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Nostalgija

Radioamaterstvo jugovzhodne
Slovenije, februar 1950 – april 1964
Avtor: Jože Konda, S52AB
E-pošta: s52ab.joze@gmail.com

Ne, nisem brskal po zaprašenih arhivih in iskal dokumentov, ki jih verjetno
že davno ni in bi bil poskus seveda v veliki verjetnosti neuspešen in še bolj
nepopoln. Osnovni vir informacij je bil arhiv lokalnega tednika Dolenjski
list (v nadaljevanju DL). Informacije bodo predstavljene po posameznih
letih z izrezi teksta, pri katerem bo označen datum izida DL, v katerem se
obravnavana informacija nahaja.
Da bi spisal ta spis zgodovine
naše dejavnosti v tem delu
Slovenije, sem prelistal 735
(sedemstopetintrideset) številk
časopisa v PDF formatu. Ker
sem se pri tem tudi večkrat
nasmejal,
spremljal
druge
dogodke in zgodovino teh krajev
v tem času, mi nekaj deset
urno občasno pregledovanje
starih številk iz arhiva DL niti
ni povzročalo večjega napora.
Vse podane informacije, se
da v omenjenem arhivu tudi
preveriti. Podatki so zbrani
za Dolenjsko in Belo krajino.
Ustrezno
predstaviti
radio
amatersko dejavnost, da bi bila
zanimiva širšim množicam, je
s klasičnimi prijemi opisovanja
dejavnosti
jalov
poizkus,
obsojen na nerazumevanje, torej neuspeh. To je
moje mnenje po več kot 50 letih ukvarjanja s to
dejavnostjo. Rad bi sicer videl, da se motim, vendar
praksa kaže, da je temu tako. Tudi v navedenem
času imamo temu podobno situacijo. V teh krajih
imamo vsaj to srečo, da smo v tistem času, imeli
Marjana Tratarja-s psevdonimom »Učo«, sicer
učitelja (tudi mojega), ki si je za svoj hobi prizadeval
predstaviti dejavnost Ljudske tehnike, pod katere
pokroviteljstvom je bila tudi radioamaterska
dejavnost. Tako se da vsaj po delih izluščiti, kaj
se je sploh dogajalo v navedenem obdobju.
Torej lahko rečem, če še njega ne bi bilo, ne bi o
radioamaterstvu v teh krajih in v tem času imeli skoraj
nobenih informacij zabeleženih za širšo javnost.
Predstavljene so le informacije, zabeležene
v lokalnem tedniku Dolenjski list in to za
obdobje od maja 1950, ko je prvič omenjena
radioamaterska dejavnost, do aprila 1964, ko je
tudi radioamaterjem v Novem mestu, končno
uspelo dobiti radijsko dovoljenje ter pozivni znak

in s tem postati »polnokrvni« član radioamaterske
skupnosti. Kot primer, da je mogoče našo dejavnost
predstaviti tudi manj monotono in za širšo javnost
bolj zanimivo, si najprej oglejmo tekst reklamnega
sporočila, ki občinstvo poziva, oziroma izziva, da se
lotijo sestavljanja radia in to že leta 1930. Torej to
lahko zabeležimo kot prvi poziv na radioamatersko
dejavnost v Novem mestu, oziroma širše, slika
zgoraj.
Nudi celo možnost sestavljanja, ker prodaja
tudi posamezne dele »po najnižjih cenah in
celo na obroke«. Ni kaj, mojster je to prikazal
zanimivo, aparate tudi sam sestavljal in druge
pozival, da se lotijo sestave. Verjetno je tudi
kaj prodal, sicer tega ne bi držal v trgovini. Med
nemškim bombardiranjem jeseni 1943, je bil ubit.
Upravičeno in dokazno torej lahko sklepamo, da se
je radioamaterska dejavnost v teh krajih, čeprav
je seveda v tistem času niso tako imenovali,
pričela v tem obdobju.
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI
PO LETIH

1951

1950

DL-25. maj 1950. To je meni znana kot prva
omemba radioamaterstva v teh krajih zabeležena
v javnem mediju. V zadnji vrsti gre seveda za
tiskarsko napako: »in radioamaterstva«.

DL-09. marec 1951; v članku Ljudska tehnika,
»215 novih strokovnjakov in amaterjev lani v
novomeškem okraju«-zgornji izrez in »Lepi načrti
v Črnomlju«, kjer so prvič v tem kraju, omenjeni
radioamaterji.

DL-16. junij 1950; Članek »Ljudska tehnika se
pripravlja na svoj prvi kongres«. Torej sta v tem
času v okviru Ljudske tehnike, že obstajala dva
radioamaterska krožka.

DL-14. oktober 1950; dokaj obširen članek v
katerem »Učo« omenja vse delujoče veje Ljudske
tehnike pod naslovom »Nekaj o Ljudski tehniki«.
Prva omemba Radiokluba Novo mesto, ki da je
zelo aktiven, uredil si je lastno delavnico (kot
mi je znano, pod odrom dvorane osnovne šole
oziroma gimnazije Novo mesto). Kasneje je bila ta
na Kapiteljski oz. Hladnikovi ulici v Novem mestu.
V članku to sicer ni omenjeno. Radioklub je svojo
dejavnost torej že planiral, plan pa namerava
»znatno preseči«. Zanimivo.

DL-28.
december
1951;
in
požrtvovalni
radioamaterji iz Črnomlja, niso kar tako. Uspelo
jim je zgraditi radio oddajno postajo Bela Krajina.
Sicer ni delovala dolgo, vendar predstavlja za tiste
čase v teh krajih »misijo nemogoče«. Bravo!
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1952 in 1953; v teh letih ni zapisov o
aktivnosti radioamaterjev.

radioamaterji v Semiču in Šentjerneju. Torej,
radioamaterska dejavnost v tem času, že obstaja
tudi v Šentjerneju.

1954

DL-04.
oktober
1956:
članek
»Tehnična
miselnost
mora
prevladovati«, v Šentjerneju torej v
jeseni 1956, pripravljajo radioklub.

DL-03. september 1954; preosnova
radiokluba Novo mesto, znatna
materialna
pomoč,
najava
začetniškega tečaja

odbora

1957
DL-18. april 1957; slika desno
spodaj; skupščina radiokluba Novo
mesto, okoli 30 udeležencev, odbor
(verjetno je mišljen upravni odbor),
se je v zadnjih dveh letih dvakrat
»pomladil«. Prvič je v DL omenjen
kak član vodstva RK, tedaj predsednik
RK Zorič, dobili so drobni material
za tečaje. Načrti: osnovni tečaj in
»poglobitveni« tečaj za starejše radioamaterje.

1955

DL-21. julij 1955; članek »Tehniko
na podeželje«; podatek o številu
članstva v RK Novo mesto: 41
članov, lepa številka. V članku
je poleg črnomaljskega, prvič
omenjen tudi semiški radioklub.

1956
DL-27. september 1956; članek
»Manifestacija Ljudske tehnike«;
… posebno pozornost vzbujajo
krasni izdelki telekomunikacij, ki jih izdelujejo

Ustanovljena bo primopredajna sekcija za
»sprejemanje in oddajanje«. In … »še letos bodo
uredili radio-oddajnik-koncertni, za Novo mesto in
okolico. Poleg tega pa bodo začeli z oddajanjem
in iskanjem zvez na »radijski amaterski valovni
dolžini« itd. Ni kaj, dosti zabave se je obetalo.
Na tej skupščini je bil kot udeleženec tudi naš
»stari borec« Janez-S53MJ.
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DL-02. oktober 1957; članek »Ljudska tehnika
vzgaja kadre«. Sekretariat okrajnega odbora LT,
sprejme sklep, da se ustanove komisije, med
drugim tudi za radioamaterstvo. Kake pomoči od
nje, kot bomo videli, ni bilo.

1958

ga, kako gre postopek pridobitve radijskega
dovoljenja, prostori, uredništvo, napovedovalci,
tehnična ekipa za vzdrževanje in nadzor
oddajnika, kje bo postavljena in kdo bo uglasil
ne tako majhno anteno za srednji val. Ko pa je
vse tako preprosto, kajne radioamaterji? Nekaj
dobre volje boste pokazali pa bo … HI. Z dobro
voljo se naredi marsikaj.
DL-06. november 1958; v
članku »Vse večja rast Ljudske
tehnike« je v tem daljšem
članku, navedena novica, iz
katere bi se dalo sklepati, da
radioamaterji vodijo tečaje, ni
pa konkretno navedeno kje,
slika 15.

1959, ni zapisov o
radioamaterski aktivnosti.
1960
DL-04. februar 1960; članek
»Brez tehnike ni socializma«.
Radioamaterska komisija ni
kazala pretirane volje zaradi
nerazumevanja strokovnjakov.
Ni pa podano, kaj naj bi ta
organ pravzaprav počel.
DL-09. april 1958; torej zelo poenostavljena
predstava izgradnje »koncertnega oddajnika«.
Namreč, dva tehnika sta se javila za to delo,
material propada, člani odbora bi morali imeti
zaradi tega glavobol, ali jih ni sram? In zakaj je
utihnil oddajnik v Črnomlju? Komentar Janeza
S53MJ: kako bi sploh lahko zgradili kaj takega,
ko pa smo komaj napraskali tistih nekaj uporov
in kondenzatorjev, da smo sploh lahko začeli
spajkati.

DL-17. julij 1958; članek »Ljudska tehnika v
šolah«. Primanjkuje vodilnega kadra posebno na
podeželju … Radioklub Novo mesto bo priredil
poseben instruktorski tečaj za vzgojo kadra v
radioamaterskih krožkih. Ni kaj, če nam ni uspelo
sestaviti koncertnega oddajnika, bomo usposobili
kadre, ki bodo vodili in poučevali druge na
radioamaterskih krožkih …HI
DL-28. avgust 1958; članek »Tudi na dolenjsko
radijski oddajnik«… »Učo« se ne da. Ne zanima

DL-27. oktober 1960; članek »Veliko tekmovanje
se je začelo« … Pričakujemo, da bodo tudi tehnični
krožki pri odredih … izdelali delovni načrt. Kako
bi jim pri tem pomagala mladinska organizacija in
sindikati, pa mi je povsem nejasno.

1961; ni konkretne omembe okoli
radioamaterske aktivnosti
1962
DL-22.februar 1962, članek pod naslovom
»V Semiču so ustanovili radioklub« (slika na
naslednji strani spodaj). Na web straneh ZRSja,
se člani organizacije, ki opravijo operaterski
izpit, imenujejo »polnokrvni«. Torej, v Semiču je
navedenega datuma, ustanovljen »polnokrvni«
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se je po šestih mesecih
vložilo prošnjo za radijsko
dovoljenje. V oktobru mesecu,
je bil ustanovljen radioklub v
Brežicah (YU3ACP). V Novemu
mestu pa se je še naprej spalo,
kljub navedbam o številnemu
članstvu in tečajih, ki naj bi
potekali v preteklosti.

1963; ni zapisov o
radioamaterski aktivnosti
na tem koncu Slovenije

Slika 15: DL-28. avgust 1958

radioklub (YU3ACA), tak, ki ima organe
upravljanja in statut ter je uveden v evidenco
društev na državni ravni. Kot tak je lahko vložil
prošnjo za pridobitev radijskega dovoljenja, ki
je imelo tisti čas dve fazi: prošnja za postavitev
radijske postaje z dodeljenim pozivnim znakom,
šest mesečno testiranje in v kolikor ni bilo težav,
ki bi jih povzročali drugim službam na frekvencah,

1964
DL-09. april 1964; članek
»Radioamaterstvo
na
Dolenjskem v novih pogojih«
… pa ga imamo tudi v Novem
mestu,
»ustrezen
klub«
namreč. Sicer je to samo
najava, vendar vseeno. Vsi
dosedanji pač niso bili z licenco
oziroma radijskim dovoljenjem,
ki
omogoča
pojavljanje
na
frekvencah,
dodeljenih
radioamaterjem. Tu je dokaz.
Niso
ustrezali
kriterijem,
zahtevanim za ustanovitev,
obstoj in pridobitev ustreznega
radijskega
dovoljenja
po
že opisanem postopku. Torej, 19 april 1964,
velja za tisti pravi datum obstoja »ta pravega«
radiokluba Novo mesto, kateremu je v tem
času tudi dodeljen pozivni znak YU3DJR.
O
samem občnem zboru, ni poročila v DL.
Pa še nekaj spominov na tiste čase: od nekje so
privlekli neki stari primopredajnik »LIB«, ki je še
vedno delal, kakor je pač delal,
na frekvenčnem področju 80m
oziroma 3,5 MHz v CW in AM
načinu dela z izhodno močjo
nekje okoli 100W. V vsaki rundi
dela si skoraj obvezno na njem
dobil napetostni udar nekaj sto
Voltov tako, da smo na koncu,
do nekje začetka 1967, delali
v rokavicah. Nato pa dobili
»home made« zgoraj odprt,
zaradi hlajenja, TX z 2 x 807, ki
so med delom žarele na rumeno
in skupaj s tlivko na oknu, za
uglaševanje končne stopnje na
anteno-kos žice, osvetljevale
prostor PPSa. SWRa takrat pri
nas še nismo poznali in se okoli
tega tudi sekirali nismo. RX
je bil Hallicrafters SX100, FB
sprejemnik, neuničljiv. Vhodne
tuljave so kmalu zoglenele,
vendar je ta sprejemna zver
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še vedno brezhibno delala, kljub temu, da je
na oddaji vsakič, neznosno zavijala… HI. Naj bo
dovolj heca. V nadaljevanju le še zaključek, ker je
treba neke zadeve, le pojasniti, da se dobi za ta
čas, kolikor toliko neko predstavo o aktivnosti o
kateri gre ves čas beseda.

Zaključek

1. Ves čas, od prve omembe radiokluba Novo
mesto v letu 1950 pa do ustanovitve v aprilu
1964, se operira s tem nazivom, vendar se
pri tem postavlja vprašanje, zakaj ni speljan
ustrezen postopek za pridobitev licence
oziroma radijskega dovoljenja, ki bi na koncu
omogočal, da se radioklub oz. radioklubi v tem
delu Slovenije, pojavijo na radioamaterskih
frekvencah že v petdesetih letih. To velja
tako za novomeški, kot za semiški in
črnomaljski radioklub. Za zadnjega tem bolj,
saj so črnomaljski radioamaterji že v letu
1951 uspeli sestaviti difuzni oddajnik, dobiti
radijsko dovoljenje zanj in ga za nekaj časa,
celo uspeli aktivirati. Težko mi je verjeti, da
ne bi bili sposobni pripraviti radijske postaje,
ki bi delovala na vsaj eni amaterski radijski
frekvenci.
2. V arhivih je celo najden dokument – prošnja(!)
za ustanoviteljev radiokluba Novo mesto,
naslovljena s strani ustanoviteljev društva
(poimensko), »Poverjeništvu za notranje
zadeve Novo mesto«, ki ta organ prosi, da
ga registrira kot »Društvo radioklub Novo
mesto« z dnem 14. januarja 1952. Nadalje v
isti prošnji navaja, da radioklub Novo mesto
kot organizacija Ljudske tehnike že obstaja
od leta 1949(!) in je registriran pri Zvezi
radioamaterjev Slovenije v Ljubljani. Usoda
reševanja tega dokumenta je neznana. V
DL okoli tega ni nobenega poročanja. Torej
radioklub je registriran pri ZRS, ni pa pri
pristojnem organu v Novem mestu.
3. Vzrokov, da se postopek za pridobitev licence
oziroma Dovoljenja za postavitev amaterske
radijske postaje ni izpeljal, je lahko več:
neznanje, nezainteresiranost, ne vztrajnost pri

izpeljavi postopka, izključena pa ni seveda niti
politična situacija v državi v teh petdesetih letih.
Kot v razmislek navajam svoj primer iz leta
1969, torej kar odmaknjenega od petdesetih
let, pri pridobitvi dovoljenja za postavitev
radijske postaje. Po pogostem povpraševanju o
poteku reševanja moje prošnje, sem dovoljenje
za postavitev radijske postaje, le uspel dobiti
nekako po sedmih mesecih, s pripombo enega
od članov radiokluba, da ga sicer ne bi dobil,
rečeno v žargonu današnjega časa, če ne bi
imel »strica v ozadju« HI. In to je zame takrat
veljalo dobesedno. V tem letu (1969) sem bil
na tem koncu Slovenije prvi, ki se je poleg
aktivnosti v radioklubu, pričel resno ukvarjati
z delom na amaterskih radijskih frekvencah
na svoji radijski postaji, kar se mi še danes zdi
nenavadno.
4. V tem obdobju so torej zapisi o radioamaterski
aktivnosti v Novem mestu, Črnomlju, Semiču
in Šentjerneju. Zapisov, ki bi omenjali
radioamatersko dejavnost v ostalih mestih tega
dela Slovenije v tem obdobju, ni zabeleženih.
Licence – radijska dovoljenja radioklubom
v drugih mestih Dolenjske in Bele krajine,
so izdana po aprilu 1964, ali bolje rečeno,
za eventuelno ustanovitev radiokluba v tem
času v mestih, ki niso omenjena, ni zapisov v
tedniku DL.
5. Veselilo me bo, če bi se iz kakršnih koli
zanesljivih virov, ki mogoče pri komu še
obstajajo, dopolnilo ta zapis!

Viri

• Tednik Dolenjski list od št. 001-17. februar
1950, do št. 735-29. april 1964.
• Prošnja »Poverjeništvu za notranje zadeve
Novo mesto« z dne 14. januar 1952
• Dolenjska metropola Novo mesto, Edicija
»Progres«, Ljubljana, 15. oktobra 1930, avtor
Anton Podbevšek

Dolenjski list iz leta 1965
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