Pozdravljeni!
Na naslednjih listih je vabilo na izobraževalno srečanje ZARE/ZARE+, ki ga
predstavite/razdelite med člane radiokluba.
Poleg radioamaterjev so na srečanje vabljeni tudi predstavniki ostalih služb v občini.
Njim je namenjen tudi drugi del vabila. Prosimo vas, da ga razdelite/predstavite
službam, za katere menite da bi bilo koristno srečanje (GRS, CZ, gasilci, občina,
NMP, policija, vojska, …).
Zaradi lažje organizacije srečanja ter v izogib nevšečnostim s financami želimo, da
kotizacijo iz posameznih občin zberete v klubu. Finančno poslovanje želimo namreč
omejiti samo na najnujnejše, t.j. med vašim ter našim klubom.
V kolikor potrebujete pomoč pri reševanju finančnih zagat se prosim obrnite na nas,
da skupaj poiščemo ustrezno rešitev.

Podatki za nakazilo kotizacije:
Radioklub SOČA Tolmin
Trg tigrovcev 5,
5220 Tolmin
Slovenija
TRR pri NKBM: SI56047530000340471
BIC banke: KBMASI2XXXX

VABILO
Vabimo Vas na izobraževalno srečanje
ZARE, ZARE+
ki bo v soboto, 20.5.2017 ob 8:00
v prostorih turistične kmetije Široko
(Tolminski Lom 41a, Most na Soči)

Izobraževanje izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig
Izobraževanje je prilagojeno radioamaterjem in znanju o radijskih postajah in poteka v
dopoldanskem času. Med izobraževanjem bo izvedena tudi praktična vaja, zato s seboj
prinesite ročne radijske postaje. Udeleženci ob koncu prejmejo potrdilo o
usposobljenosti, zato je udeležbo potrebno POTRDITI. Cena izobraževanja, izdelave
potrdila ter kosila za radioamaterje je 20€/osebo, za ostale službe pa 15€/osebo.
Od 11ih dalje vabimo k udeležbi predstavnike ostalih služb po občinah; poveljniki
gasilskih društev, poveljniki CZ, GRS, urad župana,… ki bodo skupaj z nami poslušali
predavanje o sistemu ARON (Amatersko radijsko omrežje za nevarnost). Po zaključku
predavanja sledi skupno kosilo.
Popoldanski čas bo namenjen druženju (kdor želi) ter ogledu sirarne Tratar – Grudnica,
kjer si lahko po želji nabavite sir. (Lahke) hoje je ca 45 min v eno stran.
V pričakovanju, da se srečamo Vas lepo pozdravljamo operaterji Radiokluba Soča Tolmin!

PROSIMO ZA PREDHODNE IN ČIMPREJŠNJE PRIJAVE, NAJKASNEJE DO 30.4.2017
NA TEL. ŠT. 041 804 028 (Zoran Keber – S57ZL)

(Vabljeni RK Ajdovščina, RK Bovec, RK Cerkno, RK Idrija, RK Kobarid, RK Nova Gorica)

Lep pozdrav, 73, 88, Marko Kenda
(predsednik radiokluba)

Pozdravljeni,
Pred vami je vabilo na izobraževalno srečanje, ki ga s pomočjo občine Tolmin pripravljamo
tolminski radioamaterji.
Namen izobraževanja je predvsem izobraziti radioamaterje o delu in delovanju radijskih zvez
za to pristojnih služb v okviru civilne zaščite. Izkušnje kažejo, da se izobraženi operaterji
veliko lažje vključijo v delovanje občin in občinskih služb v primeru izrednih dogodkov.
Izučeni operaterji lažje povezujejo posameznike med seboj in poskrbijo, da občinske službe
pod okriljem Civilne zaščite v kritičnih situacijah pravočasno pridejo do dragocenih informacij.
Želja o izvedbi izobraževanja se je v preteklih letih velikokrat pojavljala, zato smo
severnoprimorski radioamaterji stopili skupaj in se odločili za sodelovanje. Na Širokem
pričakujemo radioamaterje iz Ajdovščine, Nove Gorice, Cerknega, Idrije, Tolmina, Kobarida
in Bovca. Veseli bomo udeležbe Vas, predstavnikov drugih organizacij, ki skrbite za
nemoteno delovanje Vaši okrajev. Predvsem zato, ker bomo tako bolje poznali delovno
področje enih in drugih ter se še bolj povezali med seboj.
Izobraževanje je sestavljeno tako, da dopoldanski čas izkoristimo radioamaterji za
predavanja o sistemu ZARE in ZARE+ ter izvedemo praktično vajo. Od 11ih dalje pa skupaj
poslušamo predavanje o radioamaterskem protokolu za delovanje v trenutkih, ko so
ogrožena življenja ali lastnina radioamaterjev oz. civilne družbe. Menimo, da je ta del
predavanja koristen predvsem za Vas, da lahko usklajujete delo ob nesrečah ter po potrebi
izkoristite dodatne možnosti komuniciranja.
Predavanje o ARON-u traja ca.1-1,5ure.
Uradni del izobraževanja bomo zaključili s skupnim kosilom ter nadaljevali s popoldanskim
druženjem.
Radioamaterski klubi smo neprofitne organizacije ter imamo omejene finančne vire.
Udeležbo na izobraževanju je zato potrebno najaviti, saj je od tega odvisna cena (strošek
predavatelja, prostora, kosila) ter priprava učnega prostora/gradiva. Hvaležni smo za
razumevanje.

Okolica je slikovita in ponuja kar nekaj možnosti za izlet za Vaše družinske člane, ki so
vabljeni na obisk Tolminskega Loma.

Lep pozdrav,
Marko Kenda
(predsednik radiokluba SOČA Tolmin)

