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1. UVOD  

V zadnjem desetletju se tako v Sloveniji in na Hrvaškem kot tudi širše v Evropi in svetu soočamo z vedno 

bolj pogostimi in uničujočimi poplavami. V zvezi s tem se odpira vse več vprašanj kako se na poplave 

pripraviti in kako ukrepati med in po poplavah ter tudi kako na pojavnost, pogostost in intenzivnost poplav 

vplivajo podnebne spremembe.  

 

Med naravnimi nesrečami v Sloveniji poplave zaradi svoje silovitosti in pogostosti povzročajo največ 

materialne škode ter včasih zahtevajo tudi človeška življenja. Poplavno je v RS ogroženih približno 300.000 

hektarov zemljišč (od tega več kot 200.000 hektarov zemljišč ogrožajo hudourniške poplave), kar predstavlja 

približno 15 odstotkov površine države. V Sloveniji se poplave v različnih delih pojavljajo skoraj vsako leto, v 

nekaterih predelih lahko tudi večkrat na leto. Katastrofalne poplave so redkejše. Poplave se najpogosteje 

pojavljajo v jesenskem času (zaradi dolgotrajnih in obilnih padavin), pa tudi v poletnem času  zaradi 

nenadnih dotokov velike količine vode (nevihte, neurja). Prizadenejo lahko gosto naseljena območja, zato je 

pomembno, da so prebivalci seznanjeni s postopki, ki jih morajo izvesti za zavarovanje svojega življenja 

oziroma imetja in so pravočasno obveščeni o bližajoči se nevarnosti.  

 

V zadnjih cca. 25 letih so večji poplavni dogodki v Sloveniji povzročili za cca. 1800 mio. evrov škode (cca. 

2100 mio. evrov z DDV). Samo v zadnjih 10 letih pa so večji poplavni dogodki v letih 2007, 2009, 2010, 2012 

in 2014 v Sloveniji povzročili za cca. 1000 mio. evrov škode (cca. 1200 mio. evrov z DDV). Izpad prihodkov 

gospodarskih subjektov, propad podjetij, prekinjene infrastrukturne in komunikacijske povezave, dolgoročne 

posledice, itd., lahko grobo ocenimo, da se v Sloveniji srečujemo s cca. 150 mio. EUR letnih škod kot 

posledice poplav.  

 

Glede na hidromorfološke značilnosti ozemlja, obstoječo izgrajenost sistema varstva pred poplavami ter 

napovedovanje izjemne dinamike podnebnih sprememb v prihodnosti je Republika Hrvaška v večji meri 

izpostavljena poplavni nevarnosti. Na podlagi Predhodne ocene poplavne ogroženosti, sestavljene leta 2013 

v javni ustanovi Hrvatske vode, je bilo ugotovljeno, da je na več kot 50 % površine Republike Hrvaške 

poplavna ogroženost zmerna do zelo velika. Pri tem je treba opozoriti, da je večja ogroženost na vodnem 

območju reke Donave, kjer skupna površina naselij, za katera je predhodno ocenjeno, da so poplavno 

ogrožena, dosega skoraj 55 %. Intenzivna gradnja varstvenih sistemov v drugi polovici dvajsetega stoletja je 

bistveno zmanjšala poplavno nevarnost na večini območij na Hrvaškem, vendar nedavne izkušnje kažejo, da 

se poplave dogajajo tudi tam, kjer jih nihče ne pričakuje, oz. da se pojavljajo tudi večje vode zaradi projektnih 

velikih voda zelo dolgih povratnih obdobij, za katere so sistemi dimenzionirani. 

 

Glede na intenzivnost ekstremnih hidroloških razmer in funkcionalnost sistema varstva pred poplavami  so v 

največji možni meri zavarovana naseljena mesta, infrastrukturni in gospodarski objekti, največje škode pa so 

zabeležene v kmetijstvu. Dosedanje ocene škode po poplavah po vsem svetu kot tudi na Hrvaškem kažejo, 

da so bile te veliko večje od stroškov izvajanja preventivnih ukrepov.  

 

Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju 

dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oz. biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki 

pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru 

nastopa poplav.  

 

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav kot tudi ukrepe za 

zmanjšanje posledic poplav, med katerimi so zelo pomembni alarmiranje, obveščanje, informiranje in 

ozaveščanje prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite, ki obsega ukrepe prebivalcev za 

preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost 

njihovega premoženja. 
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2. SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI  

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in 

izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. 

Ministrstvo za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva.  

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo 

in 97/10) ter Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 57/09) določata, da je Uprava RS za zaščito in reševanje pristojni državni organ, odgovoren za 

organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Alarmiranje prebivalstva je organizirano kot enoten sistem javnega alarmiranja, ki je podprt z avtonomnim 

informacijsko-komunikacijskim sistemom za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. URSZR ga 

organizira tako, da je sistem mogoče upravljati in z njim alarmirati prebivalstvo na lokalni, regijski a li državni 

ravni. Za alarmiranje so odgovorni Center za obveščanje Republike Slovenije, Regijski centri za obveščanje, 

pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije.  

 
Zasnovo sistema javnega alarmiranja v RS prikazuje slika 1. Zasnova je hierarhična in obsega tri nivoje:  

- državni, 

- regijski, 
- lokalni. 

 
 
 
 

Slika 1: Zasnova sistema javnega alarmiranja. 

 

Državna alarmna centrala se nahaja v Centru za obveščanje RS, regijske alarmne c entrale pa v regijskih 

centrih za obveščanje. Te so z državno alarmno centralo povezane preko WAN računalniškega omrežja 

URSZR, kjer je vzpostavljena povezava z uporabo internetnega protokola IP. Sirene in lokalne alarmne 

centrale so z regijskimi alarmnimi centralami povezane preko fiksnih najetih telekomunikacijskih povezav ali 

preko radijskih povezav. Fiksno povezavo vzpostavi Telekom Slovenije d.d. med sireno ali lokalno alarmno 

centralo in regijsko alarmno centralo. Radijsko povezavo vzpostavi izbrani ponudnik med sireno ali lokalno 

alarmno centralo in radijsko vstopno točko na regijskem centru za obveščanje. Povezava je lahko direktna ali 

preko digitalnih repetitorjev. Osnovne tehnične zahteve in pogoje za vključevanje v enoten sistem javnega 

alarmiranja predpisuje URSZR. 

2.1 Prenova sistema javnega alarmiranja 

Začetek prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju sega v leto 2006. Do takrat je 

država skrbela le za sistem javnega alarmiranja na državnem in regijskem nivoju, to je za ustrezno 

infrastrukturo, ki je omogočala proženje siren iz Centra za obveščanje Republike Slovenije in iz vseh 13 

regijskih centrov za obveščanje. Sistem javnega alarmiranja na lokalnem nivoju, to je sirene, pa so bile v 

celoti v domeni lokalnih skupnosti. Te so bile dolžne zagotavljati nemoteno delovanje siren.  

DRŽAVNI NIVO 

JAVNEGA ALARMIRANJA 

REGIJSKI NIVO 

JAVNEGA ALARMIRANJA 

REGIJSKI NIVO 

JAVNEGA ALARMIRANJA 

REGIJSKI NIVO 

JAVNEGA ALARMIRANJA 

LN LN LN LN 

LN 

LN LN 

LN LN 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
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Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bi morala na osnovi novele Zakona o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami do novembra leta 2011 postopoma prevzeti sistem javnega alarmiran ja na 

lokalnem nivoju. Izvzete so le alarmne naprave, za katere so dolžne skrbeti gospodarske družbe, zavodi in 

druge organizacije. Tako bi pod okrilje države prišlo upravljanje in vzdrževanje celotnega sistema javnega 

alarmiranja. Prevzem je sicer potekal skladno s Študijo prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem 

nivoju (v nadaljevanju »študija«), ki jo je v ta namen v letu 2006 na javnem razpisu naročila Uprava RS za 

zaščito in reševanje. Zaradi pretekle finančne krize v naši državi in svetu pa prevzem ni bi končan do leta 

2011 in bo trajal dlje, predvidoma do leta 2020. 

 

Prevzem sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju dejansko pomeni menjavo obstoječih siren z 

novimi in vključitev teh siren v enotni sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji prek DMR radijskega 

omrežja, ki ga v ta namen, vzporedno z menjavo siren, gradi URSZR. Predmet je menjava siren, izgradnja 

DMR radijskega omrežja in vključitev siren preko tega omrežja v enoten sistem javnega alarmiranj v 

Republiki Sloveniji. 

 

V Sloveniji je bilo pred začetkom prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju 1.563 

siren, od katerih jih večina ni bila povezana v sistem javnega alarmiranja. Večina siren je bila starih, 

motornih. Če je želela URSZR začeti s prevzemi s iren od lokalnih skupnosti in hkrati izpolniti zahtevo po 

enotnem sistemu javnega alarmiranja, ki ga je mogoče upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni, je bila 

odločitev o celoviti prenovi sistema javnega alarmiranja, ki vključuje tudi zamenjavo  siren,  Sistem javnega 

alarmiranja v RS pa mora v skladu z ZVPNDN in Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, 

obveščanja in alarmiranja delovati kot enovit sistem. Omogočeno mora biti upravljanje s celotnim sistemom 

iz Centra za obveščanje RS (v nadaljevanju: CORS) in v regijskih centrih za obveščanje (v nadaljevanju: 

ReCO) po posameznih regijah. Od tod izhaja zahteva, da mora biti omogočena popolna medsebojna 

komunikacija med novo in obstoječo opremo, omogočeno mora biti upravljanje in nadzor vseh funkcij siren iz 

obstoječih alarmnih central v vseh centrih za obveščanje.  

 

Po dograditvi bo vseh siren, ki bodo tudi predmet vzdrževanja promotorja predvidoma 1532 kompletov. V 

letih od 2006 do 2015 je bilo v skladu s študijo kupjenih in nameščenih 809 siren s komunikacijsko opremo 

Do zaključka prevzema je potrebno nabaviti še skoraj enkrat toliko siren s pripadajočo komunikacijsko 

opremo. 

2.2 Sistema javnega alarmiranja in poplavno ogrožena območja 

Ena od ključnih prioritet Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) je prispevati k nižji poplavni 

ogroženosti, ki bi se odražala v manjši škodi za prebivalce, njihova življenja, premoženje in gospodarske 

aktivnosti. Eden od pomembnih ukrepov za doseganje tega cilja je pravočasno javno alarmiranje 

ogroženega prebivalstva. Ob nevarnosti nastanka poplav na naseljenem območju, ko so zaradi pričakovane 

višine vodnega vala  lahko  ogrožena  življenja  ljudi  oziroma je  treba  začeti  izvajati  določene zašč itne 

ukrepe, se prebivalstvo opozori na bližajočo se nevarnost s sirenami z alarmnim znakom za preplah. S tem 

se prepreči možnost, da pride do človeških žrtev oz. se zmanjšalo njihovo število ter prepreči materialno 

škodo in zmanjša obseg škode v primeru večjih poplav ali poplavnega vala.   

 

V ta namen se URSZR v zadnjem obdobju prioritetno osredotoča na prenovo sistemov javnega alarmiranja 

na poplavno ogroženih območjih.  

 

URSZR v ta namen že pripravlja projekt »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob 

poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območjih pomembnega 

vpliva poplav. Projekt je bil uvrščen v Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014-2020, ki ga je na podlagi prispevkov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

(SVRK), potrdila pa Vlada RS s Sklepom št. 54400-2/2014/21 z dne 13. 11. 2014. Cilj investicije iz 

kohezijskih sredstev je nakup in montaža 98  siren s komunikacijsko opremo na 61 območjih pomembnega 

vpliva poplav v RS, kot jih je določilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) v skladu z 

evropsko poplavno direktivo.  
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Poleg kohezijskega projekta pa se je z namenom prenove sistema javnega alarmiranje na poplavno 

ogroženih območjih kot partner skupaj s 3 partnerji iz Hrvaške (Hrvatske vode vodilni partner) in 4 partnerji iz 

Slovenija prijavil projekt FRISCO 1 v okviru razpisa INTERREG V-A SI-HR. 

2.3 Stanje javnega alarmiranja na porečjih rek Bregane, Sotle, Dragonje, Kolpe, 

Drave in Mure v Republiki Sloveniji 

2.3.1 Porečje reke Bregane 

Porečje reke Bregane v okviru projekta FRISCO obsega južni del občine Brežice in je znotraj območja, ki ga 

pokrivata izpostava URSZR in Regijski center za obveščanje Brežice. Na podlagi študije je bilo v občini 

Brežice določenih 30 lokacij, kjer naj bi prišlo do zamenjave oz. postavitve novih siren. Na vseh 30 lokacijah 

so bile do leta 2014 sirene zamenjane, zato postavitev novih siren oziroma zamenjava v občini Brežice ni 

predvidena. 

2.3.2 Porečje reke Sotle  

Porečje reke Sotle v okviru projekta FRISCO obsega dele občin Brežice, Kozje, Bistrica ob Sotli, Štenjur, 

Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec in je znotraj območja, ki ga pokrivajo izpostava 

URSZR in Regijski center za obveščanje Brežice ter izpostava URSZR in Regijski center za obveščanje 

Celje. Na podlagi študije je bilo v omenjenih občinah načrtovanih 72 siren, od katerih je bilo do sedaj 

zgrajenih 43. V občinah Šentjur pri Celju in Brežice postavitev novih siren oziroma zamenjava ni  načrtovana, 

med tem ko je v ostalih občinah 29 siren, ki še morajo biti zamenjane oziroma zgrajene.  

2.3.3 Porečje reke Dragonje  

Porečje reke Dragonje v okviru projekta FRISCO obsega del občine Piran in Koper in je znotraj območja, ki 

ga pokrivata izpostava URSZR in Regijski center za obveščanje Koper. Na podlagi študije je bilo v občinah 

Pran in Koper določenih 35 lokacij, kjer naj bi prišlo do zamenjave oz. postavitve novih siren, od tega je bilo 

do sedaj zgrajenih 26 siren. V Kopru postavitev novih siren oziroma zamenjava ni načrtovana, med tem ko je 

v občini Piran še 9 siren, ki morajo biti zamenjane oziroma zgrajene.  

2.3.4 Porečje reke Kolpe  

Porečje reke Kolpe obsega dele občin Loški potok, Osilnica, Kočevje, Kostel, Metlika, Semič in Črnomelj in 

je znotraj območja, ki ga pokrivajo izpostava URSZR in Regijski center za obveščanje Ljubljana ter izpostava 

URSZR in Regijski center za obveščanje Novo Mesto. Na podlagi študije je bilo v omenjenih občinah 

načrtovanih 71 siren, od katerih je bilo do sedaj zgrajenih 64. V občinah Kočevje, Metlika, Semič in Črnomelj 

postavitev novih siren oziroma zamenjava ni načrtovana, med tem ko je v občinah  Loški potok, Kostel in 

Osilnica 7 siren, ki še morajo biti zamenjane oziroma zgrajene.  

2.4.5 Porečje reke Drave  

Porečje reke Drave v okviru projekta FRISCO obsega dele občin Središče ob Dravi, Ormož, Gorišnica, 

Dornava, Markovci, Cirkulane, Zavrč, Videm in Podlehnik  in je znotraj območja, ki ga pokrivata izpostava 

URSZR in Regijski center za obveščanje Ptuj. Na podlagi študije je bilo v omenjenih občinah načrtovanih 42 

siren, od katerih je bilo do sedaj zgrajenih 22. V občinah Središče ob Dravi, Podlehnik in Zavrč postavitev 

novih siren oziroma zamenjava ni načrtovana, med tem ko je v ostalih občinah še 20 siren, ki morajo biti 

zamenjane oziroma zgrajene. 

2.5.6 Porečje reke Mure  

Porečje reke Mure v okviru projekta FRISCO obsega dele občin Lendava, Črenšovci, in Razkrižje in je 

znotraj območja, ki ga pokrivata izpostava URSZR in Regijski center za obveščanje Murska Sobota. Na 

podlagi študije je bilo v omenjenih občinah načrtovanih 13 siren, od katerih je bilo do sedaj zgrajenih 7. V 

občini Lendava postavitev novih siren oziroma zamenjava ni načrtovana, med tem ko je v občinah Črenšovci 

in Razkrižje še 6 siren, ki morajo biti zamenjane oziroma zgrajene.  
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3. SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA V REPUBLIKI HRVAŠKI  

Za opravljanje upravnih in strokovnih del sistema alarmiranja prebivalstva v Republiki Hrvaški  kot državna 

upravna organizacija deluje Državna uprava za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: DUZS). Nadzor 

nad njenim delom opravlja Ministrstvo za notranje zadeve.  

 

Na podlagi Zakona o sistemu civilnega varstva (»Uradni list RH«, številka 82/15) je DUZS pristojna za 

vzpostavitev in upravljanje enotnega sistema alarmiranja v Republiki Hrvaški in izvajanja alarmiranja in 

obveščanja prebivalstva. Zaradi širše družbene odgovornosti in razvoja celotnega varstvenega in 

reševalnega sistema so v enoten sistem alarmiranja in obveščanja Republike Hrvaške vključene tudi pravne 

osebe, ki so v perimetru dejanskega tveganja za državljane, na podlagi Zakona o sistemu civilnega varstva 

(»Uradni list RH«, številka 82/15), dolžne vzpostaviti lastne sisteme za alarmiranje, ki bodo integrirani v 

enoten sistem alarmiranja in obveščanja RH.  

 

Ob izrednih dogodkih, pri katerih obstaja velika verjetnost njihovega nastanka in ki se lahko pravočasno 

napovejo na podlagi razvitih sistemov zbiranja podatkov, napovedovanja in ocenjevanja, se za zgodnje 

opozarjanje lahko zelo učinkovito uporabijo sodobni mediji. Namreč, z razvojem elektronskih medijev, 

mobilne telefonije in interneta je dostop do informacij, tako v objektih kot tudi na prostem, znatno povečan. Iz 

tega razloga bo DUZS v prihodnjem obdobju obravnavala vse možnosti uporabe in razvoja sodobnih medijev 

za potrebe alarmiranja in obveščanja prebivalstva.  

 

Ob izrednih dogodkih, ki nastanejo nenadoma in imajo kratko razvojno zaporedje od nastanka do eskalacije 

in ob katerih je treba nujno izvesti alarmiranje in obveščanje, je zaradi pomanjkanja sodobnih medijev 

(energetska odvisnost, omejena zmogljivost, omejena uporaba in podobno) treba še naprej zagotoviti 

akustično pokritost večjih naselij in drugih posebno občutljivih območ ij, kot so območja, ogrožena zaradi 

nenadnih poplav, znakov za alarmiranje s sirenami.  

 

Upravljanje in nadzor siren v Republiki Hrvaški je vzpostavljeno s sedeža dvajsetih Županijskih centrov 112 

(v nadaljnjem besedilu: ŽC 112). Oprema za upravljanje in nadzor siren za zdaj ni enotna, za komunikacijo 

med centralnimi napravami za upravljanje in nadzor siren in sirenami se uporabljajo telefonski halo priključki, 

najeti telefonski vodi, analogna in digitalna radijska povezava. Zaradi vzpostavitve enotnega sistema 

alarmiranja prebivalstva v RH je bil izdan Pravilnik o tehničnih zahtevah sistema javnega alarmiranja 

prebivalstva (»Uradni list RH«, številka 69/16), katerega določbe se morajo uporabljati pri izgradnji novih 

zmogljivosti ter pri rekonstrukciji in posodobitvi obstoječih zmogljivosti sistema za javno alarmiranje 

prebivalstva. 

 

V nadaljevanju tega dokumenta so navedeni podatki o tem, kateri ŽC 112 so pristojni za določeno zadevno 

porečje, katera oprema in vrsta komunikacije se uporabljata za upravljanje in nadzor siren, kot tudi 

razpoložljivi viri samih siren na prometnih porečjih.  

3.1 Sistema javnega alarmiranja in poplavno ogrožena območja 

Na poplavno ogroženih območjih je treba sistem javnega alarmiranja prebivalstva primarno opazovati kot 

podporo celovitim dejavnostim varstva in reševanja. Pravočasno in zanesljivo alarmiranje lahko poveča 

učinkovitost ukrepov civilnega varstva ter zmanjša posledice za zdravje in življenje ljudi, škodo za materialne 

dobrine in okolje.  

 

V skladu z navedenim je DUZS, po sprejeti Oceni tveganja za nesreče v RH, začel dejavnosti in 

posvetovanja v zvezi z izdelavo projekta vzpostavitve sodobnega in zanesljivega sistema za alarmiranje 

prebivalstva na poplavno ogroženih območjih, ki bi bil prijavljen na EU sklade, in sicer v okviru tematskega 

cilja 5 – Operativni program konkurenčnost in kohezija.  

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1652.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_69_1652.html
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Poleg navedenih dejavnosti je z namenom izboljšanja sistema za alarmiranje prebivalstva na porečjih 

Bregane, Sotle, Dragonje, Kolpe, Drave in Mure DUZS kot partner prijavil projekt FRISCO1. 

3.2 Stanje javnega alarmiranja na porečjih rek Bregane, Sotle, Dragonje, Kolpe, 

Drave in Mure v Republiki Hrvaški 

3.2.1 Porečje reke Bregane 

Območje porečja reke Bregane je pokrito iz ŽC 112 Zagreb. Za upravljanje in nadzor siren se uporabljata 

dve centralni napravi za nadzor in upravljanje siren. Naprava Elsircom, ki za komunikacijo uporablja najete 

telefonske vode, in Hörmann, ki uporablja digitalni radiosistem TETRA. Trenutno potekata proces 

povezovanja vseh siren na naprave Hörmann in uporaba digitalnega radijskega sistema TETRA.  

Upravljanje in nadzor siren temelji na PC delovni postaji z ustrezno programsko podporo in na 

komunikacijski enoti. Tako se omogočajo popolno upravljanje sistema, prenos ukazov alarma, pošiljanje 

glasovnih sporočil in govora v živo, stalen nadzor povezave s sirenami, njihovo testiranje, shranjevanje vseh 

dogodkov med obratovanjem in podobno. 

Na poplavnem območju reke Bregane je nameščena le ena elektromotorna sirena v nase lju Grdanjci, ki je 

redno ogroženo zaradi razlitja Bregane. Sirena je na samostoječem stebru v bližini družbenega doma, ki je v 

lasti mesta Samobor. 

3.2.2 Porečje reke Sotle 

Območje porečja reke Sotle je v zgornjem toku pokrito iz ŽC 112 Krapina, manjši del v spodnjem toku pa iz 

ŽC 112 Zagreb. 

V ŽC 112 Krapina je nameščena centralna naprava za nadzor in upravljanje siren ESA CRO 2001-PS, s 

katero se prek najetih vodov upravljajo sirene.  

Upravljanje in nadzor siren temelji na računalniškem programu, ki omogoča daljinsko upravljanje 

elektromotornih siren kot tudi nadzor nad njihovo pravilnostjo in razpoložljivost jo za delo. Pomanjkljivost tega 

sistema je nezmožnost prenosa govora in pošiljanje glasovnih sporočil.  

Naprava za upravljanje in nadzor siren v ŽC 112 Zagreb je opisana v prejšnjem poglavju.  

V zgornjem delu porečja, na območju Krapinsko-zagorske županije, ki ga pokriva ŽC 112 Krapina, je 

nameščenih 11 elektromotornih siren. 

Od tega se pet siren lahko aktivira na daljavo s telefonom, z uporabo PIN-kode. V ta namen je na naslednjih 

sirenah nameščena lokalna naprava ESA VST 3002, vzpostavljen pa je tudi telefonski halo priključek.  

1. Prišlin 18/1, Hum na Sutli, PGD Prišlin-Hum 

2. Hum na Sutli 203, VETROPACK-STRAŽA, d. o. o. 

3. Kraljevec na Sutli 45, PGD Kraljevec 

4. Kumrovec bb, PGD Kumrovec 

5. Jez na Sotlanskem jezeru, Zagorska Sela, sirena v lasti javne ustanove Hrvatske vode 

 

Ostalih šest siren se lahko aktivira le lokalno: 

1. Klanjec, Gredice 29, PGD Mihanović 

2. Kačkovec bb, Kraljevec na Sutli, PGD Kačkovec 

3. Draše bb, Kraljevec na Sutli, PGD Draše 

4. Gornji Čemehovec, Kraljevec na Sutli, PGD Čemehovec 

5. Plavić 94, Zagorska Sela, PGD Plavić 

6. Poljana Sutlanska, Zagorska Sela, PGD Poljana Sutlanska 

 

Na spodnjem delu porečja, ki ga pokriva ŽC 112 Zagreb, je v kraju Šenkovec nameščena elektromotorna 

sirena, ki je povezana z zgoraj opisano napravo Hörmann in se lahko aktivira in nadzira na daljavo. 

3.2.3 Porečje reke Dragonje 

Območje porečja reke Dragonje je pokrito iz ŽC 112 Pazin. V ŽC 112 Pazin je nameščena centralna naprava 

za nadzor in upravljanje siren ESA CRO 2002, s katero se prek najetih vodov in halo priključkov in treh 

podcentral, lociranih v Pulju, Poreču in Rovinju, upravljajo sirene. 
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Upravljanje in nadzor siren temelji na računalniškem programu, ki omogoča upravljanje elek tromotornih in 

elektronskih siren na daljavo kot tudi nadzor nad njihovo pravilnostjo in razpoložljivostjo za delo. 

Pomanjkljivost tega sistema je nezmožnost prenosa govora in pošiljanje glasovnih sporočil.  

V porečju reke Dragonje ni nameščena nobena sirena. 

3.2.4 Porečje reke Kolpe  

Območje porečja reke Kolpe je pokrito v zgornjem toku iz ŽC 112 Reka, v spodnjem toku iz ŽC 112 

Karlovac.  

V ŽC Reka je nameščena naprava CRO 2002PC, ki za upravljanje in nadzor siren uporablja najete 

telefonske vode. Pomanjkljivost tega sistema je nezmožnost prenosa govora in pošiljanje glasovnih sporočil. 

Ob tej napravi je za potrebe upravljanja in nadzora siren HE Novi Vinodolski, Reka in Gorski Kotar 

nameščena tudi nova naprava VSR 4014. Za komunikacijo uporablja analogno radijsko povezavo HEP, ki je 

omejena na območje navedenih elektrarn.  

V ŽC Karlovac je centralna naprava za nadzor in upravljanje siren Hörmann, ki je nameščena za potrebe 

upravljanja in nadzora siren HE Lešće. Za komunikacijo se uporablja analogna radi jska povezava HEP na 

4m frekvenčnem območju. 

Upravljanje in nadzor siren temelji na PC delovni postaji z ustrezno programsko podporo in na 

komunikacijski enoti. Tako se omogočajo popolno upravljanje sistema, prenos ukazov alarma, govor v živo, 

stalno preverjanje povezave s sirenami, testiranje le-teh, shranjevanje vseh dogodkov med obratovanjem in 

podobno. 

Na zgornjem porečju Kolpe, ki pokriva ŽC 1112 Reka, ni nameščenih siren. 

Na spodnjem porečju reke Kolpe, na obmejnem območju z Republiko Slovenijo, ki pokriva ŽC 112 Karlovac, 

v občinah Žakanje in Kamenje so nameščene štiri elektromotorne sirene, od katerih se dve lahko daljinsko 

aktivirata s telefonom z uporabo PIN-kode. V ta namen je na naslednjih sirenah nameščena lokalna naprava 

ESA VST 3002, vzpostavljena pa je tudi telefonska halo povezava:  

1. Jurovski Brod – na gasilskem domu v Jurovskem Brodu 

2. Kamanje – na gasilskem domu v Kamanju 

 

Drugi dve sireni sta lahko aktivirani le lokalno: 

1. Pravutina – na gasilskem domu v Pravutini 

2. Žakanje – nekdanja tovarna trikotaže Beti – (podjetje ne obratuje) – sirena se ne testira, saj je v 

krogu obrata in je nedostopna. 

3.2.5 Porečje reke Drave 

Območje porečja reke Drave je pokrito iz ŽC 112 Varaždin, kjer je nameščena naprava CRO 2001, ki za 

upravljanje in nadzor siren uporablja najete telefonske vode. Pomanjkljivost tega sistema je nezmožnost 

prenosa govora in pošiljanje glasovnih sporočil. Ob tej napravi je nameščena centralna naprava za nadzor in 

upravljanje siren Hörmann CCCS za potrebe upravljanja in nadzora siren HE Varaždin in Čakovec. Za 

komunikacijo uporablja analogno radijsko povezavo HEP na 2m frekvenčnem področju. 

Upravljanje in nadzor siren pri napravah Hörmann CCCS temelji na PC delovn i postaji z ustrezno 

programsko podporo in komunikacijsko enoto. Tako se omogočajo popolno upravljanje s sistemom, prenos 

ukazov alarma, pošiljanje glasovnih sporočil in govor v živo, stalno preverjanje povezave s sirenami, njihovo 

testiranje, shranjevanje vseh dogodkov med obratovanjem in podobno. 

Na obmejnem območju z Republiko Slovenijo so tri občine, in sicer Cestica, Petrijanec in Sračinec, ki so 

povezane s porečjem reke Drave. 

Občina Cestica je najbolj ogrožena in ni pokrita s sirenami.  

Občina Petrijanec je pokrita s sirenami iz sistema alarmiranja HEP Proizvodno območje  sever – HE 

Varaždin. Sirene so postavljene na: 

1. jez HE Varaždin 

2. Strmec Podravski, PGD 

3. Družbinec, PGD 

4. Petrijanec, Trg Svetog Petra bb, PGD  

5. Majerje, PGD 

Občina Sračinec ima sirene na: 
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1. HE Varaždin 

2. Svibovec Podravski, PGD. 

3.2.6 Porečje reke Mure 

Območje porečja reke Mure je pokrito iz ŽC 112 Čakovec. V ŽC Čakovec je nameščena naprava Tegrad 

USUS 69, ki za upravljanje in nadzor siren uporablja najete telefonske vode. Pomanjkljivost tega sistema je 

nezmožnost prenosa govora in pošiljanje glasovnih sporočil. Ob tej napravi je nameščena centralna naprava 

za nadzor in upravljanje siren Hörmann CCCS za potrebe upravljanja in nadzora siren HE Varaždin, 

Čakovec in Dubrava. Za komunikacijo uporablja analogno radijsko povezavo HEP na 2m frekvenčnem 

področju. 

Upravljanje in nadzor siren pri napravah Hörmann CCCS temelji na PC delovni postaji z ustrezno 

programsko podporo in na komunikacijski enoti. Tako se omogočajo popolno upravljanje sistema, prenos 

ukazov alarma, pošiljanje glasovnih sporočil in govor v živo, stalno preverjanje povezave s sirenami, njihovo 

testiranje, shranjevanje vseh dogodkov med obratovanjem in podobno.  

Na obmejnem območju z Republiko Slovenijo so občini Podturen in Sveti Martin na Muri ter mesto Mursko 

Središće, ki so povezani s porečjem reke Mure. Na njihovem območju je nameščenih sedem (7) 

elektromotornih siren, ki se lahko aktivirajo le lokalno, nahajajo pa se na naslednjih lokacijah: 

1. Lapšina, Lapšina 6, PGD 

2. Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Vrhovljanska 2, PGD 

3. Podturen, Ivana Grščića 5, PGD 

4. Novakovec, Školska 14, PGD 

5. Hlapićina, Hlapićina 6, PGD 

6. Mursko Središće, Frankopanska 8, PGD 

7. Peklenica, Trg pekleničkih rudara 3, PGD 

3.2.7 Zaključek 

Iz analize je razvidno, da v županijskih središčih Karlovac, Zagreb, Varaždin in Čakovec obstajajo sodobne 

centralne naprave za upravljanje in nadzor siren, s katerimi bi se lahko povezale elektronske sirene, poleg 

oddajanja akustičnih znakov za alarmiranje pa bi se zagotovile tudi govorne informacije. Omenjene naprave 

za komunikacijo uporabljajo radijske povezave, ki bi jih bilo zaželeno uporabljati za upravljanje in nadzor 

siren, kjer je to mogoče. V ta namen je treba nujno izdelati projekt radijskih komunikacij.  

 

Na območjih, ki so po izkušnjah iz Območnih uradov za zaščito in reševanje najbolj ogrožena zaradi poplav 

– Grdanjci in Bregana na porečju Bregane ter Kraj Donji in Kraj Gornji na porečju Sotle (Zagrebška 

županija), Otok Virje in del naselja Veliki Lovrečan na porečju Drave (Varaždinska županija), del občine 

Žakanje na porečju Kolpe (Karlovška županija ) in Mursko Središće na porečju Drave ter Pušćine na porečju 

Mure (Medžimurska županija) – ni siren. 

 

Na zgornjem porečju Kolpe ni siren, vendar niso na voljo niti viri za njihovo povezovanje v sistem in bi se, z 

morebitno nameščenimi sirenami z lokalnimi napravami za upravljanje telefona, lahko upravljal telefon z 

uporabo PIN-kode. Na porečju Sotle se pet elektromotornih siren lahko aktivira iz ŽC Krapina, in sicer po 

telefonu, z uporabo PIN-kode, ostale pa se aktivirajo le lokalno. Zaradi omejenih tehničnih predpogojev je 

povezovanje preostalih siren na zgornjem delu tega porečja mogoče le na ta način.  

 


