
Informacije za SKED ZRS v sredo 6.1.2021 
 

ARON 
 
Hrvaško je pred nekaj dnevi prizadel rušilni potres. Takoj po potresu V Petrinji se je oglasilo 
nekaj S5 ARON regijskih ekip, ki so opravljale monitoring na lokalnih frekvencah. 
Potres je pri nas povzročil nekaj materialne škode, veliko strahu in panike, posledično je bilo 
moteno tudi delovanje mobilnega telefonskega omrežja.  
Na podlagi hitro zbranih podatkov potreb po nadaljnjih ARON aktivnostih ni bilo. 
 
 Posnetki komunikacije 9A radioamaterjev po potresu v Petrinji 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hY-
xoVvEWcg&fbclid=IwAR0d9UgKL73mFUxv4H0cbt3Q75vkpdk1UheM5FTwmvJqxt9hwNljjtV
Gv6w 
 
Vaja ARON v mesecu januarju bo objavljena do konca tedna. 
 
Zaradi situacije s korono virusom razmišljamo o ARON usposabljanju na daljavo. 
Podrobnosti bodo znane takoj, ko se uskladimo in dorečemo način in potek usposabljanja, ki 
je sicer planirano za zadnjo soboto v februarju. 
 
 RPT 
 
Matevž S55L sporoča: 
Leto 2020 je končano in sedaj lahko pogledamo malo DMR statistike za nazaj. 
Od 10.10.2020, odkar beležim ves DMR promet, lahko iz statistike potegnemo kar nekaj 
zanimivosti (v statistiko ni zajet APRS promet): 
 
- Top 5 repetitorjev po prometu (aktivacijah): 
 
1. S55UBC, Boč, 6805 aktivacij 
2. S55DTR, Sv. Planina, 4930 aktivacij 
3. S55DKV, Krvavec, 3822 aktivacij 
4. S55URK, Uršlja gora, 3679 aktivacij 
5. S55DMO, Golte, 3629 aktivacij 
 
- Top 5 najbolj aktivnih operaterjev: 
 
1. 2930078, S52JAN, 7131 aktivacij 
2. 2328001, OE8AGK, 4930 aktivacij 

https://www.youtube.com/watch?v=hY-xoVvEWcg&fbclid=IwAR0d9UgKL73mFUxv4H0cbt3Q75vkpdk1UheM5FTwmvJqxt9hwNljjtVGv6w
https://www.youtube.com/watch?v=hY-xoVvEWcg&fbclid=IwAR0d9UgKL73mFUxv4H0cbt3Q75vkpdk1UheM5FTwmvJqxt9hwNljjtVGv6w
https://www.youtube.com/watch?v=hY-xoVvEWcg&fbclid=IwAR0d9UgKL73mFUxv4H0cbt3Q75vkpdk1UheM5FTwmvJqxt9hwNljjtVGv6w


3. 2930032, S56IAR, 3297 aktivacij 
4. 2930461, S56FUE, 3156 aktivacij 
5. 2930561, S51D, 2680 aktivacij 
 
- Top 5 pogovornih skupin: 
 
1. TG293, 29981aktivacij 
2. TG9, 11917 aktivacij 
3. TG14, 5246 aktivacij 
4. TG91, 4282 aktivacij 
5. TG2933, 3255 aktivacij 
 
- Razmerje Repetitor/Hotspot: 
75700/20100 aktivacij. Skoraj 80% prometa gre preko repetitorjev! 
Skupno je bilo v DMR omrežje narejenih 95789 aktivacij! 
Pojdite na https://dmr.net.hamradio.si/ in kliknite na levi vez Statistika. 
 
S55UGO (Trstelj) je spet nazaj v etru in na BM ... TNX Tadej/S52X in Aljoša/S52K 
(antena je trenutno začasna) 
73 de S50ANG team 
 
19. decembra je bil opravljen prehod iz registra DMR ID kod s https://register.ham-digital.org/ 
na https://www.radioid.net 
Kot je bilo za pričakovati za takšen podvig je še nekaj zadev, katere je potrebno urediti, zato 
vas prosim, da malo potrpite in ne klikate vsega povprek. Vsi vaši zahtevki namreč pridejo k 

meni, ker sem določen za S5.  73 DE S56CT 
 
V Selfcare na BrandMeistru si uporabniki popravite APRS tekst. Le tako bo TA normalno 
deloval in ne bo povzročal težav. V polje APRS tekst vnesite le svoje prvo ime. 
Nova omara za Krvavec je izdelana in čaka na ugodno vreme za montažo. 
 

UKV 

V letu 2021 so pričela veljati nova pravila za ZRS Maraton tekmovanje (ZRS Activity contest). 
Tekmovanje poteka v nedeljo v tretjem polnem vikendu vsakega meseca (12 terminov) na 
vseh   frekvenčnih pasovih dodeljeni radioamaterski dejavnosti od 50 MHz višje. Več 
podrobnosti o novih pravilih se nahaja na spletni 
strani http://zrsmaraton.hamradio.si/index.html 
Ne glede na opremljenost vabljeni k sodelovanju. 

  ZRS 
 
Arhivsko gradivo ZRS 
 
ZRS prosi vse člane oziroma predsednike klubov: 

- da zberejo podatke o vseh izdanih klubskih almanahih in če obstajajo še primerki , da    
  dostavijo za Arhiv ZRS. (tudi, če samo kopije). 
- da zberejo podatke o vseh internih, klubskih izdajah malih knjižicah, revij ipd. 
- da zberejo podatke vseh izdaj knjižic tehnične narave v zvezi z radioamaterstvom. Na  
  primer Sesartičev uvod v ARG ipd. Niso bile vse izdane pod ZRS. 
- da, če se spomnijo vseh izdelkov laboratorija ZRS, fotografije, načrte , ali pa samo vsaj   

     podatke kaj je bilo narejeno. 
 

Prav je, da se to ne pozabi in ostane v arhivih in zgodovinskem spominu. Imam namen vse 
zbrano gradivo v obliki članka dati tudi v objavo v CQ ZRS. Skoraj preveč se je že pozabilo. 
Zato bi bilo lepo, da se, kar še ni pozabljeno zbere, zapiše in ohrani.  

https://dmr.net.hamradio.si/?fbclid=IwAR3z-OerX3anLOMaYcWhCQRrfrpI1kX9OIj-smFKuyjyV5ly5DKvgK0_tFY
https://register.ham-digital.org/?fbclid=IwAR3_XxZp7Ylf00QAp49A8felgHs_3EA5bsQf4w4GQcEXctVuD0mfZcmOUeQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radioid.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PkKolXs3a0k52eXWybT4xru2PMw8GA8E-gLB_GGUWgzcjmtcP4q7HpgI&h=AT3yPYki8bXRdkDAJ-fU5EpNAf6C-QtG6hxIXAALn49_Nm89jNqs9r6DcSluNPA4XvxxFLkU2abffzN77mwdSo4Q5LufdLbbNbr_ID59RBsFAORp4-MK4POYZMN_DG6yZQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT390Mlc514wRkHS2ZnWhSEwva-4hge_hn8pSa0Dj7uHAngJWVjAToNxLa1EiYZ0zdN_nqD_Z4dtdEt8XF9oclrQwr5eI8CmclMgwPz5w3GrkosUTss2vgjIiNoxmczfOBgpaGqEYGlvViXAS5h5W4fs6TGWwBy6GWYhxvi7Hu5gvazAspD-EHrT8a_9MyqiOnFmMo6dOzjU6dfGLQ
http://zrsmaraton.hamradio.si/index.html


Ker ZRS arhiv že sedaj urejata Vinko - S52CC in Zdenku - S51QW smo se dogovorili, da bi 
vaše zbrano gradivo poslali na e naslov:  zdenko41735@gmail.com 
 
Donacija 0,5% dohodnine 
 

Vlada je podaljšala rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od 
družbeno pomembnih ustanov za leto 2020. Namesto do konca tega leta je mogoče zahtevo 
vložiti do 31. maja 2021. Podaljšuje se tudi rok za nakazilo donacij. 
 
RIS 2021 
 
Zaradi korona virusa in z vsemi omejitvami, ki jih imamo s tem RIS a 2021 v taki obliki, kot je 
bil vsa prejšnja leta ne bo možno izpeljati. Urednik Jure in UO ZRS se trudimo, da ga 
izpeljemo v e obliki v mesecu februarju. Kako bo možno RIS 2021 spremljati in v njem 
interaktivno sodelovati se še dogovarjamo. Pravočasno vas bomo obvestili preko liste 
Predsedniki, spletne strani ZRS oziroma preko radijskih postaj. 
 
CQ ZRS 1 / 2 2021 
 
CQ ZRS 1 / 2 2021, bi naj predvidoma izšel najkasneje do konca meseca aprila. Ker imamo 
predvidenih za radioamaterske informacije 96 strani, vas naprošamo za vaše prispevke, da 
bo glasilo lahko izšlo v predvideni velikosti. Prispevke pošljite tako kot do sedaj uredniku 
Juretu – S52CQ 

Iščemo oblikovalca za Wordpress 

Zaradi izdelave nove spletne strani  Zveze radioamaterjev Slovenije vabimo k sodelovanju 
oblikovalca, ki obvlada odprtokodni sistem za urejanje spletnih vsebin Wordpress. Potrebno 
je izdelati atraktivno in funkcionalno predlogo za spletno stran, ki bi pokrila vse dejavnosti 
ZRS. Vsebine bodo kasneje pripravljali in urejali managerji posameznih področij. Pomoč 
javite na e naslov: Anton GALUN, S51AG   finance.zrs@gmail.com  
 
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. 
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, 6.1.2021 

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

Zgornje informacije ZRS za mesec januar 2021, 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 bodo januarske  ZRS informacije na voljo na spletni strani ZRS ja 
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