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Koncept radijske postaje je oblikovala majhna skupina z inž. Milanom Brelihom na čelu za 
tehnična vprašanja medtem, ko je vodstvo radijske skupine za posebne namene prevzel Milko Goršič. 
Za napravo, ki so jo nameravali izdelati, so morali najprej najti primerno rešitev ob danih možnostih. 
Za promocijo osvobodilnega gibanja je najbolj ustrezala Ljubljana kot mestno okolje, kjer je bilo tu 
razmeroma veliko radijskih sprejemnikov. Ustrezno tehnično podporo v času gradnje radia in kasneje 
med »rednim« oddajanjem je bilo možno zagotoviti le tu. Postaja bi morala delovati znotraj 
okupiranega mesta, biti mobilna, torej dovolj majhna, kar bi omogočalo hitro menjavanje lokacije 
oddajanja s čimer bi se zmanjšala nevarnost odkritja in uničenja. Kratkovalovni oddajnik z močjo 
nekaj vatov se je dalo slišati na običajnih radijskih sprejemnikih v nekaj kilometrskem pasu okoli 
oddajne antene. Pri načrtovanju je bilo potrebno upoštevati, da so bile materialne možnosti skromne, 
za kar je še dodatno poskrbela okupacijska vojska. Nalogo izdelave je prevzel Rado Luznar. Če ne bi 
upošteval ustanovitvenih zahtev, bi imeli Italijani pri iskanju oddajnika kaj lahko delo. Ena od zahtev 
je bila tudi, da lahko oddajnik deluje na akumulator. Pobudniki so že poznali nacistično prakso  pri 
odkrivanju ilegalnih radijskih oddajnikov z odklapljanjem elektrike posameznim mestnim četrtim v 
času oddaje. Načrtovalci so ocenili, da bodo smeli vsakič zdržema oddajati le nekaj minut in za vsako 
oddajo menjati lokacijo oddajanja. Med posameznimi oddajami naj bi imeli vsaj 24 ur časa za pripravo 
oddajnika. 

Za projekt je veljala stroga konspiracija, posamezne skupine se med seboj niso poznale. Prijeti 
v primeru aretacije ne bi mogel razkriti ostalih. Luznar sam ni smel nabavljati potrebnega materiala. 
Že zaradi zanimanja o ceni primerne elektronke si tvegal hišno preiskavo in policijski zapor.  Luznar 
je tudi po diplomi še vedno hodil na seminar na ljubljanski Tehniški fakulteti, kjer je sicer sestavljal 
manjše radijske sprejemnike in se tako preživljal. Da je tedaj sestavljal tudi nekaj drugega ni slutil 
nihče od profesorjev ali študentov. Ko se je naloga približala sklepni fazi, je oddajnik vendarle 
prenesel v manjšo zasebno delavnico nekega svojega prijatelja. Za nakup potrebnih elektronskih 
komponent je skrbel vodja projekta. Večina materiala je po zapleteni poti prišla iz delavnice podjetja 
Radio, oziroma njene trgovine poleg hotela Union v Ljubljani. Nekaj delov pa so vseeno »uvozili« 
tudi iz Italije. Oddajnik je bil narejen konec oktobra 1941. Grajen je bil modularno iz treh modulov  
dimenzij 18 cm x 16 cm x 14 cm: napajalnik, modulator in visoko frekvenčni oddajni del. Vse skupaj 
je tehtalo okrog 7 kg. Te module so lahko med prenašanjem skrili  npr. v košaro s povrtninami s 
tržnice. Temu moramo dodati še akumulator in visokonapetostne baterije za pomožno napajanje v 
primeru izpada električne energije in še mikrofon, manjši gramofon, povezovalne kable in 
kratkovalovno anteno. V začetku so uporabljali kar anteno radijskega sprejemnika gostitelja, ki jim je 
dovolil oddajati v svoji hiši. Včasih so anteno spustili skozi okno iz višjega nadstropja. Ker so bile vse 
te antene različnih dolžin in položajev, je bilo potrebno oddajnik vsakič posebej uglasiti na anteno, kar 
je povečevalo tveganje za odkritje. Zaradi takega načina Kričač že v osnovi ni oddajal na isti 
frekvenci, vendar v tistem času to ni bila prevelika pomanjkljivost. Ljudje so se navadili poiskati in 
celo slediti želeni postaji, ko se je malo selila po frekvenci. Kasneje so uporabljali svojo anteno, ki so 
jo nosili skupaj z oddajnikom. 

Ljudje, ki so sodelovali pri projektu Kričač so šele leta 1975 poskusili sestaviti zgodovinske 
zapise o Kričaču. Zato se pojavi tudi dilema, kdo je bil konstruktor Kričača, kdo je narisal električno 
shemo. Dosegljiva literatura trdi, da inž. Luznar, vendar trditev ni izražena dovolj prepričljivo. Možno 
je, da avtorji prvih zapiskov ne ločijo terminov konstruirati, izdelati oziroma sestaviti. Vsi naslednji 
zapisi pa le povzemajo prve. Dejstvo je, da se po začetku oddajanja Luznar ne pojavlja več. Njegovo 
delo prevzame inž. Miloš Brelih, ki je bil zaposlen v radiu Ljubljana, pred tem v domžalskem 
oddajniku. Tako je tehnično dobro usposobljen, ima dostop do specializirane merilne opreme, je 
nesporna avtoriteta tudi za nove gospodarje iz Italije pripeljanega nadomestnega oddajnika, saj so 
Nemci bombardirali ljubljanski oddajnik in ga uničili. Znanih je več Brelihovih predelav Kričača: 
uvedel je standardne, vnaprej pripravljene antene, spremenljivi kondenzator za nastavitev frekvence je 
zamenjal s fiksnim, s čimer je poenostavil priprave za oddajanje, oddajnik pa je oddajal vedno na isti 
frekvenci. Zato je oddajnik po predelavi v januarju 1942 oddajal z bolj konstantno močjo in frekvenco. 
Kasneje je Brelih znižal oddajno frekvenco in s tem dosegel boljšo slišnost v ljubljanski kotlini. On je 
tudi dokončal relejski preklop na rezervno napajanje potem, ko so Italijani začelu odklapljati elektriko 
v različnih predelih Ljubljane. On je tudi priskrbel in priredil gramofon za priklop na oddajnik. 

Ljubljanski radio klub je v tistem času imel le malo članov. Izdelovali so predvsem 
sprejemnike, saj radioamaterstvo v stari Jugoslaviji ni bilo dovoljeno. Prva dovoljenja za oddajanje in 
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klicne znake so radioamaterji tudi v novi Jugoslaviji dobili šele leta 1950. Rudi Jančar je skoraj 
istočasno, ko so sestavljali Kričača, le nekaj ulic stran sestavljal nekaj oddajnikov za partizane. 
Potrjenih je tudi nekaj začetniških gradenj oddajniških naprav (Cotman, Starič). To pa je tudi skoraj 
vsa dotedanja radijska zgodovina Slovencev. Zagotovo ni bilo prav lahko priti do ustrezne literature in 
elektronskega materiala. Za gradnjo radijskih sprejemnikov je bilo dovolj dobrih opisov v revijah in 
knjigah, posamezne dele je bilo mogoče naročiti celo po pošti. Pri oddajnikih pa je bilo mnogo težje, 
saj je jugoslovanska oblast prepovedala izdelovanje oddajnikov. Posledično se tudi literatura ni smela 
javno objavljati. Veliko sestavnih delov, ki se jih je drugače dalo kupiti, so morali graditelji 
oddajnikov sami izdelati. Ročno, brez kalkulatorjev in računalnikov je bilo potrebno izračunati – 
dimenzionirati nihajne kroge, transformatorje, prilagoditve…, za kaj takega pa je potrebno precej 
dobro poznavanje teorije. Tudi opremljenost laboratorija na fakulteti z merilnimi instrumenti je bila 
precej skromna, vsaj sodeč po fotografijah iz tistega obdobja. Nekaj izračunov je možno nadomestiti s 
poskušanjem, vendar si Luznar tega ni smel privoščiti v večjem obsegu, da ne bi pritegnil pozornosti. 
Ob obilici dela s praktično izdelavo oddajnika ni imel časa še za ukvarjanje s teorijo. Tudi tehnologija 
izdelave oddajnika je bila problematična. O tem govorijo tudi izjave operaterjev Kričača, da je bil 
oddajnik zelo grobo izdelan in brez pravega ohišja. 

Luznar je kmalu odšel v partizane in bil v borbi z Italijani marca 1943 ujet. Poslan je bil v 
koncentracijsko taborišče, kjer je umrl. 

 

 
Pismo v katerem Halka piše Turku, da je Rado Luznar obsojen na smrt 

 
Testne oddaje radia Kričač so trajale samo dva tedna, izvedli pa so jih iz različnih lokacij. Pred 

mikrofon so postavili budilko, njen glas - tiktakanje, je kmalu postal del propagandnega imidža 
radijske postaje. Slišnost testnega signala so ugotavljali posamezni aktivisti OF. V nekaj primerih so 
kvaliteto modulacije preverjali s štetjem v nemškem ali italijanskem jeziku. Hkrati s testi je steklo 
informiranje, da bo že v kratkem začela oddajati radijska postaja OF. 

Prva redna oddaja je bila na sporedu 17. novembra 1941, vendar o tem ne obstaja noben pisni 
dokument. Verjetno prve oddaje Italijani sploh še niso zaznali. Ekipa Kričača je začela redno oddajati 
ob ponedeljkih, sredah in sobotah. Program je pripravljal več članski uredniški odbor pod vodstvom 
pisatelja Lovra Kuharja, bolj znanega pod vzdevkom Prežihov Voranc. Težišče vsebine so bile 
informacije z vojnih bojišč, propagandna sporočila in kulturni vložki. Dolžina oddaje je bila od 
začetka omejena na 15 minut, ko pa so Italijani že bolje organizirali iskanje, so morali preiti na 8 ali 
celo samo 6 minutne oddaje. Program na predvečer današnjega kulturnega praznika 7. februarja 1942 
pa je trajal celih 60 minut in se srečno končal. 

V začetku so Italijani bolj improvizirali z iskanjem oddajnika Kričač. Po mestu so razporedili 
25 klasičnih radijskih sprejemnikov in ugotavljali slišnost oddajnika. Rezultate so po telefonu 
sporočali vojaškemu poveljstvu, kjer so jih obdelovali. Profesor inž. Božidar Magajna pa se je dokopal 
do lokacij lovilnih sprejemnikov, zato se je Kričač izogibal njihovi bližini. Nič bolj uspešni niso bili 
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avtomobili z vgrajenimi baterijskimi radio postajami, ki so krožili po mestnih ulicah. Propadel je tudi 
poskus z odklapljanjem elektrike po posameznih predelih mesta. Ob prvem takem lovu je sodeloval 
inž. Milan Brelih, in na službenem sprejemniku skupaj z uslužbenci italijanskega združenja radijskih 
postaj spremljal delovanje »sovražnega« oddajnika. Njega je posebej zanimalo, koliko je preklop 
napajanja iz električnega omrežja na baterijsko napajanje slišen v etru. Kljub pozornemu poslušanju ga 
ni zaznal, zato je bil prepričan, da izklopa elektrike, v območju, kjer je tistikrat oddajal Kričač ni bilo. 
Šele od radijskega napovedovalca je kasneje izvedel, da si je pri branju moral pomagati s petrolejko. 
Ko so Italijani februarja 1942 začeli z nenapovedanimi blokadami in racijami po mestu, so se razmere 
za prenašanje oddajnika zelo zaostrile. 

Zanimiva je zgodbica, zakaj so pri iskanju odpovedali italijanski radio goniometri. Italijani so 
v Ljubljano pripeljali 20 naprav za iskanje kratkovalovnih radijskih oddajnikov. Pripravili pa tudi 200 
vojakov na kamionih, ki bi morali dokončati akcijo v primeru odkritja Kričača. Na začetku 40. let so 
vsi močnejši kratkovalovni radijski oddajniki delovali izključno z vertikalno anteno. Oddajno anteno 
so obesili na primerno visoko predalčno konstrukcijo in jo napeli proti zemlji. Italijanski goniometri so 
bili prirejeni za odkrivanje vertikalne polarizacije oddajanih signalov. Opremljeni so bili s tako 
imenovanimi loop antenami, kot večina italijanskih vojaških radijskih postaj v tistem času, oziroma 
goniometri na splošno. Inž. Brelih je način delovanja goniometrov preštudiral, nato pa ukazal 
spremeniti oddajno anteno Kričača.  Od tedaj naprej so uporabljali horizontalno anteno, razpeto med 
dvoje hišnih slemen ali med hišo in drevesom, ali med dvema drevesoma. Tako je bilo iskanje in 
določanje smeri proti oddajniku še veliko težje. 

14. marca 1942 so Italijani izdali ukaz o takojšnji zaplembi vseh radijskih sprejemnikov in 
obvezni odstranitvi zunanjih anten.  Ukaza ni bilo težko realizirati, saj so obstajali seznami 
naročnikov. Tako je oddajanje Kričača postalo nesmiselno ob vse večjem tveganju za ekipo. V 
nedeljo, 5.aprila 1942 je bila zadnja, poslovilna oddaja, v kateri pa so napovedali skorajšnji začetek 
novih oddaj z osvobojenega ozemlja v Beli Krajini. Oddajnik so poslali partizanom, kjer so ga večkrat 
predelali in uporabljali do konca vojne za radio telegrafske zveze, zatem pa se je za njim izgubila 
vsaka sled. O tem poroča več virov. Še najbolj verjetno pa je, da so posamezne dele oddajnika 
uporabili pri novih napravah ali za popravilo drugih. Sama mehanska konstrukcija Kričača je bila 
popolnoma neprimerna za partizanski način bojevanja. Menda naj bi bil istočasno s Kričačem izdelan 
tudi rezervni oddajnik za primer, da bi bilo potrebno nadomestiti Kričača. Tudi usoda tega oddajnika 
ni znana. 
 

 
 

Pismo z listo potrebnega materiala za predelavo Kričača za partizanske potrebe 
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Pismo, v katerem je omenjeno, da so z oddajnikom Kričač vzpostavili zvezo s Hrvaško 
 

Elektro shema Kričača 
 

Zakaj se je konstruktor odločil za kratkovalovno področje? Večina takratnih radiodifuznih 
postaj je uporabljala KV območje (od 3,200 do 26,100 MHz) oziroma SV območje (od 526,5 do 1665 
kHz), temu pa so bili prirejeni tudi tedanji komercialni radijski sprejemniki. Tako so zaukazovali tudi 
mednarodni predpisi Praške mednarodne radijske konference iz leta 1929. V Sloveniji je bilo leta 1940 
prijavljenih okoli 25000 radijskih sprejemnikov, od tega 5000 v Ljubljani. Za KV oddajnik je 
značilno, da ima oddajno anteno obvladljive dolžine, ob ugodnih razmerah pa se signal sliši relativno 
daleč, je pa razlika med področjem slišnosti površinskega vala in od ionosfere odbitega vala. Tako 
nastanejo vmesna področja, kjer oddajnika ni možno slišati. 
 

Shema, po kateri je Luznar sestavil Kričača se ni ohranila. Iz tehniške dokumentacije 
laboratorija E1 na Institutu Jožef Štefan lahko razberemo, da je takratni direktor instituta prof. 
Osredkar leta 1975 ali 76 po spominu narisal shemo Kričača. Inž. Drago Cotman je prostoročne skice 
nekoliko dopolnil, dimenzioniral in oddajnik tudi izdelal. Po pripovedovanju prof. dr. Radka 
Osredkarja, sina Milana Osredkarja, naj bi pri ponovni izdelavi oddajnika sodeloval tudi inž. Brelih. 
Tako so izdelali dve repliki Kričača, nekaj pa so jih izdelali tudi drugi. Maja 1976 je elektrotehnik v  
IJS Vinko Jesenovec po lastnem pripovedovanju naredil še eno kopijo Kričača. Prav to kopijo sedaj 
hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Ta kopija naj bi bila natančen posnetek Cotmanovega 
(drugega) oddajnika. Ker je bilo takrat že težko dobiti medvojne elektronske komponente, mu je bilo 
dovoljeno, da vgradi drugačne elemente, kot so v shemi: upore, transformatorje, dušilke in tuljave. 
Zelo se je trudil, da bi izdelek imel izgled starine, saj je galvansko postaral pločevino, nekaj uporov je 
»preobremenil« kar v plinskem plamenu. Oddajnik pa ni deloval, medtem, ko Cotmanov je. Le-tega so 
ob 45 obletnici delovanja tudi preizkusili s pomočjo prof. Osredkarja. Oddajal je v prostorih IJS. 
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Replika Kričača v Muzeju Novejše zgodovine v Ljubljani 
 

 
Kričač - napajalnik 

 

 
Kričač - modulator 
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Kričač – visokofrekvenčni oddajni modul 

 
Izdelava replike oddajnika Kričač v letu 2015 

 
Izdelave replike Kričača sem se lotil v sklopu izdelave replik radijskih aparatov, izdelanih v 

Slovenskih Partizanskih Radio Delavnicah-SPARD. 
Najprej sem se dogovoril za obisk v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani. Tam so mi 

dovolili fotografirati repliko Kričača, ki je v stalni razstavi. Posredovali so mi tudi elektro sheme 
njegovih komponent, ki jih je leta 1975 narisal Milan Osredkar. Ker baje nobena od izdelanih replik ni 
bila popoln posnetek originalnega Kričača, sem tudi jaz sklenil, da bom svojo repliko izdelal kolikor je 
možno podobno tisti v muzeju, bistveno pa je, da bo delovala. Vgradil sem elektronske cevi, ki so 
naštete v elektro shemi, ostali elementi pa so več ali manj »modernejši«. Predvsem kondenzatorji 
imajo določen rok uporabnosti. Tudi, če bi imel take iz tistih časov, ne bi več zanesljivo delovali. Tudi 
transformatorji in dušilke so po geometrijskih dimenzijah veliko manjši, kot tisti v muzejski repliki, 
vendar električno pravilno dimenzionirani za predvideno funkcijo. Ker sem ob izdelavi veliko 
poizkušal in vse tri module večkrat pospravljal in dajal nazaj na mizo, sem pri povezovalnih kablih 
uporabil modernejše konektorje, kot bi bilo primerno za izgled aparature iz let, ko je bil izdelan 
original. Oddajnik pa lepo in zanesljivo deluje na frekvenčnem območju od 6,4 do 7,3 MHz, kar 
omogoča nastavitev na frekvence, kjer je deloval original in tudi na radioamaterjem dovoljene 
frekvence. Dodal sem tudi možnost priklopa tipke za telegrafijo, ki je lahko tudi stikalo za vklop 
oddaje v primeru govorne oddaje. Ohišja za mikrofon, kot je v muzeju tudi nimam, zato sem 
mikrofonski vložek vgradil v drugačno ohišje, ki izvira iz tistih časov. Uporabil pa sem ogljeni 
mikrofon, kot je bil pri originalu. 
 
 
Ob izdelavi in preizkušanju svoje replike pa sem si ustvaril določeno mnenje o 

celotnem projektu Kričač. 
 
 

 Nedopustno se mi zdi izdelati električno/elektronsko aparaturo brez ustreznega ohišja. Nekaj 
kosov pločevine ali lesenih deščic je bilo verjetno od vsega materiala še najlažje dobiti. Ker so 
Kričača prenašali v različnih kovčkih, torbah in mrežah z zelenjavo, se je verjetno velikokrat 
kaj pokvarilo, čisto po nepotrebnem. Poročil o takih okvarah sicer nisem uspel najti. So pa v 
Partizanskih radio delavnicah že po nekaj dneh dobili svoje proizvode nazaj v stanju, »kot bi 
igrali nogomet z njimi«, kar samo zase dovolj pove.  

 Glede na to, da vendarle gre za propagandno radijsko postajo, je čudno, da niso uporabili 
kristala za kontrolo oddajne frekvence. Kristale so poleg spremenljivega oscilatorja vgrajevali 
tudi v radijske sprejemno/oddajne postaje v Partizanskih radio delavnicah. 
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 Kako to, da niso že takoj od začetka kompletu priložili ustrezne antene? Deset ali enajst 
metrov žice, potrebne za anteno na frekvenci, na kateri je Kričač oddajal, vendarle ni mogel 
biti prevelik problem?  

 Zakaj so se (če so se res) ukvarjali z izdelavo preklopa na baterijsko (akumulatorsko) 
napajanje v primeru izpada omrežnega napajanja? Če so že skupaj z moduli radijskega 
oddajnika morali prenašati tudi akumulator in baterije, bi kar od začetka le-te uporabili za 
napajanje oddajnika, napajalnik na omrežno elektriko pa pustili v skladišču. Tako bi se 
izognili prenašanju najtežjega modula in problemom ob morebitnem izpadu omrežne 
napetosti, skupaj z izdelavo preklopnika. Pri takem preklapljanju vendarle gre za dokaj velike 
tokove, ki bi lahko uničili relejske kontakte. Poseben tip releja za tako vrsto preklopov (v 
vojaških radijskih napravah) so šele v sedemdesetih letih razvili v Iskri. Baterije s 100 in več 
voltno napetostjo so v tistih časih uporabljali tudi nekateri »koncertni« radijski sprejemniki, 
zato ne bil smel biti poseben problem nakup le-teh. Vsaka od teh baterij bi zdržala vsaj pet do 
sedem oddajanj Kričača. 

 Zanimivo bi bilo narediti analizo, koliko ljudi je takrat dejansko slišalo, ali celo večkrat 
spremljalo oddaje Kričača. Teh podatkov ni več možno pridobiti. Bi pa bilo zanimivo z mojo 
repliko ponoviti oddaje Kričača na način, kot so to počeli leta 1941/42 in narediti anketo o 
slišnosti in razumljivosti v Ljubljani. Vzporedno pa vzpodbuditi ustrezne službe, da bi 
poskusile odkriti natančno lokacijo oddajnika. 

 
 
 
 
Zahvaljujem se Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani za pomoč pri iskanju elektro shem 
in ostalih podatkov o radiu Kričač. 

 
 


