
Informacije za SKED ZRS v sredo 2.2.2022 
 

ARON 
 
V januarju so po izbruhu vulkana na otoku Tonga ostali s tamkajšnjimi prebivalci brez vsake 
komunikacije. Po objavi, da prosijo radioamaterje naj vzpostavijo zvezo z otokom, se je na 
ameriških forumih vsul plaz komentarjev. Tudi takšnih, da radioamaterji s svojimi 
ozkopasovnimi načini dela danes nismo dovolj zanesljivi in pomembni za zagotovitev 
komunikacijskih potreb ob naravnih in drugih nesrečah. To seveda ne drži, saj bi že osnovna 
telegrafska ali zveza v foniji pomenila veliko olajšanje za sorodnike in znance prebivalcev 
otoka. V zadnji lanski ARON vaji smo preigravali ravno to ali se znamo najti na ham 
frekvencah brez v naprej napisanih navodil za vajo. Plani frekvenc in načinov dela obstajajo 
tako za S5ARON kot IARU EmComm. Pozabi na Google v času potresa, imej dokument, 
opomnik vedno pri sebi. Nekaj let nazaj je bil tak opomnik celo priloga CQ ZRS. Imej tudi 
pripravljeno delujočo opremo ter vir napajanja. Za Slovenijo je večinoma zadosti že UKV. 
Trditve nekaterih, da hamradio ni uporaben v trenutni situaciji na Tongi, ker ne zagotavlja 
zadostne pasovne širine za prenos informacij, ne držijo. Vsaka informacija, kaj se na otoku 
dogaja bi bila več kot dobrodošla. SITREP ali situacijsko poročilo je tisto kar potrebujejo 
pristojne službe in pa sorodniki, ki so izgubili stik. Dokler se nam takšen blackout ne zgodi se 
nihče ne sekira prav dosti. V S5 sem prepričan, da smo dobro organizirani in pripravljeni. Še 
vedno ima po moji osebni oceni ARON sistem najboljše urejen zahodno-štajerska regija, kjer 
je zopet zaradi entuziazma in bogatih izkušenj posameznika postavljen regijski sistem v 
katerem sodelujejo vsi radioklubi v regiji. Zapisal: S56CT kot osebno mnenje 
 
RPT 
 
Na lokaciji Ljubljana mesto, Trg republike je bil zamenjan VHF repetitor S55VLM. Repetitor je 
donacija podjetja Kenlab d.o.o. (Miro S58T) in je zamenjal sicer dober repetitor Spectra 
MX800, ki pa ni najbolj občutljiv na HAM obsegu, saj je delan za višje frekvence. Repetitor ima 
po novem lokalni CTCSS 77.0 Hz in deluje tudi v DMR načinu 

                      
 

Zveza radioamaterjev Slovenije je na Občino Lendava poslala vlogo za namestitev FM/DMR 
repetitorja na stolp Vinarium. Od vodstva občine smo prejeli pozitiven ustni odgovor. 
 



 
 
Območje pokrivanja repetitorja na stolpu Vinarium 
 

 
 

To bo drugi repetitor za pokrivanje pomurske regije. 
 
V letošnjem letu nas čakajo montaže na: Gomili nad Ptujem, Jančah, Mirni gori in Srednjem 
vrhu (Kranjska gora). 
 
V finalnem načrtovanju je tudi nov stolpič za na Krim. Denis/S56DE je stolp že zrisal z vsemi 
detajli. Nekaj malega popravkov v načrtu je še potrebnih, potem gre stolp v izdelavo. 
 
Za boljši pregled nad razlogi za izpade repetitorjev lahko na https://dmr.net.hamradio.si na 
strani posameznega repetitorja pod zavihkom Razpoložljivost po novem vidimo ter ročno 
vpišemo razloge za izpade. Primer za Kobariški Stol. TNX Janko/S57NK 
 
DIGI 
 
aprs.hamradio.si strežnik je nazaj (vrata 14580) ; status je viden 
na http://aprs.hamradio.si:14501 .Dosegljiv je tudi na 44.150.22.231 preko povezanih omrežij. 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdmr.net.hamradio.si%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qv3OrKRWUfbBNKGIQo3X1cXX3s8sAFWH7t5Hz2e4lrOMCa14nwqVIH8M&h=AT0ldh6oO-z6HKc57EC2Ij_Hug2XmANdoS4Vy2Zl0D_lKk3-OLNKvPiX_Irdjq6LbJ9JnH-GCdpIxnG0k0XHH37UpbrEKIa2v1Hj4BKPGw-qRH5ZxNlaug327U3bL6uWcg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1masMmHieh4rO-Ofsjm3_qs_sZxMAZ224P_yrXn7nk2_5oHumhsVeoTLcIUG02vZRzeg8la7GVJoDDb5TEYC17KmkhzLKr8JgsFKAd1C0XUjf-sXdULEJR5u08TURttXUScF0zpCelPokk2RFJHtZ6CfU1tqy6IPLCBxyGDb2vD-Udj1GsR01A4c6KjGX-aR-_xgwDqNSFaTig9c0
http://aprs.hamradio.si/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faprs.hamradio.si%3A14501%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_A4xtnpi8vTzqUR4YaD_bxkSLZNheWImtCUiYtywkD6_FGpJ0fJm2DpM&h=AT3pq-IAeh1jFQ2FM_8OIXLrDaDLa8yaSrDcD2bferP7SASVIj0CRSiikAQMEnAvF8Gm9d-kSY4fKz2bRYwOtawiBh-JaeneMIW67tF27OXOKLV2BHmOJmIHmZFfaoAfPQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT09eS8s6jxgsghRa8Go-vkFZLIJ8tn8bDJAFjDSPYzCexVj-uLYq12NS8oyKA3CiNeWv3pG_x7Vzp8hl7bh4MrD4kwEGOGXLUYyRe1ZtCbYEYe16jMZmlYsjSjLnhCsHY_xwCX0FLEo1WDLWZol4CfkYa301dmssqL-omqY4-g9TdbyxFe4CX8HNPeQpZKBiwEUAGqyxhVnMAsNa9M


Zanimive informacije iz klubov 
 
Ta petek 4.2.2022 se v Radioklubu Sevnica pričenja radioamaterski tečaj in sicer preko 
aplikacije ZOOM. Prvo srečanje bo ob 18. uri, s tečajniki pa se bodo preko ZOOM-a dobili 2 
krat na teden po približno dve uri. Planiranih je okoli 8 terminov, po potrebi kakšen več, izpit pa 
v aprilu. Če bi se želel še kdo od vaših poznanih vključiti naj pošlje e-pošto 
na radioklub.sevnica@gmail.com 
 

 
 
 

Satelit  QO 100  
 
Po tem, ko jim je na Neumayer III postaji odneslo SAT anteno, so konec leta s pošiljko dobili 
novo. Montirali so jo pred tremi dnevi in so ponovno QRV na QO-100. Postaja je že aktivna v 
foniji, naj bi jo pa v kratkem usposobili tudi za delo preko široko pasovnega  DATV pretvornika 
na QO 100. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:radioklub.sevnica@gmail.com


 
RIS 2022 
 
Korona virus nas še vedno omejuje pri nekaterih radioamaterskih aktivnostih, preprečuje nam 
druženje.  Vse radioamaterje naprošamo, da se pri skupinskih aktivnostih obvezno držijo 
navodil, ki jih priporoča NIJZ. Ravno zaradi take situacije se je UO ZRS odločil, da bo RIS 
2022 potekal preko ZOOM a podobno kot lani. 
 

Sobota, 5. februar 2022 

08:50 - 08:59 Prijava udeležencev 

09:00 - 09:30 Pozdravni nagovor organizatorja RIS in predstavnika FE 

09:30 – 09:50 Andrej Štern, Inteligentni transportni sistemi 

09:55 – 10:30 Iztok Saje, S52D: Q65 

10.35 – 10.45 Odmor 

10:50 – 11:10 Matija Brodnik, S53MM Ekspedicija Grintavec 
11:15 – 11:30 Dušan Leon Novak, S55AC: CW Ops Academy, kako začeti s CW 

11.30 – 11.45 Gabor Szekeres, S57WJ: HST QRQ – kako začeti s QRQ 
11:50 – 12:00 Iztok Kramberger, Priprava zemeljske postaje za TRISAT 

12.05 – 12.20 Bojan Majhenič, S52ME: Rasberry P4, 7" barvni display, Adalm Pluto –        
najcenejši transceiver za QO 100 

12.25 – 12.35 Jure Mikeln, S52CQ: Predstavitev uSDX QRP DIY postaje in skupne nabave 

Preko Zoom: 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/96504291992?pwd=WUpTT25pNXZXR2xCTHNXcnEyWGxzUT09 

Meeting ID: 965 0429 1992 

Passcode: 436618 

Moderator: Jure Mikeln, S52CQ 

 
 
ZRS bo vse svoje aktivnosti prilagodil razmeram v zvezi s tem virusom. Pisarna ZRS deluje v 
času uradnih ur, v koliko bo potrebno, bo njeno delovanje omejeno, v skladu s priporočili NIJZ. 
 
Ostanimo zdravi, virus Korone se ne širi preko radijskih valov! 

Maribor, 2.2. 2022 

 
 
 

https://hamradio.us6.list-manage.com/track/click?u=d139bc7e6f3628b2f63441a02&id=d6358e1033&e=042557a5ce


 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgornje informacije iz ZRS, bodo podane na KV in UKV SKEDU ZRS 
 
Po obeh SKED ih bodo ta iste informacije poslane na e listo PREDSEDNIKI, le te naprošamo, 
da jih posredujejo svojim članom. 
 
Prav tako kot doslej  so ZRS informacije na voljo na spletni strani ZRS ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


