ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE

A R O N (Amatersko Radijsko Omreţje za Nevarnost)
Regijska enota Obala - S50AKP, Koper
Občinske enote:
- S59DTN, Izola
- S59CST, Koper, Ankaran
- S59HIJ, Piran

ARON
PREDSTAVITEV JAVNOSTI

v soboto, 10. 6. 2017 med 10.00 in 12.00
Izola - Lonka, Koper - Taverna, Piran – Tartinijev trg

Radioklub Jadran Koper
S59CST
Koper

Radioklub Izola
S59DTN
Izola

Radioklub Piran
S59HIJ
Piran

Radioamaterska organizacija v Sloveniji
Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS) je začela z organiziranim delovanjem pred sedemdeseti
leti. V Sloveniji se radioamaterji zdruţujejo v radioamaterska društva - radioklube, ti pa so
povezani v Zvezo radioamaterjev Slovenije. V letu 2017 ZRS zdruţuje 79 radioklubov, ki so
organizirani po zakonu o društvih. V radioklube in posledično v ZRS je včlanjenih okoli 1.100
radioamaterk in radioamaterjev, ki se vsakodnevno ljubiteljsko ukvarjajo z radijsko tehniko, se na
tem področju izobraţujejo, tekmujejo, izdelujejo radijske naprave in ostalo opremo ter se po
potrebi lahko vključijo tudi v prenos informacij ob aktiviranju ARON-a, Amaterskega Radijskega
Omreţja za Nevarnost ob naravnih in drugih nesrečah, oziroma izrednih razmerah.
Zveza radioamaterjev Slovenije je od leta 1992 včlanjena v Mednarodno radioamatersko zvezo
(IARU), ki je bila ustanovljena leta 1925 v Parizu, sedaj pa ima sedeţ v ZDA.
Prav tako je Slovenija od leta 1992 včlanjena v mednarodno telekomunikiacijsko zvezo ITU
(International Telecommunication Union), ustanovljeno 1865 v Ţenevi, Švica, in deluje pod
okriljem Organizacije zdruţenih narodov.
Slovenski kodeks za amatersko radijsko omreţje za nevarnost (ARON), ki obravnava način
obnašanja in prostovoljnega delovanja radioamaterjev ter vključevanje v domači in mednarodni
sistem radijskih zvez ob naravnih in drugih nesrečah ter nevarnostih je uradno sprejel Upravni
odbor ZRS leta 1992.
Humanitarna dejavnost slovenskih radioamaterjev sega ţe leta nazaj. Slovenski radioamaterji so
namreč v preteklosti ţe odigrali pomembno vlogo pri odpravi posledic katastrofalnega potresa v
Skopju, med slovensko osamosvojitveno vojno, v času vojn na Balkanu, po potresih v Posočju
itd...
Prav posebno pa so se radioamaterji izkazali ob katastrofalnem žledu v Sloveniji v letu
2014, kjer so na posameznih najbolj prizadetih območjih nekaj časa poskrbeli za edine
delujoče komunikacije.
Deset let po sprejetju kodeksa ARON, v letu 2002, je Zveza radioamaterjev Slovenije podpisala
pogodbo z Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje
(URSZR). ZRS po pogodbi v zameno za sofinanciranje opravlja določene naloge zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter nevarnostih. Za te naloge izvaja
organizacijo delovanja sistemov radijskih zvez, nabavlja in vzdrţuje opremo in skupna sredstva
zvez (repetitorji, digitalna omreţja), usposablja člane ekip, zagotavlja udeleţbo na vajah.

Člani radioamaterskih ekip ZRS po regijah in občinah imajo nalogo:






da vzpostavijo planirane zveze do centrov za obveščanje – vodstva ARON - ZRS oziroma
obratno,
vzpostavijo zvezo med regijskimi štabi civilne zaščite in regijskimi centri za obveščanje
oziroma med regijskim štabom CZ in štabom CZ Republike Slovenije, na občinskem nivoju
pa z ustreznimi občinskimi štabi CZ in njihovimi strukturami ter povezavo z regijskim
štabom civilne zaščite;
sodelovanja pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z organizacijo
po kodeksu ARON in sposobnosti članov ZRS,
ZRS se v sistem zaščite in reševanja vključuje po enakem sistemu kot ga ima URSZR, se
pravi piramidno od Centra za obveščanje Republike Slovenije (CORS) do vseh regij, kjer
so regijski centri za obveščanje (ReCO).
Drţavna in trinajst regijskih radioamaterskih ekip, ki so sestavljene iz vrst radioamaterjev
strokovnjakov s področja telekomunikacij so sposobne priskočiti na pomoč CORS-u in
ReCO-jem ter drţavnemu in regijskim štabom CZ pri vzpostavitvi radijskih komunikacij.
Ta pomoč je predvidena predvsem v primerih, ko izpadejo javna telekomunikacijska
omreţja ali pride do preobremenitve profesionalnih sistemov zvez, ki jih uporabljajo enote
zaščite in reševanja za medsebojno komunikacijo.
V občinah se organizirajo občinske ekipe, katerih naloga je pomoč v primeru potrebe na
občinskem nivoju zaščite in reševanja ter zveza z regijskimi strukturami zaščite in
reševanja ter po potrebi nudenje pomoči v opremi in kadrih drugim enotam.

Program
predstavitve regijske – občinskih radioamaterskih ekip ARON v letu
Izola – Lonka, Koper – Taverna, Piran - Tartinijev trg:

1.

10. junija 2017, od 10.00 do 12.00

Sklop

Vsebina

Uvod

Predstavitev sodelujočih radioklubov, njihovih ciljev in 15'
nalog s poudarkom na ARON-u (Amatersko Radijsko
Omrežje za Nevarnost) – povodu in razlogu, da je
radioklubom v R. Sloveniji podeljen status društev, ki
delujejo v javnem interesu.

10.00

2.

2017

Praktični prikaz
radioamaterske
opreme in dela

Čas

Vzpostavitev radijske zveze med sodelujočimi postajami in
ekipami:
- regijsko S50AKP in
- občinskimi S59CST, S59DTN, S59HIJ

10.15

60'
do
75'

- analogno FM 2m / 0,7m / RPT
- analogno SSB na KV 3,5 MHz / 28 MHz
Predstavitev WINLINK prenosa sporočil za potrebe ARON,
na več možnih načinov:
1. TELNET (preko interneta)
2. P2P (z direktno povezavo med radijskimi postajami)
3. WINMOR (na KV območju v sistemu Winlink)
3.

Zaključek
11.30

Kratka predstavitev rezultatov dela radioklubov v času velike 30'
naravne nesreče v Sloveniji – žleda v letu 2014 ter nekaterih
drugih izrednih dogodkih v bližnji in nekoliko bolj oddaljeni
preteklosti.
Odgovori na vprašanja in zaključek predstavitve.

Radioklub Jadran Koper
S59CST
Koper

Radioklub Izola
S59DTN
Izola

Radioklub Piran
S59HIJ
Piran

Kontaktne osebe in telefoni:
Maks Turščak, S53KP
041 418-409

Silvo Škrbina, S51AO
031 858-826

Marsell Marinšek, S52ID
041 771-759

V primeru napovedi slabega vremena bo predstavitev pravočasno prestavljena na drugi termin !

