehiter, včasih pa prepočasen in smo morali kar nekajkrat v »kazenski krog«. 

Točno pet minut pred eno zjutraj v četrtek, 30.januarja smo po razvozlanju pristaniškega 

labirinta prispeli pred prazen trajekt. Vprašali smo, če vozi na drugo stran do Ville San Giovani. 

Možakar v rumenem odsevniku nam je potrdil in nas vprašal, ali smo kupili karte. Povedali smo 

da ne, saj nismo pričakovali takojšnjega odhoda. Vzel nam je vozniško dovoljenje in nam 

pokazal, naj se takoj vkrcamo, karte bomo kupili na drugi strani ob pristanku. Za razliko od 

včeraj je bilo morje v tej ožini mirno kot olje. Pa tudi vožnja ni trajala več  kot  pol ure. Res smo 

tam kupili vozovnice in se podali na dolgo pot. 

Po stotih kilometrih vožnje  je najprej  začutil zaspanost  Berto. Zamenjal ga je Drago, ki pa ni 

imel več navigatorja ob sebi, Kmalu sva ostala budna samo še on za volanom  in jaz odzadaj. 

Meni nikakor ni uspelo zatisniti očesa. Zato sem po slabi uri vožnje  rade volje sam sedel na 

voznikov sedež. Res še nisem nikoli vozil kombija, ampak ta je bil z avtomatskim menjalnikom 

zato sem se ga takoj privadil . Doma vozimo avtomatik že sedemnajst let. 

 

/slika 22: Še je daleč do doma/ 

ZLODEJ NAM JE ŠE VEDNO ZA VRATOM 

Fantje so spali, jaz pa sem vozil brez težav. Prometa skoraj ni bilo. Dan se je prevesil v jutro, 

kratek postanek za kavico in cigareto in počasi naprej.  Do nekaj kilometrov pred Bologno smo 

se še dvakrat ustavili, vmes pomalicali, napolnili rezervoar in že govorili s Paolom, ki nas je 

pričakoval, da nas bo peljal na kosilo. Povedali smo mu, da bomo čez pol ure pri njem, zato nam 

je sporočil, da nas bo čakal na istem mestu na izhodu z avtoceste, kot nas je prvič. Prijetno 

razpoloženje in mirno vožnjo je prekinilo vozilo prometne policije, ki je vozilo za mano. 

Naenkrat  pa sem v ogledalu zagledal utripajoče  modre luči . Policijski avto me je prehitel in 
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policist mi je nakazal, naj mu sledim. Ustavili smo se na benzinskem servisu. Takoj sem rekel, da 

nas bodo kaznovali, ker imamo na strešnem nosilcu predolge cevi. Izstopila sta dva policista. 

Mlajši, ki je imel čin narednika, me je pozdravil. Vprašal me je, od kod smo in kam gremo. Lepo 

sem mu razložil, da smo slovenski radioamaterji, ki se pravkar vračamo iz Lampeduse kjer smo 

sodelovali v svetovnem radioamaterskem tekmovanju. Vprašal me je za rezultat, pa sem mu 

odgovoril, da bomo najbrž prvi na svetu. Takoj mi je z iskrenim zadovoljstvom čestital. Drugi, 

starejši policist, nisem mu videl činov, je na  havbo policijskega avtomobila že izvlekel 

formularje in začel pisati. Najprej sta preverila vse naše osebne dokumente. Potem pa sta 

zahtevala moje vozniško in Bertotovo prometno dovoljenje. Takrat mi je narednik povedal, da 

nimamo prav označene najdaljše cevi. Imeti bi morali namreč predpisan homologiziran 

pravokotnik rdeče barve, mi pa smo imeli že omenjeno rdečo krpo. Razložil sem mu, da to pri 

nas zadostuje, da bomo takoj kupili ustrezno oznako. »Prav to morate storiti. Prodajajo jo kar tu 

na črpalki.« me je podučil. Res sem jo dobil in odštel zanjo 40 evrov. 

Berto jo je šel nemudoma montirat. Naivno sem pričakoval, da se bo vse skupaj končalo le z 

ustnim opominom. Narednik mi je z nekoliko težkim srcem razložil , da me kot voznika mora 

kaznovati. Starejši policist mi je pokazal zakon o prometnih prekrških na strani, kjer je bil opisan 

prav naš primer. Narednik mi je rekel, da mu je resnično žal, vendar nas mora oglobiti, saj nas je 

že prej na avtocesti posnela kamera in njegovo vozilo so poslali iz policijske postaje, da nas 

ustavi ter  kaznuje. Sicer bi za prekršek moral odšteti 173, evrov, on pa je z upoštevanjem vseh 

možnih opravičil določil minimalno kazen v višini 60 evrov. Plačal sem kazen, podpisal zapisnik 

in se jima zahvalil za razumevanje. Ob odhodu smo se rokovali in narednik nam je še enkrat 

izrazil svoje čestitke. Stroške smo si seveda enakovredno porazdelili in tako je vsak prsipeval 20 

evrov za tablico in kazen.   

NEPOZABNO POZNO KOSILO 

 

/slika 23: Monte Capra – lokacija IR4X/ 
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Paolo, ta naš neumorni prijatelj, ki je vseskozi skrbel za nas in se angažiral , bolj kot je bilo 

potrebno, nas je seveda čakal na dogovorjenem mestu. Stisk rok, opravičilo za zamudo in 

dogovor, da nam želi razkazati tekmovalno lokacijo IR4X. Tega veselja mu nismo smeli odvzeti. 

Vozil sem za njim po ozkih ovinkastih cestah v hrib na Monte Capro. Pot se nam je zdela zelo 

dolga. Naposled smo prispeli v megli na vrh, kjer smo se ustavili pred rustikalno restavracijo in 

zlezli po železni lestvi, ki vodi s ceste  na hribček, kjer je tekmovalna lokacija   Monte Capra 

Contest teama ( IR4X, loc JN54ol). Na relativno omejenem prostoru imajo 3el 7MHz yagi na 

22m, 4 el yagi za 14MHz na 25m, 6 el. yagi za 21MHz na 18m, 5el yagi za 28MHz na 10m, 

antene za 6m, 2m in 70cm,za 3,5MHz 4el vertical in za 1,8MHz 22m tower. 

Zanimiv je njihov SHACK, ki je vkopan kot rov v hrib in je izoliran pod zemljo. Paolo nam je 

razlagal, kako je ta lokacija odprta in dobra tudi za delo na vhf in višjih frekvencah. V planu 

imajo izgradnjo sistemov za EME delo.  Drago je Paolu obljubil pri tem svojo pomoč. 

 

/slika 24: Pred večerjo skoči Slavc še hitro na eno cigareto/ 

Časa nismo imeli preveč, bili pa smo že tudi pošteno lačni. Paolo nam je uspel zagotoviti v bližnji 

restavraciji zelo okusno večerjo, ki so jo pripravili izven urnika samo za nas.  Najprej smo dobili 

poleg pijače po izbiri neke vrste  flancate. Za predjed so nam ponudili okusne doma izdelane 

testenine z omako  bolognese. Za tem   so nam postregli z mešanim domačim narezkom :pršut, 

posebna salama, ki je spominjala po okusu na domačo tlačenko, domače suhe klobase, panceto, 

sir, domač mladi sir in neke vrste njihovo značilno zaseko. Prijazna gospodinja, nas je poučila, da 

se ta zaseka namaže na posebne  okrogle ploščate kruhke, ki so nam jih spekli. Na mizi je bilo 

seveda tudi več vrst odličnih sirov in več vrst domačega kruha. Ko smo mislili, da je že vsega 

konec so nam postregli še z mesom in prikuhami. 
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/slika25: Buon appetito! 

 Ob koncu še šilce domače grenčice in bilo je vsega že preveč. Drago je častil in plačal račun. 

Zahvalili smo se Paolu za vso pomoč, skrb, pozornost in podporo, mu vrnili anteno in modem 

ter mu v znak skromne pozornosti podarili pločevinko  slovenskega piva  in eno domačo salamo. 

Stisk rok, pozdrav in že smo vozili nazaj proti avtocesti in proti domovini. Sedaj je sedel za volan 

spet Berto, čeprav tudi po skoraj 1000 kilometrih skoraj neprekinjene vožnje, ki sem jo opravil, 

nisem čutil utrujenosti. Sprostitev pa mi je vseeno prijala. V zabavnem  klepetu smo okrog 21.  

ure prispeli na moj dom.  

Moja žena je želela fante postreči, vendar so želeli čimprej naprej. Časa so si vzeli le  za eno 

pijačo, kratek klepet in slovo. Čakal jih je še dobršen kos poti, predno je  Berto odpeljal domov 

Slavkota, Dragota in  Silvota ter končno prispel v objem svoji družini.  

NASLEDNJI DAN 

Zbudil sem se kakor vsak dan ob štirih zjutraj. Prav nobene utrujenosti nisem čutil. V sebi sem 

podoživel celotno ekspedicijo in spoznaval, kako me je notranje oplemenitila. Predvsem zaradi 

ekipe, v kateri ni bil potreben noben posebni vodja, pa smo vsak opravili svoje naloge, ki smo si 

jih pravzaprav sami izbrali. V teh nekaj dneh smo znali stkati popolno medsebojno zaupanje in 

pripadnost skupnemu delu in ciljem, čeprav je smo radioamaterji znani kot izraziti individualisti. 

Delovali smo kot odlično uigrana ekipa.  

Morda sem v tem prispevku premalo omenjal Silvota. Z njim poprej nisva imela kakšnih osebni 

stikov. V teh nekaj dneh pa sem spoznal, da je sila preprost fant, velika duša, zagnan 

radioamater, ki stremi k perfekcionizmu. Užival sem, ko je na postaji v zelo kratkem času 

odpiranja znal iz šuma izvleči postaje iz JA. Sicer pa je bil vedno bolj tih in neopazen, 

osredotočen na svoje delo in morda malo bolj redkobeseden od nas ostalih. Med vožnjo je bil 

sposoben dremati, čeprav so ga mučile bolečine zaradi prisiljene drže, saj nam prtljaga ni 

omogočala, da bi na zadnjem sedežu lahko pretegnili noge.  O operatorskih izkušnjah Dragota in 

Slavca ne bom ponavljal besed.  Hvaležen sem tudi vsem tistim neomenjenim radiioamaterjem,  

ki so kakorkoli pripomogli k našemu uspehu. 
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Okoli poldneva sem  poklical fante, da sem se prepričal, da so srečno prispeli na svoje domove. 

Takšen je pogled skozi moja očala  na mojo prvo radioamatersko ekspedicijo. 

ZAHVALA DONATORJEM 

Iskrena zahvala našim donatorjem: 

ELMITEL – financiranje in pomoč pri nabavi tehnike in majic 

 Radenska d.o.o, ki nam je donirala dovolj osvežilnih pijač iz svojega proizvodnega programa; 

Liburnia d.o.o. Ilirska Bistrica za denarno donacijo 300,00 eur 

 Radio klubu Škofja Loka S59DKR za donacijo 100,00 eur. 

Ob koncu moramo izreči svojo globoko zahvalo  županu Lampeduse; Vodji karabinjerjev na 

Lampedusi; Vodji finančne policije na Lampdusi in vsem drugim uradnim organom, ki so izdali 

svoja dovoljenja za uporabo stavbe in zemljišč na Lampedusi naši ekipi. 

ZA LJUBITELJE STATISTIKE 

Skupaj  2181 zvez brez dvojnih in 387 dvojnih zvez 

Množilci: 48 states in 92 DXCC 

Po kontinentih: 1676- EU; 401- N. America; 84 -Asia; 10 Africa,- 5 Oceania in 5- S, America 

Število zvez po dnevih:  v petek: 301; v soboto: 1362 in v nedeljo: 518. 

Končni prijavljeni rezultat: 3,004.300 točk. 

 

In še moja zaključna misel: PO LAMPEDUSI 2020 JE LAMPEDUSA 2021 ŽE V PRIPRAVI! 

Rado Jurač – S52OT 
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