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Dragan Selan, S55Z

HAMRADIO
šport, rekreacija 
in turizem
Manj znane športno-rekreativno 
turistične dejavnosti...

PALAGRUŽA, SKALA SREDI JADRANA,

SVETILNIK, KI ŽE STOLETJA KAŽE POT 

MORNARJEM IN DAJE ZAVETJE TIHO-

TAPCEM, NEKOČ PA ILIRSKIM GUSAR-

JEM, JE VSE POGOSTEJE DESTINACIJA 

IOTA EKSPEDICIJ RADIOAMATERJEV...

O NENAVADNEM TURIZMU PRIPOVE-

DUJE ENA OD ZGODB PRIČUJOČEGA 

PRISPEVKA O RADIOAMATERJIH, KI SE 

V ŽARGONU KLIČEJO ”HAM-i” ... OD-

TOD TUDI HAMRADIO - IN NE, NOBENE 

ZVEZE TO NIMA S ŠUNKO   
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O radioamaterjih ste verje-
tno že kaj slišali. Morda ste 
koga, ki besno kliče ”CQ SOTA 
CQ SOTA KLIČE Soča Pet Tri 
Jadran Piran”, celo srečali na 
svojih poteh po hribih... To so 
 s   zanesenjaki, ki se med 

sabo poznajo po nekih čudnih 
kra  cah, podobnih avionskim 
oznakam, ki imajo raje od 
najsodobnejšega GSM termi-
nala radijsko postajo, še raje, 
če si jo sestavijo kar sami. In 
potem komunicirajo z drugi-
mi radioamaterji po celem 
svetu (kar okoli 8 milijonov 
jih je), tekmujejo, se tehnično 
izobražujejo in svoje znanje in 
opremo dajejo na voljo po-
moči potrebnim. In kaj hudiča 
imajo  le zanesenjaki s špor-
tom in turizmom, se boste 
vprašali! O, imajo, imajo...

MALCE ZGODOVINE

Radioamaterji so se pojavili že v času, 
ko so bile brezžične komunikacije 
povsem v povojih. Pravzaprav je bil en 
prvih pionirjev radia že Nikola Tesla, 
ki je izdelal prve generatorje visokih 
frekvenc, takoimenovana iskrišča. 

Konec 19. stoletja, torej v začetnih ča-
sih radioamaterstva, so bili radioama-
terji pravzaprav gonilna sila razvoja te-
lekomunikacij. Države so jim dodelile 
frekvenčna področja, ki so se takratni 
znanosti zdela nepomembna, radio-
amaterji pa so z eksperimenti dokaza-
li, da so še kako uporabna. Prve med-
kontinentalne zveze so vzpostavili
prav radioamaterji, skonstruirali so 
množice anten, različnih radijskih 
sprejemnikov in oddajnikov, načinov 
vtiskanja informacij v radijski val itd.

Danes multinacionalke v telekomuni-
kacije vlagajo ogromne vsote denar-
ja, čemur posamezniki ne morejo 
sle diti, zato je glavni razvoj sodobnih 
komunikacij na strani prvih. Pa kljub 
temu tudi radioamaterji niso povsem 
odnehali v razvoju komunikacij, če 
ne drugega, so pa na vodilnih mestih 
povsod, kjer so prisotne komunikacije 
in njihov razvoj. Tudi pri nas so posa-
mezniki radioamaterji, ki na področju 
telekomunikacij službeno sodelujejo z 

mednarodno znanimi organizacijami 
- z NASO, z evropsko vesoljsko agen-
cijo, ... Ne bom pisal o vplivu radioa-
materske dejavnosti na izobraževanje 
in usmerjanje mladine v naravoslovne 
poklice, o pomenu radioamaterskih 
komunikacij v izrednih razmerah, ko 
je potrebno zaščititi življenja in imetje 
in nasploh družbenem pomenu te ču-
dovite dejavnosti - pogledali si bomo 
posamezne panoge in jih umestili v 
športno in turistično sfero.

RADIOAMATERSKE PANOGE

Radioamaterji se delijo na tiste, ki jih 
veseli komunicirati, tiste, ki radi se-
stavljajo razne elektronske naprave 
in so nasploh ljubitelji elektronike, pa 
tiste, ki se z radioamaterstvom ukvar-
jajo športno in spet druge, ki so si ra-
dioamaterstvo zastavili kot avanturo, 
popotovanje, gorska potepanja, celo 
alpinizem. Rusi pravijo radioamaterski 
dejavnosti kar RADIOŠPORT, torej ne-
kaj že mora biti na tem. Poglejmo si 
vse te zanimive dejavnosti:

”Lov na lisico”
ARG (Amaterska radio gonio-

metrija)

Iskanje skritih oddajnikov v naravi ali 
”Lov na lisico” (tudi ARG - Amaterska 
radio goniometrija, v angleščini ARDF 
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RADIOAMTERSKI POJMI:

Ker bomo v tem in prihodnjih
člankih srečevali nekaj osnov-
nih pojmov s področja radio-
amaterizma, smo za vas pri -
pra vili nekja razlag:
• Radioamaterska storitev 

je radiokomunikacijska 
služba za samoizobraže-
vanje, medsebojno komu-
niciranje (vzpostavljanje 
medsebojnih povezav) in 
tehnične raziskave, ki jo 
izvajajo radioamaterji. 

• Radioamater je pravilno 
pooblaščena oseba, ki jo 
zanima radijska tehnika 
in radioamatersko storitev 
izvaja samo iz osebnih 
nagibov in brez gmotnih 
koristi.

• Radioklub je po predpisih 
registrirano društvo, kate-
rega člani so radio amaterji.

• Radioamaterska organiza-
cija je po predpisih registri-
rana organizacija radio-
amaterjev, ustanovljena 
zaradi izvajanja nalog 
skupnega pomena, tako 
doma kot v tujini in je 
članica mednarodne radio-
amaterske organizacije 
IARU (International Ama-
teur Radio Union).

Radioamaterstvo pa niso le 
definicije - je gibanje, način 
razmišljanja in življenjski 
slog množice ljubiteljev radio-
amaterskih komunikacij.
HAMRADIO = RADIOAMATERSTVO

mačji kašelj - tekmovalci morajo v do-
ločenem času poiskati oddajnike na 
trasi, ki je lahko dolga od 2 do 20 km, 
če pa še malce napačno določijo koor-
dinate oddajnikov, se pot mimogrede 
lahko tudi podvoji. 

Pravila pravijo, da 
mora tekmovalec v 
določenem času s 
pomočjo radijske-
ga sprejemnika z 
usmerjenim speje-
mom poiskati skri-
te oddajnike in pri-
teči na cilj. Pri tem 
obvezno uporablja 

topografsko karto področja, na kate-
rem so skriti oddajniki, kompas in že 
omenjeni sprejemnik - ”lisičar”. 

Določanje oddajnikov celo za pra-
ve tekmovalce ni najbolj enostavno. 
Od dajniki namreč drug za drugim 
oddajajo v morsejevi telegrafi ji kodi-

Amateur Radio Direction Finding) je 
tehnično športno tekmovalna discipli-
na, ki se je udeležujejo stari in mladi 
operaterji. Največkrat se začnejo z 
ARG ukvarjati že šolarji v višjih letnikih 
osnovne šole, ki veselo tekmujejo na 
regijskih in držav-
nih tekmovanjih, 
najboljši pa gredo 
celo na evropska 
in svetovna prven-
stva.

Osnova te discipli-
ne je tek in radio 
goniometrija, kar 
v prevodu pomeni 
določanje smeri radijskega oddajnika 
z uporabo radijskega sprejemnika. Čar 
discipline je v gibanju v naravi, saj se 
oddajnike skrije v grmovje, med drev-
je, v grape - vse na primerno velikem 
prostoru površine do nekaj kvadranih 
kilometrov. Iskanje treh do petih od-
dajnikov (odvisno od kategorije) ni 

Skupina mladih ARG tekmovalcev z mentorjem

Tekmovalka registrira odkritje oddajnika

” ARG ali ”Lov na lisico” je 
tehnično športno orienta-
cijska disciplina. Samo 
do bro kondicijsko pripra-
vljen tekmovalec zmore v 
dovoljenem času poiskati 
vse skrite oddajnike.

ARG reprezentanca 2010 na svetovnem prvenstvu v Opatiji na Hrvaškem
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ran signal. Vsak oddajnik ima svojo kodo, 
zato jih tekmovalci najprej poslušajo na 
eni točki in si njihove smeri vrišejo v svo-
jo topografsko karto, nato se premaknejo 
na drugo pozicijo in ponovno posnamejo 
smeri vseh oddajnikov. Oddajniki so na-
čeloma tam, kjer se te smeri sekajo, se 
pa zgodi, predvsem na UKV področju, da 
pride do odbojev od objektov, grebenov, 
mokrega drevja itd. in je treba meritve 
večkrat ponoviti. Tu hudo prav pridejo 
taborniške veščine orientacije na tere-
nu. Pribor tekmovalcev sestavlja: ”lisičar”,  
tekmovalni zemljevid, tekmovalni talon/
elektronska kartica (čip), kompas, ura in 
pribor za pisanje in risanje.

Cilj tekmovanja je v najkrajšem možnem 
času najti vse skrite oddajnike, pri tem 
tekmovalec registrira uspešno najdbo od-
dajnika in potem kar se da hitro pride na 
cilj. Zmagovalec je tisti, ki odkrije največ 
oddajnikov v najkrajšem času. Natančna 
pravila najdete na naslovu http://arg.ha-
mradio.si.

Naj še povem, da teče in išče oddajnike 
staro in mlado, moški in ženske (ki so v 
svetovnem merilu celo uspešnejše od 
kolegov) in tako so tudi razdeljene kate-
gorije. In če želite svojemu nadebudnežu 
sonca in aktivnosti, obenem pa ima teh-
niško žilico - napotite ga v radioklub ali pa 
preverite krožke prostočasnih dejavnosti 
v šoli. Krožke vodijo izkušeni radioama-
terji, ki znajo ”zastrupiti” mladino s tem 
čudovitim športom.

DX-pedicije ali RADIOAMATER-
SKE AVANTURE

Prvič: Dolgim zvezam se v radioamater-
skem žargonu reče DX! Vzpostaviti zvezo 
z DX postajo je sen vseh radioamaterjev 
in želje, ki si jih pošiljajo radioamaterji v 
svojih kraticah, vsebujejo prav to: ”BEST 
DX ES GL!” (dobrih DX-ov in srečno!). Ja-
sno, najlepši DX je prav otoček sredi ocea-
na na drugi strani sveta, kjer pa ponavadi 
ni niti enega operaterja, saj so v veliki ve-
čini celo neposeljeni.

Drugič: Cilj množice radioamaterjev po 
svetu je vzpostaviti zvezo s prav vsemi 
DXCC državami (preko 300 držav - za zve-
ze s 100 ali več takšnimi državami se izda-
ja diploma DXCC, ki jo izdaja DX Century 
Club - od tod tudi ime DXCC) na svetu in 
zveze potrditi s QSL-karticami za potrdi-
tev zveze (QSL kratica pomeni: potrjujem 
zvezo)! Ta želja je pri najbolj zagrizenih 

Primer določanja koordinat skritih oddajnikov

Zemljevid, ravnilo s kompasom, svinčnik in sprejemnik z usmerjenim sprejemom
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tako močna, da bi nekateri za to sto-
rili prav vse! 

Tretjič: Kar nekaj radiomaterjev je 
potencialno ”okuženih” z željo po po-
tovanjih, avanturo in dovolj velikim 
pogumom in vztrajnostjo, da si upajo 
uresničiti svoje popotniške sanje. In 
takih ljudi je vse več!

Vsi pogoji za DX-PEDICIJO (DX EKS-
PEDICIJO) so tako izpolnjeni! 

Zabava in avanture, včasih celo življe-
nj sko nevarne situacije, pa ne le zaradi 
vremena, brodolomov, pokvarjenih ta-
kšnih in drugačnih vozil, bolezni in la-
kote, ampak tudi zaradi raznih politič-
nih zapletov, piratov ali divjine z vsemi 
čari in nevarnostmi, so zagotovljeni! 
Niko S53A, en najbolj znanih sloven-
skih DX operaterjev, ki organizira eno 
do dve DX-pediciji letno - najraje v Afri-
ko, pravi, da je vse v glavi človeka.

DX-PEDICIJE bomo obdelali v eni na-
slednjih številk, saj si zaslužijo pose-
ben članek in jih bom opisal skupaj še 
z eno zanimivo dejavnostjo:

IOTA (Islands on the Air) ali
”Otoki na radijskih valovih”

IOTA ni primorska jed! IOTO so si iz-
mislili - kdo drug kot otočani! Najve-
čji naseljeni otok je seveda britansko 
otočje in da bi popestrili radioama-
tersko dejavnost, so si izmislil Otoke 
na radijskih valovih - tekmovanje, ki 

to sicer ni. Naredili so register vseh 
otokov na svetu, od največjega, do 
zadnje skale v pacifi ku ter jih ozna-
čili s črkami, ki določajo pripadnost 
kontinentu in zaporednimi številka-
mi. Radioamaterje, ki oddajajo s teh 
otočkov so določili za ”aktivatorje”, 
postaje na celini pa za ”lovce” na te 
aktivatorje... Izdelali so še lepe diplo-
me za osvojenih toliko in toliko točk 
in igra se lahko prične. In potem vi-
dite trumo mladcev in starcev, ki se 
po Kornatih in Kvarnerju in na sploh 
po celi jadranski obali z gumenjaki, 
jahtami, splavi in podobnimi prevo-

znimi sredstvi prevažajo od otoka 
do otoka, vse do zadnje skale, ki še 
izpolnjuje kriterije za otok ter vlačijo 
s sabo antene, akumulatorje, agre-
gate, radijske postaje, šotorčke,... 
Ja, to so IOTA aktivatorji!  Ampak, 
lahko Hrvatom! Otokov imajo toliko, 
da so uvedli celo svojo listo otokov 
in diplomo poimenovali IOCA - torej 
Hrvaški otoki na radijskih valovih! Kaj 
naj si pa izmislimo Slovenci z edinim 
otokom sredi blejskega jezera, ki niti 
za IOTO ne velja?!

Ker niti vsi angleži ne hodijo trumo-
ma na tuje otoke, so si izmislili še 
eno turistično igrico, ki pa je na kožo 
pisana slovenskim radioamaterjem! 
Izmislili so si disciplino: 

SOTA
SOTA (Summits on the Air) ali 
”Vrhovi na radijskih valovih”

SOTA: rekreacija in ekologija
Ker je življenjski ritem sodobnega 
človeka vse hitrejši in vse bolj stre-
sen, ker so delovna mesta vse bolj 
sedeča, so si organizatorji zadali 
nalogo spraviti radioamaterje v gi-
banje, v naravo na svež zrak, vsaj na 
bližnji hrib, po možnosti kar v dru-
žinski zasedbi. Zgodbi se pridruži še 
ekološka komponenta, ki zahteva, da 
se na hrib pride peš (vsaj zadnji del 
poti) in se ne uporablja agregatov na 
fosilna goriva, da se, če se le da, upo-
rabi alternativne vire energije, vseka-
kor pa iz akumulatorjev. 
Želja po vzpostavljanju zvez, tekmo-
valnost in računalniške tehnologije 
gredo skupaj bolj, kot bi si mislili. 
Osebno sem se v zadnjih 32 letih 
moje radioamaterščine spravil na 
nekaj visokih hribov in gora izključ-
no iz tekmovalnih radioamaterskih 
nagibov! 120-kilski konj s 30-kilskim 
nahrbnikom s hrano, akumulatorji, 
postajo in pripetimi antenami, mo-
jim osebnim žakljem cementa (beri 
odvečno težo) in ostanek moje ”ma-

” IOTA in SOTA sta podob-
ni disciplini, le da gre v 
prvem primeru za otoke, 
v drugem pa za gorske 
vrhove. V obeh primerih 
gre za aktivatorje in lov-
ce, rekreacijo in turizem

Armin, S56AC

Levo je slika QSL kar-
tice za potrditev zveze 
mladega pri morca Ar-
mina Črnigoja, radio-
amaterja S56AC, dija-
ka srednje elektro šole, 
navdušenega fotografa 
in ARG tekmovalca. 
Je en najmlajših IOTA 
aktivatorjev, ki je v 
letu 2010 med počitni-
cami na Rabu komaj 
16-leten samostojno 
aktiviral 5 otokov v 
oko lici z opremo, ki jo 
vidite na sliki in z gu-
menjakom z motorjem.
Vzpostavil je več 100 
zvez z radioamaterji 
iz 47. držav.
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lenkosti”, smo se parkrat spravili peš 
na Krn, Zvoh in druge nižje vrhove - 
ker je pač radioamatersko tekmova-
nje! V kaj takega me sicer nihče ne 
pripravi brez hujših prisilnih metod...

SOTA: tekmovanje
SOTA po definiciji ni tekmovanje! 
Kaj ga potem lomiš, boste rekli! Ma 

je tekmovanje, saj se točkuje... Pa ni 
tekmovanje, saj ni tekmovalnih pra-
vil... in ni namenjen tekmi, razen sa-
mega s sabo... No ja, so tudi pravila, 
pa ... ehh. SOTA je nekakšno tekmo-
vanje za vsak dan in točke zbira tako 
aktivator (to je tisti, ki pleza na hrib v 
soncu, dežju, vetru, megli in ostalih 
vremenskih neprilikah), kot tisti, ki v 

svoji domači sobi (ali pa na drugem 
hribu) vzpostavlja zvezo z aktivator-
jem. Ti drugi so lovci in so o uri pri-
hoda na vrh hriba obveščeni preko 
spletne strani SOTA, ki ga aktivatorji 
seveda vnaprej najavijo, včasih pa po 
poti pokličejo drugo postajo, ki ga 
”spotira” na ”DX-cluster” ali pa imajo 
celo svojo brezžično spletno poveza-
vo (pač čuda sodobne tehnologije). 

SOTA reference
Tako kot otoke, so angleži razdelili in 
označili tudi vrhove gričev, hribov in 
gora. Doma. V Angliji. Širjenje ideje 
v druge države gre malce počasne-
je, saj organizatorji zahtevajo, da se 
v novi državi članici gibanja najprej 
vzpostavi vodilna ekipa, ki označi pri-
merne vrhove, jih razdeli v regije in 
vzpostavi lokalno organizacijo. Kate-
ri vrhovi so primerni, da dobijo SOTA 
referenco, določajo pravila. V Slove-
niji velja pravilo 150, kar pomeni, da 
mora biti vrh tako visok, da je povsod 
za vsaj 150 m višji od vse okolice. To 
pomeni, da mora biti tudi višji od 
sedla med dvema vrhovoma. To po-
meni, da lahko celo dva vrha višine 
3000 metrov nista primerna SOTA 
vrhova, če med njima ni sedlo nižje 
kot 150 m od vrha. Tak primer je reci-
mo Slovencem dobro znana Šmarna 
gora z drugim Vrhom Grmada. Samo 
en vrh je od sedla med njima višje od 
150 m, čeprav sta oba nad okolico 
precej višja. SOTAwatch strežnik, ki ponuja sveže informacije o aktivatorjih
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SOTA: turizem
Ok, rekeracija je torej zagotovljena, 
ampak kje je pa turizem? Tudi za to 
je poskrbljeno! Kar veliko radioama-
terjev se odloča aktivirati vrhove na 
drugem koncu domovine ali v drugih 
državah, čemur seveda sledi nasta-
nitev, večdnevna pohajkovanja po 
okoliških vrhovih, srečanja z lokalni-
mi radioamaterji (jasno, vsi smo pri-
jatelji že po defi niciji, ob srečanjih pa 
se spletejo še tesnejša prijateljstva, 
povabila sem in povabila tja, skratka 
turistični marketing deluje :)

SOTA: nedeljski turizem
Mama se spomni, da bi šli malo v 
hribe, ata takoj potegne prenosno 
postajo iz skladišča in jo stlači v na-
hrbtnik skupaj z akumulatorji, kame-
ro, GPS orientacijo, netbookom, po 
možnosti z ultra high in oh in sploh 
brezžično spletno povezavo, mama 
medtem pripravlja sendviče, da so 
pri roki in mimogrede preveri SOTA 
referenčne točke in da najavo na 
SOTAwatch, mulca pa poiščeta te-
leskopsko polagalko na katero bodo 
obesili antene. Ponavadi mama dolo-
či destinacijo... je tam luštno, pa go-
stilna je pod hribom, pa tega vrha še 
nimam aktiviranega in še kar lahko 
se pride na vrh.

Jasno, govorim o čisti radioamater-
ski družini (takih je zelo malo!), pri 
”mešanih” lahko nastanejo težave v 
eni ali več točkah, predvsem pa so 
take aktivacije bolj ”blitz”, saj mame 
nearadioamaterke nimajo potrplje-
nja sedeti brez dela... No ja, nekatere 
se lotijo nabiranja jagodičevja, če je 
hrib primeren za to.

Nemalokrat se združita tudi dve ali 
več družin in nedeljski izlet s pikni-

Zoprn pogled v prepade Mangrta, kaj ne? Kaj bi šele rekli, če bi vedeli, da je ple-
zalka skoraj slepa? Sabini S57BNX je s pomočjo njenega Miloša S57D, uspelo tisto, 
kar ni marsikateremu dobro videčemu! In SOTA aktivacija Mangrta je bilo Miloševo 
rojstnodnevno darilo Sabini, ki ga je bila neizmerno vesela!

Takole pa izgleda sledenje poti z GPS in APRS napravo ...

knikom je tu! Če mame nimajo licen-
ce, so zadolžene za pripravo hrane 
(prav jim je, kaj pa ne opravijo izpita 
;), mulci pa gredo jasno z atom na 

hrib in jim tisto uro ali dve ni težko 
počakati, še posebno, če zveze tudi 
sami vzpostavljajo. In CQ SOTA, CQ 
SOTA  odmeva od hribov in gora... 
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SOTA - Eni gredo radi družinsko na bližnje nižje hribe ...

... drugi ljubijo visoke gore (Zvone s57PZ ) ....

... ali pa obiščejo planšarije.

pozdravljajo se prijatelji preko radij-
skih valov z vrhov v bližnje in daljnje 
dežele, z vrhov na druge vrhe.

SOTA: Na lastni pogon
Pravila velevajo, da se vsaj del poti 
do vrha opravi na ”lastni pogon”. To 
vedno ne pomeni peš, pomeni le, da 
se ne sme uporabiti vozil na motor-
ni pogon. Nikjer pa ne piše, da se ne 
sme uporabiti gorskih koles in po-
dobnih prevoznih sredstev na lastni 
pogon. 
In že so tu gorski kolesarji, ki sedaj 
vlačijo tudi radijsko opremo. Ob pre-
biranju zapisov o aktiviranih vrhovih 
kar ne moreš verjeti, koliko jih je bilo 
osvojenih prav z gorskimi kolesi.
 
Pravila pa velevajo, da s svojim obi-
skom vrha ne smeš škodovati naravi 
in lastnikom zemljišč na poti.

SOTA in turistično/športno/zgodo-
viski fi lmi in zgodbe 
V Sloveniji imamo enega najaktiv-
nejših SOTA aktivatorjev, ki je večino 
vrhov dosegel z biciklom, zraven pa 
še posenel množico fi mov, ki bi jih 
lahko uvrstili v zgodvinsko/športno/ 
turistično zvrst. Ja, ena od zapovedi 
SOTA je tudi opazuj in preu čuj kra-
je, ki jih obiskuješ in to tako s stali-
šča fl ore in faune, kot zgoovinskih 
dogodkov, ki so se odvijali na teh 
prostorih. In Slovenija je prepolna 
takšnih zanimivosti! Tolminsko, Kras, 
Polhograjski dolomiti, Pohorje, ... 
pričevanja prve in druge svetovne 
vojne - morije neizmernih razsežno-
sti, obenem pa neskončne lepote na-
rave omogočajo snemanje grozljivo 
ganljivih fi lmov, ki pod roko odlične-
ga režiserja in montažerja dobivajo 
epske razsežnosti in pomen.

WCA - World Castle Award

S5 WCA – Slovenia World 
Chastles Award 

ali
Slovenski gradovi na 

radijskih valovih

Ko smo že pri zgodovini, naj omenim 
še najnovejšo disciplino, ki razgibava 
slovensko radioamtersko javnost. 
Pred nekaj dnevi je slovenski radio-
amaterski prostor postal bogatejši za 
program S5 WCA. Program se od ve-
čine ostalih radioamaterskih disciplin 
bistveno ne razlikuje saj je tudi pri S5 
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WCA, oziroma Gradovih na radijskih 
valovih najpomembneje, da vzposta-
vljamo zveze z drugimi radioamaterji 
doma in po svetu. Program je podo-
ben kot že prej opisana IOTA in SOTA 
programa, le da tukaj aktiviramo in 
zbiramo gradove, dvorce, razvaline 
in druge zgodovinske objekte.

Program WCA je luč sveta ugledal 
14. 1. 2009 v Rusiji in je v teh treh 
letih zaživel že v marsikateri evropski 
državi in širše po svetu (Rusija, Itali-
ja, Anglija, Nemčija, Irska, Hrvaška, 
Puerto Rico, …) nazadnje ravno na 
tretjo obletnico ustanovitve progra-
ma WCA pa tudi v Sloveniji. Glavni 
namen programa je vzpodbuditi ra-
dioamatersko delo v ”portable” nači-
nu t.j. vzpostavljanje zvez iz narave 
in ne iz domačega fotelja kot radi 
rečemo. Zaželeno je tudi, da se vsa 
tehnika napaja iz akumulatorjev in 
drugih virov in ne iz omrežja, ni pa 
obvezno. Namen discipline je tudi 
kulturnozgodovinsko osveščati ljudi 
in spodbujanje dela s slovenskih kul-
turnozgodovinskih znamenitosti ter 
širiti znamenitosti slovenske zgodo-
vine v svetu.

S5 WCA vitezi
Program ima preprosta pravila, po-
dobna kot SOTA: aktivator mora 
vzpostaviti zadostno število radij-
skih zvez (50) v vseh možnih načinih 
dela, da se grad prizna kot aktiviran. 
Dovoljena so vsa frekvenčna obmo-

” WCA je IOTA in SOTA po-
dobna disciplina, le da gre 
za gradove in dvorce. Lepa 
promocija lepot Slovenije v 
svetu in obratno...

Odlomek iz poročila aktivacije dvorca Visoko operaterja Zvoneta S57PZ (na 
zgor njih slikah) in njegovega sina Jureta S53JP:

”WCA program je v Sloveniji uradno štartal 14.1.2012, ravno na tretjo obletnico za-
četka WCA programa v svetu, zato je najina odločitev z Juretom S53JP bila, da glede 
na izkušnje iz portabel aktivacij sodelujeva tudi pri aktivacijah Slovenskih gradov. 
Odločila sva se, da obiščeva in aktivirava nama najbližji Dvorec Visoko poznan tudi 
kot Tavčarjev dvorec, ki nosi WCA referenčno številko S5-00123.
Dvorec Visoko pri Poljanah, je prvič omenjen v 14. stoletju kot Wizzoch in je bil 
sprva lovski dvorec loške gospode, nato pa je leta 1650 prešel v kmečke roke (rodbina 
Kalan). Na Visokem 242 let gospodari 11 lastnikov Kalanovega rodu. Dvorec Visoko 
je v sedanji zasnovi dogradil v 19. stoletju Janez Kalan. Kalanova hiša je kmečki 
dvorec osrednjeslovenskega ali cerkljanskega tipa s fasado, oblikovano v baročni 
maniri. Njen stavbni razvoj sledimo od sredine 17. stoletja naprej. Dvorec je doživel 
vrh razvoja v 18. stoletju. Preteklost in usoda Visokega je popisana v povesti Visoška 
kronika.”
Sledi citat z opisom zgodovine in dogajanj opisanih v Visoški kroniki...

”Tudi midva z Juretom sva PPS za aktivacijo postavila v bližini bronastega spome-
nika pisatelju, ki sedi za dvorcem pred gručo dreves in gleda proti svojemu rojstnemu 
kraju, Poljanam. Kip je izdelal Jakob Savinšek l. 1957. Za aktivacijo sva uporabila 
KV postajo FT-847 in vertikalno anteno. Za napajanje pa avtomobilski akumulator, 
saj sva delala z močjo 100W. Vzpostavila sva po 50 QSO s sledečimi DXCC: S5, SV, 
UT, 9H, EA, YO, SP, DL, HA, ON, I, OM, 9A, 4O, E7 in F....

73, Jure - S53JP in Zvone - S57PZ”
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čja, vrste dela in moči, seveda glede 
na izdano RA dovoljenje. Korespon-
denti so seveda lovci, ki so motivira-
ni za vzpostavitev čimveč zvez z WCA 
aktivatorji z diplomami WCA (Sloven-
ski WCA izdaja tudi svojo dipomo S5 
WCA). Stopnja diplome je odvisna 
od števila delanih gradov.
 
Aktivatorji lahko ”postanejo” S5 WCA 
Vitezi, če ob določenem številu akti-
viranih gradov pošljejo zahtevek za 
dodelitev diplome.

Prvih nekaj slovenskih aktivacij je že 
uspešno zaključenih saj so tri sloven-
ske postaje aktivirale tri slovenske 
gradove ravno na prvi dan uradne S5 
aktivnosti v WCA družini. Seveda si 

v prihodnje želimo, da bi se vse več 
licenciranih radiooperaterjev odloča-
lo za takšne aktivnosti na radijskih 
frekvencah, saj odkrivamo lepote 
Slo venije svetovni javnosti ter s tem 
povzročamo zanimanje za Sloven-
sko kulturo in zgodovino. Ob vzpo-
stavljeni zvezi namreč marsikateri  
radioamater z Googlom pobrska po 
spletu in poišče informacije o dolo-
čenem objektu.

Zaključek
O radioamaterskih dejavnostih bi 
lahko pisal še in še. Discipline so za-
nimive in potegnejo mlade in stare, 
še posebno, če vas veseli pohajanje 

Jaka, S51JS je prvi dan S5 WCA aktiviral ruševino gradu Žovnek (Sannegg), ki nosi WCA referenčno oznako S5-00090

po hribih, ali pa če imate malo avan-
turistične žilice. Tudi vsi naši znani 
jadralci, ki so pluli okoli sveta, vključ-
no s pokojnim Juretom Šterkom, so 
bili radioamaterji in so s svojimi radij-
skimi napravami vzdrževali stik z do-
mačimi in s prijatelji po vsem svetu.

Vsaka od omenjenenih disciplin po-
zna na tisoče zgodb, pripovedovanj, 
spominov, ki jih težko strnem v en 
članek. SOTA, IOTA, IOCA, WCA lah-
ko kadarkoli povežemo s turizmom, 
navtiko, planinarjenjem, rekreacijo, 
špor tom, ARG je celo v osnovi šport-
no tehnična disciplina s povsem tek-
movalnimi principi. Radiomaterskih 
tekmovanj, ki so veliko gonilo in adre-
nalin velikega števila radioamaterjev, 
niti nisem omenjal. Pa bi lahko. Vse 
prvine športa in turizma - planinarje-
nje, avanturo, popotovanja, taborje-
nje, navtiko in še kaj, najdemo tudi pri 
tekmovanjih. In potem še adrenalin - 
na rediti čim več zvez v 24, 48 urah, 
tr peti morda mraz, vročino, dež, že 
prav boleče pomanjkanje spanca, ...

Zagotovo bom nekaj zgodb napisal 
še v prihodnjih številkah revije ŠiT, 
saj so teme neusahljive in dogodiv-
ščin ne manjka. Ste že slišali, da je 
Marko, S56CW kot prvi aktiviral Mont 
Blanc?! Pa da mu je na ledeniku v ne-
urju raztrgalo in odpihnilo šotorček v 
katerem je prejšnjo noč prespal in se 
je na srečo po drugi poti vrnil v doli-
no? Še boste... !

Do prihodnjič na svidenje in 73!    


