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 Radioamatorul Tilen Cestnik - S56CT a raportat activarea Retelei de Urgenta a 

Radioamatorilor din  Slovenia, sâmbătă, 9 decembrie 2017, după ce o zăpada grea a 

provocat daune într-o mică regiune din Slovenia, Zasavje, care afectează circa 20.000 de 

cetăteni.  

 Liniile electrice au picat si în consecintă au picat si retelele de internet si de 

telefonie. De asemenea, au fost blocate si multe drumuri spre diverse localitati din cauza 

copacilor căzuti pe carosabil. 

 O mare parte a importantului oras Trbovlje, a pierdut alimentarea cu energie  

electrică, inclusiv statia de primire a apelurilor de urgentă 112.  

 Apelurile din partea publicului au fost transferate din regiunea Zasavje către statia 

de primire a apelurilor din Ljubljana.  

 Si alte centre de apel din Slovenia sunt, de asemenea folosite ca  centre de 

reexpediere astfel încât acestea si-au mărit volumul de muncă dispecerând echipe în afara 

zonei normale. 

 La câteva ore după dezastru operatorii radioamatori din cadrul grupului regional 

de comunicatii de urgentă S50ATR (Trbovlje) s-au organizat pentru a oferi asistentă în 

legătură cu redundanta dintre centrele din Trbovlje si Ljubljana.  

 Centrul din Trbovlje a fost foarte bucuros să accepte ajutorul, astfel încât Matjaz 

- S57MK si Roman - S56HVF, s-au deplasat imediat la Trbovlje cu aparatura radio 

Tx/Rx pregatita pentru comunicatiile profesionale de tip Winlink printr-o conexiune la un 

radioclub local, care avea o conexiune prin satelit si o sursa proprie de electricitate.  

 De asemenea a fost stabilită comunicarea prin sistemul de repetoare FM / DMR 

care au servit ca o legătură între Trbovlje si Ljubljana. În Ljubljana, echipa regională 

S50ALJ a fost de asemenea activată pentru a asista centrul 112 din Ljubljana folosind 

repetorul de acoperire largă S55DHF FM / DMR. 

 Regiunea Zasavje este cunoscută pentru terenul său specific montan si acoperirea 

radio dificilă. Radioamatorii oferă 3 locatii de repetoare în acea regiune împreună cu un 

nod de packet radio instalate pe un turn TV. Se asigura  prin satelit legatura radio la 

clubul S59DOR din Trbovlje si bineînteles comunicatii in banda de HF cu Pactor, 

Winmor, etc. pentru Winlink. 

 

 Cele scrise mai sus sunt un bun exemplu despre cum radioamatorismul isi poate 

aduce aportul la comunicatiile de urgenta.  
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