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Godišnje izvješće o aktivnostima "Radio kluba Ogulin" 

za 2014. godinu 
 
 Tijekom 2014. godine, članovi Radiokluba Ogulin obavljali su uobičajene 
radio-amaterske aktivnosti održavajući radio veze te sudjelujući na nekoliko 
radio-amaterskih natjecanja. Posebno smo ponosni na osvajanje prvog mjesta u 
kategoriji radio-klubova na tradicionalnom natjecanju „Pokuplje“. Uz već 
spomenuto natjecanje možemo pribrojiti i sudjelovanje na Hrvatskom ljetnom 
kupu 2014. sa osvojenim 29. mjestom, Alpe adria VHF 2014., Iaru R1 VHF 
2014. 30. mjesto i Lipik 2014. sa osvojenim 7. mjestom.  
 

Program Orijentacija i komunikacija za mlade tehničare u osnovnim 
školama smo nastavili provoditi i u 2014. godini te početkom iste završili obuku 
sa 4 učenika. Nakon završene obuke polaznika u školama je sukladno programu 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta organizirano Školsko natjecanje. Na 
tom smo natjecanju bili angažirani za provoñenje praktičnog dijela natjecanja. 
Od 4 polaznika programa Komunikacija i orijentacija trojica su se svojim 
rezultatima kvalificirala za Županijsko natjecanje. Na županijskom natjecanju 
osvojili smo prvo i dva druga mjesta te su se tako dvojica učenika kvalificirali za 
Državno natjecanje.I na županijskom natjecanju smo sudjelovali u praktičnom 
dijelu te kao članovi natjecateljske komisije. Početkom travnja 2014. godine u 
Primoštenu je održano Državno natjecanje gdje su naši učenici osvojili zavidno 
2. i 15. mjesto čime su pokazali da naš trud nije bio uzaludan te da smo obuku 
polaznika odradili vrhunski. Počekom nove školske godine 2014/15. ponovno 
smo napravili prezentacije programa Radio orijentacije u dvije osnovne škole. 
Odaziv je bio ispod očekivanog. Počeli smo sa 6 učenika, a do kraja 2014. su 
ostala dva učenika koji su prošle godine sudjelovala na Državnom natjecanju. 
Zbog sve manjeg interesa učenika za program Komunikacije i orijentacije, a i iz 
razloga da je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iz programa 
izbačena radio-orijentacija, planiramo uvesti novi program koji je bliži mladima, 
a to je robotika, pa smo stoga kupili tri razvojna kompleta „Croduino“. Isti 
program već postoji u sustavu izvannastavne aktivnosti u OŠ pa se i mi želimo 
uključiti u njega i svojim znanjem doprinijeti obuci mladih tehničara. 
 Članovi Radiokluba Ogulin učestalo rade na usavršavanju svojih 
antenskih sustava i izradi novih antena pa se je pokazala potreba za preciznim 
instrumentom za umjeravanje antena i kabela. Iz tog razloga smo sredinom 
godine kupili jedan takav instrument za koji smo izdvojili znatan iznos iz 
klupskih sredstava financiranja. Veći dio sredstava je utrošen za plaćanje 
Internet računa te jedan manji dio za kupovinu wireless opreme, putne troškove, 
kupovinu materijala za izradu antena i stupova te potrošnog materijala. Jedan 



dio sredstava je utrošen na zakup WEB servera na kojem se nalazi Internet 
stranica Radiokluba Ogulin te za kupovinu godišnje licence antivirusnog 
programa. 

Od ostalih aktivnosti tu su i redovito sudjelovanje Radiokluba Ogulin u 
vježbama DUSZ, sudjelovanje u radu Zajednice tehničke kulture Karlovačke 
županije te redovito održavanje kamera sa Frankopanskog kaštela i Kleka koje 
prikazuju isječke našeg grada na internetu. Od mnogih grañana grada ogulina 
pogotovo onih koji žive diljem svijeta smo dobili pohvale za navedene kamere. 

 
 
 

 
 
         
        Za Radioklub Ogulin 
        predjsjednik Marijo Brletić 


