
First aid convention Europe - FACE 2016 – Predstavitev 

radioamaterstva in ZRS 

 

Dne 2. 7. 2016 se je odvijal zadnji dan tekmovanja FACE 2016 v organizaciji Rdečega križa Slovenije. 

Kot ena izmed organizacij, ki sodeluje z URSZR – Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 

smo se kot regijska ARON ekipa odzvali povabilu, da na ta dan na Kongresnem trgu v Ljubljani 

predstavimo radioamaterstvo in Zvezo radioamaterjev Slovenije. 

Vabilu se je odzvala regijska ekipa S50ALJ v sestavi članov radiokluba Triglav - S53APR. 

Ob 5.30 v soboto zjutraj sva se Denis – S56DE in Lovro – S50LD dobila v klubu S53APR in naložila 

opremo v avtomobila ter se odpravila proti Kongresnemu trgu. Tretji član ekipe Miha - S55MZ je že 

čakal na prizorišču, četrtega člana Ivana – S50AB pa je spotoma pobral Denis. Ostali člani Tine – S50A, 

Urška in Matej so prišli malo kasneje.  

Malo pred 6.00 smo se dobili na trgu in začeli s pripravljanem stonice, saj ob smo 8.uri morali biti že 

pripravljeni na prve obiskovalce. Delo je potekalo hitro in učinkovito, delavci komunale so čistili trg, 

delavci Mestne tržnice pa so nam pripeljali stojnice. 

Za samo predstavitev smo postavili sledečo opremo: 

Postaje: 

- Kenwood TS-590 

- Icom 706 

- Yaesu FT817 

- Kenwood TM-D710 

- Kenwood TH-D72 



- Icom IC-92D 

- Yaesu VX-8 

- Baofeng 

Antene: 

- Trival multiband dipol 

- End feed HF antena 

- Diamond X-50 

- GP antena za 2m/70cm 

Ostalo: 

- 3x računalnik 

- ARG oprema 

- Programje za APRS, WinLink, RTTY 

- ZRS reklamni material 

 

 

 

Malo pred 8.00 smo imeli vodje ekip sestanek z vodjem programa. Razložil nam je kako naj bi 

potekala sama prireditev. Na Kongresnemu trgu je bilo veliko predstavnikov različnih organizacij in 

društev – vojska, policija, reševalci, gasilci, gorski reševalci, taborniki, skavti, vodniki z reševalnimi psi, 

reševalci iz vode – potapljači, jamarji in seveda tudi mi radioamaterji kot ZRS.  

Nekako na dve uri je napovedovalec-glavni povezovalec prišel do stojnice in predstavili smo našo 

dejavnost: vzpostavljali HF in VHF zveze v živo, predstavili delovanje WinLink sistema,  APRS in na 

splošno naše delovanje.  



Na stojnci smo sprejeli Winlink e-maile od: 
S50APT 
S50ABR 
S57MK 
S50AKR 
S50ACE 
S58DB 
 
Večina je poslala vremenske podatke in napoved, ter pozdrave. 
 

 

 

S predstavljenim in na splošno kako smo funkcionirali so bili prireditelji in glavni povezovalec zelo 

zadovoljni. 

Ker je bil lep in vroč dan, se je zelo poznalo na obisku, ki je bil precej manjši kot smo predvidevali. 

Ljubljančanov večinoma ni bilo oziroma zelo malo. Pri nas so se ustavili večinoma starejši 

radioamaterji, ki niti niso več aktivni in pa udeleženci samega FACE programa. Pogledat sta nas prišla 

tudi Frane - S59AA ter Matjaž – S57MK. 

Prireditev se je zaključila ob 17. uri popoldan in po pospravljanju stojnic smo se nekateri odpravili na 

zasluženo kosilo/večerjo v dom Ivana Cankarja. 

Zahvala ekipi, ki je sodelovala pri pripravi in predstavitvi: Denis – S56DE, Tine – S50A, Urška, Matej, 

Miha – S55MZ, Ivan – S50AB.  

 

Vodja ekipe Lovro – S50LD 


