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Pozdravljen-a, pred tabo so prve NOVICE RK MOZIRJE v letu 2018,
Za nami so prazniki, prvi dnevi služb, pouka in za nekatere, upokojence tudi prvi dnevi po pokojnini
v letu 2018.

VODENJE SKEDOV RK MOZIRJE
Miro je spet pripravil tabelo vodenja skedov, ki še vedno poteka po ustaljenem redu vsako sredo ob
21 uri.

ZAKLJUČEK LETA ČLANOV RK
Kot že nekaj let do sedaj je v decembru potekalo tudi zaključno druženje članov radiokluba v
gostišču Markelj. Zbralo se je okoli dvajset članov, teme pogovorov pa so bile o elektroniki ter še o
marsičemu. Žal skupinska fotografija ni uspela, ker sploh ni nastala ): .
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RADIOAMATERSKO IZOBRAŽEVALNO SREČANJE, 3. FEBRUAR 2018
Vabljeni na radioamatersko izobraževalno srečanje, ki bo v soboto, 3. februarja 2018, na Fakulteti za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, Ljubljana.
URNIK :
08:00 – 08:55 Jutranja kava, sok in registracija prisotnih
08:55 – 09:00 Pozdravni nagovor predstavnika FE in organizatorja
Predavanja :
09:10 – 09:45 Iztok Saje, S52D: WSJT protokol, komunikacije z majhnimi močmi na velike razdalje
09:50 – 10:25 Marijan Miletić, S56A: Izkušnje z FT8 in narejenih 177 DXCC
10:30 – 10:55 Pavel Reberc, S57RA: 10GHz EME z RedPitaya SDR
11:00 – 11:25 Zvone Pivk, S52O: KV QRP radijska postaja Mini SW2016
11:30 – 12:00 Sanja Špindler in Sandi Špindler, S57K: Radioamaterska postojanka na Gomili arhitekturni pristop
Odmor :
12:00 – 13:00 Čas za kosilo, QRQ Morse Runner….
Predavanje :
13:05 – 14:00 Marko Čebokli, S57UUU: Nekaj malega o električnih sitih
14:05 – 14:25 Jure Mikeln, S52CQ: Samogradnja VNA analizatorja
14:30 – 15:00 Gregor Maček: LiPo akumulatorji, predstavitev in uporaba
15:05 – 15:45 Darko Volk, S57UUD: KV radijska postaja iz domače delavnice

ČLANARINA 2018
Letos se bomo prav tako, kot nekaj let do sedaj poslužili obveščanje o način plačila članarine po
mailu, nekateri pa tudi po navadni pošti.
Ker smo dolžni do določenega roka urediti vse podatke, vas že vnaprej prosim za pravočasno
poravnanje članarine, za katero ste se odločili. Podrobna navodila bodo tudi v kratkem prispela na
vaš mail ali pa v nabiralnik. Višine članarine so bile dogovorjene s sklepom na sestanku ZRS.
Naša klubska članarina ostane zaenkrat nespremenjena in še vedno znaša za člane 14 EUR, za
družinske člane pa 7 EUR, vsak posameznik pa se sam odloči, katero članarino bo poravnal.
V času pisanja še ni bilo novih navodil s strani ZRS, tako da podajam lanska navodila.
Članarina ZRS 2018
- 40 EUR za redne člane
- 20 EUR za družinske člane
- 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)
- 10 EUR za operaterje invalide
Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto
2018 najpozneje do 28. februarja 2018 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze
radioamaterjev Slovenije.
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SOTA aktivnost 2017
Na začetku leta se lahko ozremo tudi malo nazaj in na SOTA področju so nekateri naši člani opravili
prvo SOTA aktivacijo in so se tako pridružili ostalim, ki jih to področje veseli.
Novi aktivatorji:
Branko S52BS
Gusti S59AP
Ksenja S53BT
Barbara S55BA
Jonatan S55JJ
Ostali lovci na SOTA vrhove pa so dosegli tudi zelo lepo uvrstitev na skupni lestvici lovcev
(uvrstitev je neuradna, ker je šele začetek leta), med njimi sta Ivan S57TI na sedmem mestu in
Rozalija S55TR s starim znakom S56RRT na 12 mestu. Čestitke obema za lep uspeh.
Podrobno poročilo bo predstavljeno na občnem zboru članov.

Uredil:
Robi - S56VHR
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