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ARON 

Poleg mesečne ARON vaje, ki je bila v februarju priprava na preizkus sistema ALE (automatic 
link establishment) so se tri ARON ekipe (S50ABR, S50ACE in S50AMB) v soboto 
26.februarja udeležile tudi mednarodne EmComm vaje IARU R1, katera je potekala preko 
satelita QO-100. Vse ekipe so uspešno izmenjale telegrame po standardni predpisani 
proceduri in vzpostavile kontakt z upravno postajo v Veliki Britaniji. 

 

V povezavi s kriznim žariščem v Ukrajini in begunsko krizo ZRS podaja naslednje navodilo: 

V Ukrajini je vlada prepovedala delo na radioamaterskih frekvencah, vendar še vedno delujeta 
internet in mobilna telefonija. V Evropo in tudi k nam prihajajo begunci. 

V primeru, da bodo v Ukrajini prekinjene komunikacije in bi se v prenose informacij ter 
poizvedbe o razseljenih in pogrešanih znašle pri vas, je potrebno pridobljene podatke, prošnje, 
poizvedbe itd. nasloviti na Rdeči križ Slovenije, ki je pristojen za zbiranje in obdelavo podatkov 
o razseljenih in pogrešanih osebah.  

 

Prosimo tudi, da se držite hamspirita in o političnih, verskih ter ostalih zadevah ne razglabljate 
po radioamaterskih frekvencah.  Radioamaterjem je v prvi vrsti podeljena humanitarna vloga, 
katero bomo izpeljali ne glede na to, kdo potrebuje pomoč. 

 



Za ARON usposabljanje/izobraževanje bomo poskušali najti termin in ga izpeljati v živo. 
Informacije sledijo. 

 
RPT 

Na omrežjih DMR ter S5net so bile v preteklih dneh občasne kratkotrajne motnje, so skrbniki 
utrjevali njuno odpornost proti raznim nepredvidenim dogodkom. Med drugim so zamenjali tudi 
diske na strežniku v Ljubljani, kjer teče osrednji S5net usmerjevalnik ter nadzorna spletna 
stran. 

 
7. februarja je umrl Bob Bruninga, WB4APR, oče APRS-a. 

 

ARG 
 
Zaradi prestavitve Konference ZRS za en teden, bomo letošnjo ARG tekmovalno sezono začeli 
že    19. marca 2022, kar je en teden prej kot je bilo načrtovano v koledarju  tekmovanj. 
V Dobravljah bomo izvedli Cooper test, ter UKV in KV trening. 
Vabljeni v čim večjem številu! 
Podrobnejše informacije bodo objavljene na ARG spletni strani http://arg.hamradio.si/ 

KV 
 
Diploma ob 30 letnici samostojnosti 
  
Za to priložnost je bil izdan posebni klicni znak. Vsaka zveza s postajo s posebnim klicnim 
znakom je štela 30 točk, vse ostale zveze pod stalnimi S5 znaki so štele 10 točk. 
Za osvojitev diplome so morali radioamaterji od 26. 6. 2021 do 31. 12. 2021 zbrati 1991 točk s 
slovenskimi radioamaterskimi postajami. 
Diplomo je osvojilo 53 S5 postaj: 
S50A, S50R, S50XX, S51AD, S51D, S51DD, S51DI, S51NM, S51RU, S51TA, S51TX, 
S52BO, S52D, S52F, S52KK, S52ON, S52W, S52WW, S53F, S53FO, S53M, S53MJ, S53O, 
S53V, S53XX, S54ZGA, S55DX, S55G, S55HS, S55KA, S55OO, S55X, S56B, S56ECR, 
S56VHR, S57AV, S57DX, S57EN, S57HPW, S57IPA, S57NRC, S57S, S57SR, S57XZ, 
S57ZT, S58M, S58MU, S58N, S59ABC, S59ACP, S59DPG, S59FOP, S59GCD. 
Vsem dobitnikom diplome, čestitamo. 
  
 
CQ ZRS  
 
Rok za oddajo člankov za CQ ZRS se je iztekel, zato še enkrat prosim člane, da mi pošljejo 
svoje prispevke. Zdaj so gotovo bili aktivni v tekmovanjih, ali pa so morda postavili kakšno 
novo anteno, naredili novo DXCC in podobno. Mogoče je bil radioklub aktiven in naredil 
kakšno  srečanje članov, neko odmevno akcijo in podobno - vse to naj napišejo, tekstu dodajo 
nekaj fotografij in mi pošljejo na urednikov mail. 
 
 
RIS 2022 
 
Hvala gostitelju FE Ljubljana, da smo izpeljali RIS 2022 na tehnično visokem nivoju.  
 
Hvala vsem predavateljem in pa moderatorju Juretu, S52CQ 
 
Možen ogled RIS 2022 na Youtubu: 

https://youtu.be/5Aq8wNLXrdI?t=14509 

 

http://arg.hamradio.si/
https://youtu.be/5Aq8wNLXrdI?t=14509


51. konferenca ZRS 

 
Zveza radioamaterjev Slovenije vas vljudno vabi, da se udeležite konference ZRS, ki bo v 

soboto, 26. marca 2022, ob 14.00 uri, na sedežu ZRS Bezjakova ulica 151, 2431 Limbuš-

Pekre. 

08.00 – 12.00 Sejem radioamaterske opreme – če bodo trenutne  razmere dopuščale 

09.00 – 12.00 Predstavitev radioamaterskih dejavnosti - če bodo trenutne  razmere dopuščale 

12.00 – 13.00 Druženje ob enolončnici - če bodo trenutne  razmere dopuščale 

13.00 – 14.00 Podelitev nagrad in priznanj – če bodo trenutne razmere dopuščale 

13.00 – 14.00 Prijava delegatov radioklubov 

14.00 – 14.30 Svečana otvoritev konference  

14.30 – 17.00 Nadaljevanje konference ZRS 

Število sodelujočih v dvorani je omejeno zaradi ukrepov NIJZ na 65. Prednost imajo delegati iz 

klubov in organi ZRS, ostali zainteresirani pa do popolnitve 65 sedišč. Za vstop v objekt 

URSZR izpostave Maribor, se bodo morala upoštevati vsa trenutna priporočila NIJZ. 

 

Obrobne aktivnosti se bodo odvijale na odpretem košarkarskem igrišču URSZR izpostave 

Maribor. Ker smo odvisni od takaratnih vremenskih razmer oziroma postavitev večjega šotora 

(podobno kot za ARG na Rogli), vas bomo pravočasno še o tem obvestili preko e liste 

Predsedniki. Istočasno vas naprošamo za vašo pomoč pri izvedbi tega obdrobnega dela 

prireditve. (posoja šotora in njegova postavitev). Vašo pripravljenost sodelovanja javite na e 

mail bojan.majhenic@gmail.com 

 
Sestanek UO ZRS  
 
Je potekal v živo v četrtek 24.2.2022. Sestanka se je udeležilo 7. članov UO ZRS, tako da smo 
bili sklepčni. Sprejeli smo nekaj sklepov, med drugimi da se udeležimo največjega 
radioamaterskega sejma HAM Radio Friedrichshafen  od 24. Do 26. Junija 2022.  
Zapisnik bo objavljen na spletni strani ZRS. Razpravljali  smo tudi o trenutnih aktualnih temah 
v zvezi z 51. Konferenco ZRS v Pekrah. 
 
 
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 ! 

Maribor, 2.3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bojan.majhenic@gmail.com


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


