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Radioamaterska
organizacija v Sloveniji
V Sloveniji se radioamaterji združujejo v radioamaterska društva ‒
radioklube, ti pa so povezani v Zvezo radioamaterjev Slovenije
(ZRS).

Zveza radioamaterjev Slovenije je od leta 1992 včlanjena v
Mednarodno radioamatersko zvezo (IARU), ki je bila ustanovljena
leta 1925 v Parizu, sedaj ima sedež v ZDA.
Prav tako je Slovenija od leta 1992 včlanjena v mednarodno
telekomunikacijsko zvezo ITU (International Telecommunication
Union), ustanovljeno 1865 v Ženevi, Švica, in deluje pod okriljem
Organizacije združenih narodov, od leta 2002 pa ima z URSZR
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
Slovenski kodeks za amatersko radijsko omrežje 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.
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Organigram radioamaterskih ekip
Ek. Vodstva ARON ZRS
S50ARO

CORS
S50ALJ – Osrednjeslovenska

S50ACE – Zahodna

ReCO Ljubljana

Štajerska

Štajerska

ReCO Celje

ReCO Maribor

S50ATR – Zasavska

S50AMS – Pomurska

ReCO Trbovlje

ReCO M. Sobota

S50AKP – Obalna

S50ABR – Posavska

S50APT – Dravska

ReCO Koper

ReCO Brežice

ReCO Ptuj

S50APO – Notranjska

S50ANM – Dolenjska

S50ASG – Koroška

ReCO Postojna

ReCO N. Mesto

ReCO Sl. Gradec

S50AGO – Severno
Primorska

ReCO N. Gorica

S50AMB – Vzhodna

S50AKR – Gorenjska

ReCO Kranj
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Humanitarna dejavnost slovenskih radioamaterjev sega desetletja nazaj.
Slovenski radioamaterji so v preteklosti že odigrali pomembno vlogo pri
odpravi posledic katastrofalnega potresa v Skopju, med slovensko
osamosvojitveno vojno, v času vojn na Balkanu, po potresih v Posočju itd.
-

-

-

Posredovanja ARON-ekip ZRS v zadnjem obdobju so bila najbolj opazna:
ko je visok sneg ogrožal in odrezal prebivalce nekaterih zaselkov občine
Cirkulane leta 2009;
med obsežnimi poplavami v Ljubljani leta 2010;
med požarom stolpnice v Domžalah leta 2013, ko je radioamaterska ARON
ekipa pomagala OŠCZ Domžale in enotam med intervencijo in po njej
(prejem priznanja predsednice takratne Vlade RS);
med odpravljanjem posledic žledoloma leta 2014 (velika medijska pozornost,
odlikovanja CZ za posameznike in društva, mednarodno sodelovanje);
ob izpadu Regijskega centra za obveščanje Trbovlje v decembru 2017
(odlikovani posamezni radioamaterji iz ARON-ekip, ki so vzpostavili dodatne
komunikacijske poti med Ljubljano in Trbovljami).
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Sodelovanje z URSZR
in enotami ZiR
Radioamaterji dokaj neopazno ves čas sodelujemo z ostalimi enotami, saj
nas je veliko prisotnih tudi v operativnih sestavih ostalih enot zaščite in
reševanja.
Strokovno nudenje informacijsko-komunikacijske podpore je zelo
pomembno za uspešno, predvsem pa varno posredovanje enot tako
doma kot v tujini. Zaupana nam je torej pomembna naloga, česar se
dobro zavedamo. Nuditi podporo URSZR in enotam v sistemu ZiR
nam je vsekakor v čast in ponos. Naš hiter in profesionalen odziv se
lahko zanesete, čeprav se imenujemo radioamaterji.
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HVALA ZA POZORNOST!
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