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NASLOV 

Prenova informacijskega sistema za logistično podporo gasilskih 

intervencij 

IZVLEČEK 

Zgodovina gasilstva sega v dobo prvih civiliziranih ljudstev. Ogenj je bil prijatelj in 

sovražnik, razvoj gasilstva pa je bil odvisen od razvoja orodja in opreme. Vladarji so 

spoznali velik pomen gasilske organizacije za mesta in okolico ter so pomagali pri 

razvijanju te organizacije tudi na podeželju. Hiter in varen potek vožnje iz sedeža 

gasilske enote do mesta intervencije je pogoj za uspešno izvedbo intervencije. 

Gašenje in reševanje že dolgo ne predstavlja več samo »polivanja z vodo«.  V 

današnjem času so zelo pomembni tudi ekološki, organizacijski, logistični in 

prometno-tehnični vidiki izvajanja gasilske službe. To pa nas tudi postavlja pred 

dejstvo, da z racionalizacijo delovnih procesov in optimizacijo poti zmanjšamo 

stroške. V magistrskem delu je predstavljen razvoj sistema za pomoč pri delu 

telefonista v izmeni in vodji intervencije na terenu Gasilske brigade. Magistrsko delo 

obravnava izmenjavo informacij med operaterjem v regijskem centru za obveščanje, 

telefonistom v izmeni in vodjo intervencije. Prikazana je analiza stanja na tem 

področju, ki vključuje  predlog rešitve in opredeli cilje projekta. Cilj tega dela je 

izdelati model informacijskega sistema za učinkovito delo operaterja v telefonski 

centrali, ki bo postopke olajšal, pospešil in preprečil napake. Eden izmed strateških 

ciljev Gasilske brigade Ljubljana je popolna računalniška in informacijska podpora 

dispečerske službe, ki predstavlja možgane vsake reševalne službe. Rezultat tega 

dela bo izboljšana produktivnost ter kakovostnejše opravljanje storitev gasilskih 

posegov na terenu.  

KLJUČNE BESEDE 

UML, modeliranje, tehnologija GIS, mobilni GIS, telefonist v izmeni, intervencija 
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TITLE 

Renewal of an information system for logistic support of firefighting 

interventions 

ABSTRACT 

The history of firefighting dates back to the period of the first civilized people. The 

fire was a friend and enemy, the development of firefighting has been based on the 

progression of tools and equipment. The rulers have recognized the importance of the 

firefighting organizations for the cities and their neighborhood, and have helped in 

the development of these organizations in countryside areas. Quick and safe driving 

course from the headquarters to the place of fire brigade intervention is a 

precondition for successful implementation of interventions. For a long time now, 

fire and rescue are no longer just »spilling water«. Nowadays, ecological, 

organizational, logistic and transport-technical aspects of the fire service are also 

very important. This also puts us before the fact that by streamlining work processes 

and route optimization we reduce costs. This master thesis presents a system that 

supports the telephone work shift dispatcher and incident commander on the ground-

fighting brigade. The thesis deals with the exchange of information between the 

operator of the regional center for information, shift dispatcher and the leader of the 

intervention. An analysis of the situation in this area is presented which includes a 

proposal for a solution and defines the objectives of the project. The objective is to 

create a model of an information system for effective work of a telephone 

switchboard operator, which will facilitate the procedures, speed them up and avoid 

errors. One of the strategic objectives of the Ljubljana Fire Brigade is a complete 

hardware and IT support of dispatcher service, which is the brain of each emergency 

service. This work will improve their productivity and bring higher quality of 

services of the ground-fighting brigades on the field. 

KEYWORDS 

UML, modeling, technology GIS, mobile GIS, shift dispatcher, intervention 
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1 UVOD 

Človek je bitje, ki svojo okolico zaznava omejeno. Osredotoči se na določeno 

dogajanje in nezavedno zanemari vse ostalo. Če je to dogajanje poleg tega še 

nevsakdanje in stresno, kot pri nesreči, je to zaznavanje še bolj okrnjeno ter prežeto s 

subjektivnim doživljanjem. Odločanje v takem primeru je znatno oteženo, če ne celo 

onemogočeno. Ljudje se vedno bolj zavedamo svojih omejitev in se zaradi tega 

vedno bolj opiramo na dosežke znanosti in njene tehnološke pridobitve. V primeru 

nesreče se odzovejo in prihitijo na pomoč za to usposobljeni strokovnjaki, ki se 

danes opirajo na sodobno tehnologijo. Gasilci, na primer, pri gašenju požara ne 

uporabljajo le sodobnih gasilnih naprav, temveč jim pri zaznavi okolja in dogajanja 

pomaga tudi sodobna tehnologija.  

Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja skupek ljudi, 

nalog in tehnologije, ki nam omogočajo razmeroma nemoteno življenje. 

Nepredvidljive naravne sile nas silijo, da neprestano iščemo nove načine, da bi jih 

preprečili, se jim izognili ali jih vsaj omilili. Razvoj tehnologije nam na tej poti 

pomaga, vendar nam hkrati prinaša nove nevarnosti. Te povzroči človek s svojimi 

napakami in malomarnostjo. Vseeno bi bilo nesmotrno zavreči dosežke in se 

odpovedati napredku, saj lahko vse to uporabimo kot pomoč v boju proti naravnim 

silam in lastnim napakam. 

Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti 

preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi 

ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve. Opravljanje 

storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih organizacij. 

Področje informatike v slovenskem gasilstvu zaostaja v razvoju. Na podlagi 

praktičnih izkušenj iz preteklosti je bil izdelan prioritetni obseg delovanja. Prioritetni 

obseg delovanja sestavljajo naslednje aktivnosti (slika 1): sprejemanje telefonskih 

klicev, oddajanje intervencij v izvajanje, nadzor nad potovanjem intervencijskih 

vozil na mesto intervencije in lokacijskim razporedom vozil na mestu intervencije ter 

pregledovanje statistike in obračun storitev.  
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Prioritetni obseg delovanja prinaša izboljšano preglednost stanja vozil na terenu in s 

tem izboljšano kakovost odločanja, skrajša čas prihoda na kraj dogodka, izboljša 

sodelovanje med različnimi enotami za reševanje in pomoč. Javna gasilska služba je 

organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne pomoči na območju posamezne 

občine s ciljem, da se kar najbolj skrajša čas od nastanka nujnega stanja do začetka 

gasilskih aktivnosti na lokaciji.  

Dispečerstvo je sestavni del poklicne gasilske službe, ki skrbi za prvo fazo 

zagotavljanja pomoči. To je sprejemanje podatkov o dogodku ter dodeljevanje 

intervencij posameznim gasilskim formacijam. 

 

 

Slika 1 : Prioritetni obseg delovanja gasilske enote 

Namen dela je, da problematiko prikažemo tudi  s pomočjo modeliranja, ki je proces 

razvoja modelov in navadno temelji na izbrani metodologiji, izkušnjah in praktičnih 

omejitvah. Katerikoli model skladno z njegovim namenom zajema zgolj pomembne 

vidike izbranega dela stvarnosti in poenostavlja ali izpušča vse ostalo. Izbira vsebine 
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in sestave modela je stvar presoje in je odvisna od predvidenega namena in 

uporabnosti modela. Modeliranje je hkrati preizkušen in na splošno uveljavljen 

razvojni pristop v večini inženirskih strok. 

Cilj magistrskega dela je zasnovati informacijsko komunikacijski sistem zaščite, 

reševanja in pomoči, ki bo s pravimi orodji nudil učinkovito ukrepanje ter omogočil 

kar najboljše sodelovanje in usklajeno delovanje različnih reševalnih služb. Sistem 

bo moral omogočati tesno povezovanje z ostalimi partnerji v okviru sistema varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poudarek je na informatizaciji delovnega 

mesta v telefonski centrali Gasilske brigade Ljubljana, predvsem na integraciji 

komunikacijskih in informacijskih sistemov in poenotenju podatkovnega modela, s 

čimer se bo povečala učinkovitost ter znižali operativni stroški. Največji prihranek za 

družbo pa so rešena življenja in manjše trpljenje ter škoda na premoženju in okolju. 

Strateški cilj Gasilske brigade Ljubljana je, da je delo telefonista v izmeni, ki 

predstavlja možgane te organizacije, popolnoma računalniško podprto, tako z vidika 

opreme, kot tudi z vidika uporabniških programov. Ker pa je poklicna enota Gasilska 

brigada Ljubljana le ena izmed 36 gasilskih enot (slika 2), ki na območju Mestne 

občine Ljubljana opravljajo javno gasilsko službo, je potrebno pri izdelavi sistema 

upoštevati tudi sodelovanje med ostalimi enotami.  
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Slika 2: Območje delovanja Javne gasilske službe na območju Mestne občine 

Ljubljana (Dobravc, 2008) 

Izhodišča so razpoložljivo število vozil, posadka v teh vozilih in posamezne lokacije, 

do katerih je potrebno priti kljub nekaterim gradbenim omejitvam (nosilnost cest, 

gabarite omejitve, ovire na cesti itd.) (Zajc, 1998). Na osnovi tovrstnih ugotovitev se 

v literaturi pojavljajo različne oblike definiranja optimizacije poti, ki imajo skupni 

cilj: minimizirati skupno dolžino neke poti in prihraniti čas. To je bil tudi glavni 

motiv za izbiro naslova tega magistrskega dela.  

Prednosti izdelave računalniško-informacijske podpore so izražene v enostavni 

uporabi, samodejnem razpošiljanju podatkov v elektronski obliki do pristojnih 

delovišč, elektronskem arhiviranju, enostavnemu in hitremu iskanju želenih 

podatkov, vgrajenih kakovostnih mehanizmih za zaščito podatkov, zagotovljenem 

nadzoru dostopa na podlagi dodeljenih pravic uporabnikom in zagotovljeni 

sledljivosti avtorstva posameznih sprememb na podatkih.  

Ob primerjalni metodi rešitev po svetu in doma ter z uporabo modelirnih diagramov, 

nameravamo ugotoviti optimalno rešitev smeri razvoja geografskega informacijskega 
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sistema in s tem tudi nove možnosti, ki se z njim odpirajo za uporabo v gasilski 

službi. 
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2 SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČAH 

Naravne in druge nesreče so pojavi, ki jih povzročata narava in človek s svojimi 

dejavnostmi, in lahko ogrozijo ali prizadenejo življenja ljudi, poškodujejo okolje ali 

povzročijo škodo na premoženju. 

V preteklosti so se ljudje izogibali »nevarnim« območjem, oziroma so jih uporabljali 

predvsem za ekstenzivne dejavnosti. S širjenjem poselitve in razvojem številnih 

dejavnosti, pa se je povečal pritisk tudi na ta območja. Ob prevladujočem mnenju, da 

je naravo mogoče »regulirati« s tehničnimi ukrepi, se je povečal tudi obseg nesreč. 

Vzroki za nastanek naravne nesreče so lahko različni: poplave, gozdni požari, snežni 

plazovi, zemeljski plazovi, različni meteorološki vzroki, kot so razna neurja (nevihte, 

snežni meteži) ali hud mraz. Pogosto se dogaja, da izhajata dva vzroka drug iz 

drugega, eden je prvotni, drugi pa drugotni (npr. udarec strele povzroči gozdni 

požar); takrat se kot vzrok upošteva tisti, ki je neposredno povzročil škodo. 

Druge nesreče so nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem. 

To so nesreče, ki se zgodijo, ko različni dogodki pri opravljanju določene dejavnosti 

uidejo nadzoru in posledično ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali, premoženje, 

kulturno dediščino ter okolje. 

Za preprečevanje nesreč je nujno varovanje človeških življenj in materialnih dobrin s 

strani države. V Republiki Sloveniji deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje (URSZR) 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO) (slika 3). 

Na državni ravni deluje kot krovni center za obveščanje Center za obveščanje 

Republike Slovenije (CORS), ki skrbi za koordinacijo pomoči v primeru večjih 

nesreč, zbira poročila o nesrečah, ki so zahtevale intervencijo in opravlja druge 

naloge v skladu z zakonodajo. 
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Slika 3: Regijski centri za obveščanje v Sloveniji (Banovec Juroš in drugi, 2005) 

Naloge centrov za obveščanje so posredovanje podatkov reševalnim službam, 

državnim organom, županom, razglašanje nevarnosti, javno alarmiranje, 

posredovanje napotkov prebivalcem za ravnanje ob nevarnostih oziroma nesrečah, 

opravljanje dispečerske službe za gasilstvo, nujno medicinsko pomoč, gorsko, 

jamarsko, podvodno in druge reševalne službe, posredovanje pri zagotavljanju 

logistične podpore reševalnim službam, mednarodna izmenjava podatkov. Centri za 

obveščanje se lahko vključujejo v televizijske in radijske programe, objavljajo 

obvestila, napovedi in opozorila na teletekstu nacionalne televizije (Kregar, 2007). 

2.1 Vrste sistemov, ki že delujejo v regijskih centrih za obveščanje 

Sistemi, ki samostojno delujejo v regijskih centrih za obveščanje (slika 4): 

· geografski informacijski sistem-ujme (GIS_UJME), 

· proženje sprejemnikov osebnega klica (angl. paging), 

· sistem za računalniško obdelavo klicev (ROK), 

· sistem za javno alarmiranje (DUNJA), 

· baza nevarnih snovi (NevSnov – spletna aplikacija), 

· aplikacija SPIN – Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (spletna 

aplikacija). 
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Slika 4: Shema povezave samostojnih sistemov na ReCO v SPU 112 (Banovec Juroš 

in drugi, 2005) 

 

2.1.1 Geografski informacijski sistem GIS_UJME 

Geografski informacijski sistem GIS_UJME vsebuje naslednje komponente (slika 5): 

· državni register prostorskih enot (RPE), 

· ostale kartografske podlage (1 : 5000 do 1 : 750 000), 

· območja delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

· podatki o odgovornih osebah (telefon, RIC koda (številka sprejemnika 

osebnega klica)), 

· ocene ogroženosti, 

· iskanje lokacije po e-HIŠ (evidenca hišnih številk), REZI 5 (register 

zemljepisnih imen) in PRS (poslovni register), 

· izračun števila ogroženih prebivalcev na izbranem območju, 
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· pretvorba koordinat GK (Gauss-Krüger), UTM (Univerzalna transverzalna 

Mercatorjeva projekcija) in WGS (globalni koordinatni sistem z izhodiščem v 

težišču Zemlje). 

 

 

Slika 5 : Prikaz podlage primera GIS_UJME (Banovec Juroš in drugi, 2005) 

2.1.2 Sistem zvez ZA-RE 

Pri vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata enoten (avtonomen) 

sistem radijskih zvez zaščite in reševanja (ZA-RE) in sistem osebnega pozivanja 

(paging). Sistem zvez ZA-RE uporabljajo vse reševalne službe. Komunikacijska 

središča tega sistema so v regijskih centrih za obveščanje, preko katerih se zagotavlja 

povezovanje uporabnikov v javne in funkcionalne telekomunikacijske sisteme.  

2.1.3 Sistem za računalniško obdelavo klicev ROK 

ROK je sistem za sprejemanje in beleženje vhodnih ter beleženje izhodnih 

telefonskih klicev prek ISDN telefonske centrale centrov za obveščanje. Klicu, ki gre 

prek digitalne telefonske centrale, ROK določi identifikacijsko številko, čas 

vzpostavitve in končanja zveze ter status (ne)uspešnosti. Vsak telefonski pogovor se 
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tudi posname, in sicer se vsi pogovori v zadnji uri posnamejo na sam računalnik, po 

preteku tega obdobja pa se arhivirajo na posebni snemalni napravi in so tudi po 

daljšem časovnem obdobju na razpolago za morebitno poslušanje. 

 

2.1.4 Aplikacija NevSnov (Baza v RS najpogostejših nevarnih snovi z navodili 

za ukrepanje ob nesreči) 

Spletna aplikacija, imenovana Baza nevarnih snovi (slika 6), je namenjena iskanju 

prek 2000 nevarnih snovi po petih različnih kriterijih: kemijskem imenu, sinonimu, 

UN-številu, nevarnosti in transportnem razredu. Za vsako kemikalijo so v bazi na 

voljo podatki o njenih lastnostih, nevarnosti in kar je še posebej pomembno, 

potrebnih postopkih ukrepanja ob nesreči z njo. Primerna je predvsem za 

posredovanje informacij o nevarni snovi silam na terenu. Nameščena je na lokalnih 

računalnikih v vseh trinajstih ReCO-jih in na intranetnem strežniku računalniškega 

omrežja URSZR. 

 

 

Slika 6: Prikaz primera baze NevSnov (Banovec Juroš in drugi, 2005) 
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2.1.5 Aplikacija SPIN 

Da bi omogočili enoten zajem podatkov o vseh naravnih in drugih nesrečah in o 

intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč, je Uprava RS za zaščito in reševanje 

v sodelovanju z ostalimi zainteresiranimi inštitucijami izdelala program, ki poleg 

enotne baze podatkov omogoča tudi primerljivost podatkov različnih uporabnikov 

sistema ter takojšen pretok informacij med uporabniki. Ob temeljiti analizi vseh 

dejavnikov so ugotovili, da je najboljša rešitev spletni program. Ta program je 

odpravil nekatere težave:  

· združevanje podatkov, ki so jih prejemali iz več virov in na več različnih 

obrazcih, 

· zaradi velike razvejanosti sistema niso mogli vplivati na prihajanje poročil, 

· več poročil o istem dogodku, saj je morala vsaka sodelujoča enota poslati svoje 

podatke o udeležbi pri intervenciji. 

 

2.2 Uporaba sistemov v Sloveniji 

S programom pa so povezali vse enote v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z 

zaščito, reševanjem in pomočjo pri naravnih in drugih nesrečah in intervencijah. 

Poleg velikega števila raznovrstnih enot omogoča tudi vnos podatkov o delovanju 

naših sil v tujini in o nesrečah, ki so se zgodile v tujini in imajo vpliv v Republiki 

Sloveniji. Trenutno so glavni viri podatkov regijski centri za obveščanje, gasilske 

enote, enote za zaščito in reševanje, med katerimi so v ospredju predvsem štabi za 

zaščito in reševanje, enote za neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), enote jamarjev 

in enote gorske reševalne službe. Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah 

(slika 7), bi tako lahko opredelili kot enotni informacijski sistem Uprave RS za 

zaščito in reševanje za zbiranje in obdelavo podatkov o nesrečah, ki je namenjen 

vsem ravnem uporabnikov, ki vnašajo različna poročila ali obdelujejo podatke 

omenjenega področja. 
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Slika 7: Prikaz primera aplikacije SPIN (Banovec Juroš in drugi, 2005) 

Osnovni cilj razvoja SPU 112 (Sistem za podporo ukrepanja) je upravljanje vseh 

sistemov z enega delovnega mesta v ReCO, tako da bo komunikacija med sistemi za 

uporabnika neopazna. Skoraj vse naštete funkcije se bodo dejansko izvajale v 

posameznih podsistemih. Jedro aplikacije bo zagotavljalo enostaven dostop do teh 

funkcij. Lokalni sistem je s centralnim strežnikom povezan prek lokalnega intranet 

omrežja. Arhitektura celotnega sistema s povezavo s centralnim gasilskim 

strežnikom pa je prikazana na slikah 8 in 9. 
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Slika 8: Arhitektura celotnega SPU 112 in povezovanje s sistemom za poročanje o 

intervencijah (Banovec Juroš, 2004) 

LOKACIJA DOGODKA 
(OPISNO)

LOKACIJA DOGODKA V 
PROSTORU NA PODLAGI: 
EHIS, REZI, ATLAS, DOF, 

TTN

DOLOČITEV PRISTOJNE 
ENOTE ZA ZIR

AKTIVIRANJE IN 
OBVEŠČANJE

VRSTA DOGODKA
(OPISNO)

OBVESTILO O NESREČI PROGRAMSKI PAKET GIS UJME

DIGITALNI NAČRT UKREPANJA

BELEŽENJE AKTIVIRANJA 
IN OBVEŠČANJA

 

Slika 9: Shema povezave samostojnih SPU (Banovec Juroš in drugi, 2005) 

Ker ob primeru nesreče teče dragocen čas, ki lahko odloča o življenju in smrti, o 

preprosti nesreči ali katastrofi, sta bistvena podatka, ki ju pred ukrepanjem 

potrebujejo operaterji v centrih, vrsta nesreče in lokacija. Centri za obveščanje, ki so 

na telefonski številki 112 dostopni 24 ur na dan, uporabljajo različne informacijske in 

telekomunikacijske sisteme. 

Za orientacijo v prostoru in iskanje lokacije nesreče si pomagajo z geografskim 

informacijskim sistemom (GIS). Na podlagi lokacije in vrste nesreče in v načrtih 

zaščite ter reševanja predpisanih postopkov določijo pristojne sile za zaščito, 
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reševanje in pomoč (ZRP), ki delujejo na območju lokacije dogodka. Centri za 

obveščanje aktivirajo in obveščajo pripadnike sil ZRP s pošiljanjem kratkih 

tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica ali preko radijskih zvez 

in izvajajo javno alarmiranje. 

Uporaba GIS v centrih za obveščanje je večplastna, saj poleg prikaza situacije v 

prostoru, omogoča tudi učinkovito lociranje mesta dogodka in določitev pristojnih 

enot za ukrepanje.  

Sedanja URSZR uspešno izvršuje svoje naloge. Poleg posebnih zaščitnih, 

intervencijskih in reševalnih enot se mora uprava in celoten sistem opirati na večino 

ministrstev in ne le na obrambno, tudi na policijo, na hidrotehnične in meteorološke 

službe, razne agencije ter na številne poklicne in prostovoljne organizacije z visoko 

usposobljenostjo – gasilska, jamarska, kinološka, potapljaška, taborniška in skavtska 

društva, gorska reševalna služba, Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, 

Radioamaterska zveza, strokovna društva ter sredstva javnega obveščanja. V 

razmerah, ko je treba hitro in strokovno intervenirati, je nujno potrebna dobra 

koordinacija vseh dejavnosti, zato mora imeti URSZR na voljo potrebna materialna 

sredstva in zanesljive izvajalce (slika 10). 
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Slika 10: Operativni pult v ReCO 

Naloge URSZR so:  

· pripravi nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

· predlaga raziskovalne in razvojne projekte, 

· pripravi analize tveganj in ogroženosti,  

· organizira sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja in skrbi za njegovo 

 delovanje, 

· organizira sistem zvez in skrbi za njegovo delovanje,  

· usmerja in usklajuje preventivne ukrepe, 

· razglaša nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 

· daje napotke za ravnanje ob nevarnostih in nesrečah, 

· pripravi državne načrte zaščite in reševanja, 

· organizira, opremlja in usposablja Civilno zaščito iz državne pristojnosti, 

· usklajuje pripravljenost in delovanje ter sofinancira dejavnosti javnih reševalnih 

služb iz državne pristojnosti,  

· pripravlja programe ter organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje za 

zaščito, reševanje in pomoč, 
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· zagotavlja pogoje za delo poveljnika in štaba Civilne zaščite Republike 

Slovenije, 

· zagotavlja pogoje za delo državnih komisij za ocenjevanje škode, oblikuje in 

vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in drugih 

nesreč. 
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3 SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

Zakon o lokalni samoupravi nalaga vsaki občini, da skrbi za požarno varnost in 

organizira reševalno pomoč ter da organizira pomoč in reševanje v primeru 

elementarnih in drugih nesreč (Zakon o lokalni samoupravi, 1997). Glavne naloge 

Oddelka za zaščito reševanje in civilno obrambo MOL (Mestna občina Ljubljana) so, 

da oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje, vodi sistem 

zaščite in reševanja ter izvaja operativne naloge, pripravlja obrambne dokumente 

Mestne občine Ljubljana ter koordinira njegovo izvajanje (slika 11). 

 

Slika 11: Organiziranost sistema zaščite in reševanja v MOL 

Ena izmed nalog zaščite in reševanja vsake slovenske občine je tudi organiziranje 

javne gasilske službe. V mestni občini Ljubljana jo sestavljajo ena poklicna in 35 

prostovoljnih gasilskih enot. JGS MOL (Javna gasilska služba Mestne občine 

Ljubljana) ima enega poveljnika – poveljnika gasilske brigade Ljubljana, ki ga v 

njegovi odsotnosti nadomešča vodja izmene GBL (Gasilska brigada Ljubljana). Pri 

načrtnem in usklajenem pripravljanju na delovanje JGS poveljniku pomaga 
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poveljstvo, ki ga sestavljajo poveljnik in podpoveljniki Gasilske zveze Ljubljana 

(GZL), sektorski poveljniki, člani strokovnega sveta GBL in predstavniki Oddelka za 

zaščito, reševanje in civilno obrambo. To je določeno tudi s posebnim občinskim 

sklepom. Pri operativnem delovanju poveljniška struktura GZL poveljuje 

prostovoljnim gasilskim enotam v skladu z odločitvami, ki jih pri vodenju 

intervencije sprejme poveljnik JGS MOL oz. vodja izmene GBL. 

Enote za opravljanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana so določene v 

Sklepu o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (2006). Njihova 

organizacijska struktura je predstavljena na sliki 12. 

 

 

Slika 12: Organizacijska struktura Javne gasilske službe MOL 

3.1 Gasilska brigada Ljubljana 

Zakon o gasilstvu navaja ''Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in 

reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, 

določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih 

nesrečah ter določene druge storitve'' (Zakon o gasilstvu, 2005).  
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Gasilske enote so organizirane kot poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske 

enote in gasilske enote gospodarskih družb. Naloga prostovoljnih in poklicnih 

gasilskih enot je požarna zaščita in reševanje.  

Vsaka gasilska enota pokriva svoj požarni okoliš. V primeru, da požarne nesreče na 

svojem požarnem okolišu ne more obvladovati, pokliče neposredno ali preko ReCO 

za pomoč sosednje enote. Aktivnosti ZiR (Zaščita in Reševanje) ob požarnih in 

drugih nesrečah vodi vodja intervencije. To nalogo opravljajo poveljniki oziroma 

vodje gasilskih enot. V gasilskih intervencijah, pri katerih sodeluje večje število 

gasilskih enot, vsi poveljniki sodelujočih gasilskih enot sestavljajo operativno 

vodstvo intervencije, ki ga vodi vodja intervencije. Če v intervenciji sodelujejo druge 

reševalne enote, se njihovi vodje vključijo v operativno vodstvo intervencije. Člani 

operativnega vodstva intervencije so za svoje delo odgovorni vodji intervencije. 

Aktiviranje operativnih gasilskih enot v Mestni občini Ljubljana se od leta 2005 

izvaja tako, da Gasilska brigada Ljubljana prek Regijskega centra za obveščanje 

zahteva aktiviranje lokalne operativne gasilske enote (OGE). Aktiviranje OGE izvaja 

GBL med tednom (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) v času med 16. in 5. uro ter med 

vikendi od petka od 16. do ponedeljka do 5. ure (enako velja med dela prostimi 

dnevi). Obdobja aktiviranja ne veljajo za OGE Lipoglav in Prežganje, ki ju GBL 

aktivira preko ReCO vedno, kadar je dogodek na njunem požarnem okolišu. Vodja 

OGE mora, preko radijske postaje, javiti ReCO in centrali GBL na kanalu 15 

oziroma 16, izvoz enote in po prihodu na mesto nesreče poročati o stanju.  

Vse v intervenciji sodelujoče gasilske enote se samostojno vključijo (vsaka s svojo 

šifro) v dopolnitev poročila o intervenciji na internetni strani Ministrstva za 

obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Osnovni dokument 

poročila o intervenciji odpre vodja intervencije GBL in ga tudi zaključi. 

Stanje pripravljenosti svoje operativne prostovoljne gasilske enote lahko posamezna 

enota spreminja s pomočjo naprave, ki je nameščena v gasilskem domu te enote. 

GSM signal iz te enote se pri vsaki spremembi stanja pripravljenosti posreduje 

neposredno v Gasilsko brigado Ljubljana, kjer spremljajo trenutno stanje 

pripravljenosti. Stopnje pripravljenosti so razdelili v tri različne stopnje, kot je 

razvidno iz slike 13. Zaradi lažjega razumevanja so ga poimenovali kar ''semafor''. 
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1. STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI - Stanje običajne pripravljenosti OGE           

2. STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI – Stanje povečane pripravljenosti OGE         

3. STOPNJA PRIPRAVLJENOSTI –  Stanje zmanjšane pripravljenosti OGE       

Slika 13: Tri stopnje pripravljenosti operativne gasilske enote 

Za vsako operativno enoto lahko na monitorju v GBL sproti spremljajo trenutno 

stopnjo pripravljenosti. Prikaz na monitorju je prikazan na sliki 14. 

 

Slika 14: Prikaz stopnje pripravljenosti na monitorju v GBL 
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3.2 Notranje organizacijske enote Gasilske brigada Ljubljana 

Dejavnost znotraj GBL, ki opravlja javno gasilsko službo, poteka na področjih dela, 

za katera se oblikujejo naslednje notranje organizacijske enote: 

· operativna gasilska služba, 

· služba za gasilsko usposabljanje, 

· preventivna služba, 

· tehnična služba, 

· služba za informatiko, 

· finančno računovodska služba, 

· splošna služba s tajništvom. 

 

Operativna gasilska služba, v okviru nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajo 

operativne naloge gasilstva (gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih 

oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje ljudi, živali in 

premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne 

reševalne naloge kot tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred 

požarom), strokovno usposabljanje in urjenje. 

Delavci operativne gasilske službe opravljajo v času, ko ni intervencij, vzdrževalna 

dela ter pri tem uporabljajo znanje svojega osnovnega poklica in dodatna, z delom 

pridobljena znanja, ki jih zahteva delovni proces. 

Služba za gasilsko usposabljanje načrtuje in organizira usposabljanje in urjenje 

gasilcev, opravljajo strokovne naloge varstva pri delu in uvajajo novosti gasilske 

stroke. 

Preventivna služba opravlja požarno preventivna dejavnost, projektira požarno 

preventivo, izdeluje požarne rede in požarne načrte, pripravlja strokovna mnenja iz 

delovnega področja GBL, izvaja strokovne naloge pri oblikovanju, razvoju, urejanju 

in usklajevanju dela javne gasilske službe, uvaja novosti gasilske stroke, sodeluje z 

inšpekcijskimi službami, usklajuje dela v zvezi s požarnim varovanjem objektov, 

izvaja storitve gasilskega servisa in preizkušanje hidrantnega omrežja. 
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Tehnična služba spremlja razvoj gasilske stroke na tehničnem področju, pripravlja 

strokovne podlage za program razvoja na tehničnem področju, izdelujejo strokovne 

podlage za nabavo gasilske tehnike, izvaja nabavo (blaga, opreme, in storitev) za 

potrebe GBL, organizira vzdrževanje objektov, gasilske tehnike in opreme GBL, 

sodeluje pri strokovnem usposabljanju za varno delo z gasilsko tehniko, izvaja dela 

pooblaščenega servisa motornih brizgaln, hidravličnega orodja in drugih servisnih 

storitev za potrebe GBL in naročnike. 

Služba za informatiko zagotavlja računalniško podporo (vodenje in usklajevanje 

nabave strojne in programske opreme, organizira izgradnjo in vzpostavlja enoten 

informacijski sistem ter zagotavlja njegovo delovanje) in pomoč uporabnikom 

strojne in programske opreme za potrebe vseh organizacijskih enot GBL ter javne 

gasilske službe. 

Finančno računovodska služba opravlja finančna, računovodska in knjigovodska dela 

(vodenje glavne knjige in poslovnih knjig, izdelava računovodskih izkazov, 

finančnih načrtov in poročil, knjiženje poslovnih dogodkov, blagajniško poslovanje, 

obračun plač in drugih prejemkov, materialno knjigovodstvo ter fakturiranje). 

Splošna služba s tajništvom opravlja pravna opravila za GBL in organe zavoda, 

strokovne naloge na splošnem, kadrovskem in pravnem področju (naloge, ki se 

nanašajo na organizacijo dela in sistem plač zaposlenih, postopki, povezani z 

izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, vodenje evidenc na področju dela in 

socialne varnosti), tajniška in administrativna opravila, pisarniško poslovanje, 

vodenje arhiva. 

Zaposleni v vseh organizacijskih enotah so javni uslužbenci na področju zaščite in 

reševanja, ki v času zaposlitve v poklicni gasilski enoti opravljajo v okviru delovanja 

javne gasilske službe operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči (sodelujejo na 

intervencijah ali opravljajo druga nujna dela, povezana z izvajanjem javne gasilske 

službe), kadar je to potrebno. Organigram notranjih organizacijskih enot GBL je 

prikazan na sliki 15. 
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Slika 15: Organigram notranjih organizacijskih enot GBL 

Gasilska brigada Ljubljana ima trenutno 147 zaposlenih (128 oz. 136 v štirih četah). 

Razpored delovnega časa je naslednji: 12 ur na dolžnosti – 24 ur prosto in 12 ur na 

dolžnosti – 48 ur prosto. Na leto opravijo približno 2000 intervencij, od tega 40–45% 

gašenje, 20 % reševanje, 10 % nevarne snovi, 20 % tehnična pomoč in 5 % lažnih 

alarmov (od tega 1–2% zlonamernih). Učinkovitost delovanja se lahko izmeri tudi v 

t.i. požarnem pokritju – (angl. Fire Cover), ki je 90 % (v MOL), kar pomeni, da 

prispejo na kraj intervencije prej kot v 10 minutah. 

Na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (Uredba, 2007), GBL izvaja tudi naloge t.i. širšega pomena: 

zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tehnično reševanje ob nesrečah 

v cestnem prometu ter v predorih Šentvid, Golovec, Malence in Mali vrh, zaščito in 

reševanje ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah in druge naloge zaščite in 

reševanja širšega pomena. Celotno območje delovanja Gasilske brigade Ljubljana je 

prikazano na sliki 16. 
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Slika 16: Območje delovanja Gasilske brigade Ljubljana 

3.3 Prednostne naloge razvoja Gasilske brigade Ljubljana 

Pri pripravi prednostnih nalog razvoja GBL so upoštevali osnovni cilj odgovornih v 

MOL, da se vzpostavi takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki 

zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL, ter s tem 

zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pomembnejši cilji 

pa so: 

· pridobiti lokacijo in ureditev dokumentacije za izgradnjo novega objekta 

Gasilske brigade Ljubljana, 

· dodatne tri postaje s poklicnimi gasilci, 

· prenova voznega parka, 

· opremljanje z zaščitno, reševalno in drugo opremo, 

· notranja organizacija in sistemizacija, 

· usposabljanje in vaje za učinkovito in varno delo z opremo za gašenje in 

reševanje, 

· preventivna dejavnost. 

 

270.000 preb. 

(+4.500) 

275 km2 (+33,3) 

390.000 preb. 

1724 km2 
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Na podlagi tujih priporočil, standardov in praks ter gradiva za slovenski predpis in 

poznavanja razmer na območju Mestne občine Ljubljana, so na ravni Mestne občine 

Ljubljana kot celote določili območja z različnimi ravnmi tveganja, opredelili čase 

izvoza, čase vožnje za prvi izvoz gasilskih vozil do takšne mere, da je mogoče 

ugotavljati potrebno število poklicnih gasilskih postaj in njihova razmestitev v 

prostoru. Ko bodo na voljo podatki popisa nepremičnin, bo mogoče ta območja 

določiti natančneje, sedaj pa so kot prostorske enote uporabljena območja naselij, 

razen za naselje Ljubljana, ki so ga razdelili na dva dela. Po analizi podatkov popisa 

nepremičnin in zaključku pridobivanja požarnih načrtov pa bo mogoča tudi 

celovitejša obravnava posameznih posebej zahtevnih objektov (določitev, operativno 

načrtovanje, preventivna obdelava) in individualizacija prvega izvoza po posameznih 

objektih glede na objekt, njegovo rabo, čas dneva, tedna in leta. V primeru, da bi 

gasilska služba lahko spremljala tudi trenutne razmere v prometu (cesta in železnica), 

pa bi bilo mogoče upravljanje gasilskega izvoza tudi s pomočjo tega parametra. 

Sestave prvega izvoza gasilskih vozil tu ne določajo, saj je najprej potrebno grobo 

določiti tveganja v prostoru in na tej podlagi določiti, katera območja je potrebno 

pokriti v katerem času, kar omogoča razmestitev gasilskih postaj. Nato pa je 

potrebno bolj natančno, glede na posamezen objekt, opredeliti tveganja ter na tej 

podlagi določiti ustrezno jakost (moštvo, vozila) postaj. Najprej je torej potrebno 

odgovoriti na vprašanje, kako hitro mora biti kakšno območje pokrito, nato pa s 

kakšno silo se intervenira na dogodek na posameznem objektu znotraj območja. 

Pomembnost takega vrstnega reda je v urbanističnem načrtovanju prostora: ko se v 

dolgoročnih urbanističnih dokumentih določa kakšne vrste objektov (dejavnost v 

objektih, gabariti objektov) bodo na določenem območju, je potrebno ugotavljati ali 

je območje že ustrezno pokrito glede na značilnost objektov ali pa bo potrebno 

zgraditi novo gasilsko postajo in seveda določiti prostor zanjo. Ugotavljanje potrebne 

jakosti postaje se izvede pred zgraditvijo postaje glede na srednjeročno načrtovano 

gradnjo, opremljanje in ekipiranje postaje pa se lahko izvaja postopno, skladno z 

dejansko gradnjo objektov na območju. Gasilsko (in tudi zdravstveno) reševalno 

pokrivanje prostora namreč sodi v osnovno komunalno urejenost prostora (cesta, 

voda, požarna voda, kanalizacija, energenti, telekomunikacije), zagotavlja pa ga 

občina.  
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Ocenjujemo, da je potrebno pri obravnavi javne gasilske službe Mestne občine 

Ljubljana kot sklenjenega urbanega območja upoštevati celotno območje naselja 

Ljubljana in naselij Dvor, Stanežiče in Medno zaradi sedanje in v prihodnosti 

predvidene pozidave. 

V Sloveniji standardi požarnega pokrivanja še niso sprejeti, kot so ponekod v tujini, 

so pa v pripravi. Minister, pristojen za zaščito in reševanje, bo moral predpisati čase, 

v okviru katerih bodo morale gasilske enote, ki so aktivirane, priti na kraj nesreče, ter 

merila za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov. 

3.3.1 Vožnja 5 minut + čas izvoza 1 – 2 minuti 

Posebej visoki, globoki ali obsežni objekti (v katerih je praviloma veliko število 

ljudi), kjer je lahko potrebno dodatnih nekaj minut za prihod gasilcev od mesta pred 

objektom, kjer se zaustavijo gasilska vozila, do mesta požara v objektu zahtevajo 

krajši dostopni čas. Taki objekti so, ali pa je njihova gradnja načrtovana v bližnji 

prihodnosti, znotraj avtocestnega obroča (z nekaterimi izjemami v Stožicah, Črnučah 

in Dravljah). Predvsem zaradi takih objektov ocenjujemo, da je potrebno znotraj 

avtocestnega obroča v 80 % primerov na letni ravni zagotoviti 5 minut kot čas vožnje 

gasilskih vozil prvega izvoza. Ker predvidevamo prvi izvoz izključno iz poklicnih 

gasilskih postaj, je dostopni čas (čas izvoza in čas vožnje skupaj) 6 do 7 minut v 80% 

primerov na letni ravni. 

3.3.2 Vožnja 7 minut + čas izvoza 1 – 2 minuti 

Za območje izven avtocestnega obroča, v mejah naselja Ljubljana ter naselij Dvor in 

Stanežiče ocenjujemo, da je ustrezen čas vožnje 7 minut oziroma dostopni čas 8 

minut v 80 % primerov na letni ravni. 

3.3.3 Vožnja 14 minut + čas izvoza 1 – 2 minuti 

Za naselja Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Zgornje Gameljne, Medno, Lipe in 

Črna vas ocenjujemo, da je ustrezen čas vožnje 14 minut oziroma dostopni čas 15 

minut v 80 % primerov na letni ravni. 
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3.3.4 Vožnja 24 minut + čas izvoza 1 – 2 minuti 

Ostala naselja sodijo v kategorijo območij, ki so redkeje poseljena in pretežno 

hribovita: 

Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Mali 

Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Pance, Podgrad, Podlipoglav, 

Podmolnik, Prežganje, Ravno Brdo, Rašica, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, 

Toško Čelo, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, 

Zagradišče, Zgornja Besnica, Češnjica, Šentpavel. 

Ocenjujemo, da je ustrezen čas vožnje 24 minut oziroma dostopni čas 25 minut v 80 

% primerov na letni ravni. 

Predlaganih časov ni mogoče doseči brez dodatnih poklicnih gasilskih postaj. Najbolj 

jasno to vidimo iz primerjave med slikama 17 in 18, ki kažeta območja, ki jih 

pokriva Gasilska brigada Ljubljana s postaje na Vojkovi cesti s hitrostjo 50 km/h in 

sliko območij s predlaganimi časi pokrivanja. 

Za potrebe načrtovanja so privzeli splošno omejitev hitrosti v naselju kot računsko 

hitrost vožnje in s postavljanjem poklicnih gasilskih postaj v prostor Mestne občine 

Ljubljana ugotovili potrebno število in razmestitev novih postaj s poklicnimi gasilci, 

da bi dosegli predlagane čase vožnje za posamezna območja Mestne občine 

Ljubljana, kar je razvidno iz slike 17. 



28 

 

 

Slika 17: Območja časov vožnje z lokacije Gasilske brigade Ljubljana (računska 

hitrost 50 km/h; barvne ploskve) in območja želenih časov vožnje (barvne črte). 

(Dobravc, 2008) 
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Slika 18: Območja časov vožnje z lokacije Gasilske brigade Ljubljana, Trnovo, 

Dravlje in Fužine (računska hitrost 50 km/h; barvne ploskve) in območja želenih 

časov vožnje (barvne črte). (Dobravc, 2008) 

Osnovna naloga gasilcev je izvajanje gasilske službe. Običajno pričnejo z izvajanjem 

te službe s svoje gasilske postaje, ki je umeščena v prostoru, ki ga varujejo. Za 

nudenje učinkovite gasilske službe mora gasilska enota posredovati v najkrajšem 

času po obvestilu o dogodku in to s silo in opremo, ki je zadostna za izvajanje 

aktivnosti (gašenje, reševanje). Na določitev lokacij gasilskih postaj vpliva nekaj 

temeljnih pogojev, od katerih je odvisno ali bo njihovo posredovanje pravočasno in 

učinkovito. 

Osnova svetovnih standardov gašenja in reševanja je čas do 10 minut: 

· čas od pojava plamena do požarnega preskoka, odvisno od okoliščin, 

· čas od pojava plamena do razširitve požara na druge prostore oziroma 

stanovanja, 

· najdaljši čas ko je reševanja v objektu ujetih oseb še uspešno. 

 

To je čas, ki ga moramo upoštevati pri nadaljnjem razvoju javne gasilske službe in 

težnja k približevanju doseganja želenih standardov nudenja pomoči potrebnim. 
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Z vidika delovanja JGS lahko MOL delimo na dve območji, in sicer: 1. mestno s 

primestnimi naselji (urbani del) in 2. podeželje (ruralni del). V prvem območju je 

GBL osnovna gasilska enota, ki vedno opravlja prvo posredovanje. V podeželskem 

(vzhodnem) delu MOL pa osnovno gasilsko službo poleg GBL opravljajo tudi 

prostovoljne gasilske enote (Lipoglav in Prežganje). 

 

3.4 Formacija taktičnih enot  

Taktične enote v gasilski službi so skupina, oddelek in četa. Več oddelkov ali 

oddelek in več skupin tvori gasilski vod, najmanj dva voda pa gasilsko četo. 

Skupina ali oddelek tvori posadko enega gasilskega vozila. To kaže na povezanost 

gasilske enote (formacije) z vozili (opremo). Sodobna oprema omogoči posredovanje 

gasilcev, poveča njihove zmožnosti in učinkovitost, ne more pa jih nadomestiti. V 

GBL število gasilcev ni bilo prilagojeno opremi, zato je bilo že zaradi zagotovitve 

operativnega minimuma in racionalnejše rabe opreme treba povečati število gasilcev 

(do leta 2005 na 32 na izmeno-četo).  

Pri izvajanju taktičnih formacij na intervencijah, pa so se pokazale tudi slabosti: 

vozila izvozijo z nepopolno posadko, zmogljivosti tehnike in opreme niso zadostno 

izkoriščene, pogoji za varno delo niso izpolnjeni, pri dolgotrajnejših intervencijah ni 

možnosti zamenjave (op.: delo pod IDA je zelo zahtevno in težko, nevarna utrujenost 

nastopi že po eni uri). 

V GBL so dosegli srednjeročni cilj = stalno prisotnost dveh gasilskih vodov, kar 

ustreza formaciji taktičnih enot. Vendar pa pri zagotovljeni prisotnosti 22 gasilcev 

(operativni minimum v GBL) stanje ni zadovoljivo, saj posadke na vozilih niso 

popolne (na vsakem gasilskem vozilu 1 gasilec). 

 

3.5 Vozila in oprema 

Za posredovanje ob nezgodah je potrebno zagotoviti raznovrstno opremo v 

namenskih vozilih. Splošna delitev tipičnih nezgod, v katerih posreduje GBL je: 
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požar (splošno), gozdni požar, nezgoda v prometu, nezgoda z nevarno snovjo in 

nezgoda na/v vodi. 

V slovenskem gasilstvu imamo dva pristopa pri nabavi vozil in opreme: 

1. Za posredovanje ob tipičnih nezgodah se izvozi z osnovnim vozilom, ki je 

namenjeno tudi za prevoz gasilskega oddelka, vsa posebna oprema pa je na 

dodatnem vozilu, s posadko v velikosti gasilske skupine (1+2). 

2. Za vsako vrsto nezgode posebno vozilo s prostorom za posadko in ustrezno 

opremo.  

Prvi pristop je najbolj razširjen v državah EU, drugi pa je najbolj razširjen v 

poklicnih gasilskih enotah pri nas – glavni razlog pa je v (pre)majhnem številu 

gasilcev.  

Za prvega je značilno, da ima osnovno gasilsko vozilo veliko izvozov, kar pomeni, 

da prej dotraja, saj je življenjska doba ob intenzivni rabi krajša (približno deset let). 

V drugem primeru pa je vozil več, posamezno vozilo ima manj izvozov, sicer se 

kasneje izrabi, vendar ponavadi še pred tem tehnično zastara, zaradi česar ga je nujno 

potrebno zamenjati z novim (v desetih do petnajstih letih). 

V GBL so s prenovo in zmanjševanjem voznega parka v preteklem obdobju 

uveljavili prvi koncept, saj omogoča razvoj gasilske službe in je hkrati z 

ekonomskega stališča racionalnejši. 

Tisti gasilci in vozila, ki ne morejo prispeti na požar v najodločilnejšem času, imajo 

le omejen vpliv na »prvi napad« ne glede na kategorijo (pomen) enote. Lokalna 

skupnost ima lahko lažen občutek varnosti vse dotlej, dokler se v praksi ne preveri 

resničnih odzivnih časov GE (gasilske enote) in ne prešteje »operativcev«, ki so se 

odzvali v prvem izvozu GE.   

Določitev minimalnega moštva je pomembna pri načrtovanju kadrovske zasedbe 

GBL, posamezne izmene in vozila. S tem je tudi določeno, koliko usposobljenih ljudi 

lahko prispe na mesto nesreče v času, primernem za »prvi napad«. Pomembno je 

tudi, da tja prispejo vsi (ali večina) kot skladna ekipa in ne kot posamezniki. 
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Minimalno število gasilcev za katerokoli lokalno skupnost je odvisno od njene 

ogroženosti (Zajc, 2009), pričakovanj lokalne skupnosti in članov gasilske 

organizacije. Za določitev takega števila, ki zagotavlja učinkovito in varno delo, sta 

potrebna nepristransko načrtovanje in ocena.  

V tujini je povsem razumna zahteva, da se na požar v objektu odzoveta vsaj dve 

gasilski vozili s posadko, ki zagotavlja izvajanje standardnih operativnih postopkov.  

 

3.6 Pomen časa  

Nič ni tako pomembno kot čas, ko je enota obveščena o dogodku. Ogenj se lahko v 

eni sami minuti razširi za nekajkrat. Zato čas odločilno vpliva na reševanje ljudi in 

uporabo gasilnih sredstev.  

Čas, ki preteče med pričetkom gorenja in gašenja, je izredno pomemben in je 

neposredno povezan s požarno škodo. Prikazan je na sliki 19. Tudi možnost 

preživetja je predvsem odvisna od hitrega posredovanja usposobljene ekipe. Zato v 

glavnem velja, da je s hitrejšim posredovanjem tudi večja možnost preživetja in 

obvarovanja premoženja. 

 Odziv gasilske službe 

Vžig 

Odkritje 

požara 

Obvestilo 

o požaru Sprejem in 

alarmiranje 

Čas vožnje Razporeditev 

Posreden vpliv Neposreden vpliv na trajanje 

 

 
Slika 19: Posreden in neposreden vpliv na čas 

Na čas, ki preteče med vžigom in odkritjem ter sporočilom o požaru, ima gasilska 

enota le posreden vpliv. Nanj lahko vplivamo z zahtevo po avtomatskem prenosu 

alarmnega signala. V popolnem svetu bi bila vsaka zgradba opremljena na ta način. 

V mnogih državah so to, vsaj do neke mere, dosegli z množično uporabo dimnih 

javljalnikov v stanovanjih.  

Čas odziva gasilske enote sestavlja niz aktivnosti po sprejemu obvestila:  
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· Sprejem: Čas potreben za sprejem klica, določitev vrste dogodka, lokacije, 

odločitev o potrebni sili in alarmiranje. 

· Alarmiranje: Čas od alarma enote do pričetka izvoza. 

· Čas vožnje: Vožnja od gasilske postaje do mesta nesreče. 

· Čas pristopa: Čas, v katerem se ekipa iz vozil premakne na prizorišče nesreče – 

to vključuje tudi premik v notranjost zgradbe ali premagovanje morebitnih ovir. 

· Razporeditev: Čas za razporeditev enot(e), polaganje cevovodov, postavitev 

lestev in drugih naprav in priprave za pričetek gašenja. 

 

3.7 Projekcija razvoja Gasilske brigade Ljubljana   

Pri pripravi programa razvoja GBL se upošteva naslednja izhodišča:  

· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu navaja, da se v tretjem 

odstavku 8. člena doda besedilo: »Minister predpiše tudi čase, v katerih morajo 

gasilske enote, ki so aktivirane v skladu z operativnim gasilskim načrtom 

lokalne skupnosti, priti na kraj nesreče ter merila za požarno pokrivanje 

posameznih vrst objektov.« (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

gasilstvu, 2005) 

· Po Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (Grm in 

drugi, 1995) izhaja, da bi moralo imeti mesto Ljubljana poklicno enoto s tremi 

izpostavami. Pri lokaciji izpostav mora biti upoštevana obstoječa lokacija GBL 

na Vojkovi cesti 19, ki naj bi bila centralna gasilska postaja. Izpostave bodo 

pokrivale zahodni, južni in vzhodni del mesta. 

· MOL je ob skrajno racionalnem pristopu leta 1999 sprejela odločitev, da bodo v 

obdobju do leta 2005 za nemoteno izvajanje prvega posredovanja v Ljubljani, 

povečali število gasilcev na 32 na izmeno (Jeraj in drugi, 2010). Ta cilj je bil 

dosežen. Ker so s tem  prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 

izkoriščene, bo nadaljnje povečevanje števila gasilcev mogoče šele ob 

vzpostavljanju dodatnih postaj s poklicnimi gasilci.  
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· Z vzpostavljanjem dodatnih postaj s poklicnimi gasilci ne bo mogoče pričeti 

pred ureditvijo sedanje lokacije Gasilske brigade. 

· Dodatne postaje bodo organizirane na lokacijah današnjih prostovoljnih 

gasilskih društev (PGD), ki so najprimernejše tudi z vidika zagotavljanja 

ustreznega požarnega pokrivanja. Obstoječe objekte bo potrebno posodobiti in 

programsko urediti, da bodo služili namenu za naslednje obdobje.  Za vsako 

dodatno postajo bo potrebno povečati posamezno izmeno za 8 gasilcev, kar 

pomeni skupaj 32 novih gasilcev na eno izpostavo (tabela 1). 

· Prva izpostava bo organizirana na južnem delu Ljubljane. Najustreznejša je 

lokacija PGD Trnovo. Sledi izpostava na zahodnem delu Ljubljane, na lokaciji 

PGD Šentvid. Vzpostavitev te postaje je predvidena za leto 2012. Zadnja na 

prednostni listi je postaja na vzhodnem delu Ljubljane (PGD Zadobrova), ki naj 

bi jo vzpostavili v letu 2014. 

 

Tabela 1: Kadrovske zahteve za vzpostavitev dodatnih postaj 

Enota Moštvo SKUPAJ 

Centralna postaja + 

izpostava 

Skupno število gasilcev 

v GBL (4 izmene) 

Centralna postaja 32  128 

Izpostava I 8 40 160 

Izpostava II 8 48 192 

Izpostava III 8 56 224 

 

 

Predstavljena je le struktura operativne službe. Da bi občanom zagotovili dovolj 

visok nivo varnosti, morajo izpolniti najmanj naslednje pomembne cilje: 

· krajšanje odzivnih časov, 

· izboljšanje organiziranosti, 

· izboljšanje sodelovanja med službami, 

· povečanje usposobljenosti in opremljenosti. 
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4 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM 

''Začetki GIS segajo že v šestdeseta leta dvajsetega stoletja. Takrat je vlada ZDA ob 

sodelovanju z univerzitetnimi raziskovalci poskušala predstaviti stanje zemeljskega 

površja z uporabo računalniških podatkovnih baz. Poskušala jo je prikazati na 

računalniškem terminalu in jo izristi na papirju. Razvili so tudi programe za hitro 

pregledovanje in analizo danih podatkov, številna podjetja pa so bila ustanovljena 

šele v sedemdesetih letih'' (Korte, 1997, str. 7). 

Vendar pa je bil sistem zaradi svoje visoke cene dosegljiv le redkim posameznikom. 

Njegova uporaba se je znatno razširila v osemdesetih letih, ko je na tržišče prišel 

osebni računalnik. GIS so začeli uporabljati strokovnjaki z različnih področij in v 

okviru svojih področij tudi poskrbeli za nadaljnji razvoj. 

Danes se GIS uporablja na najrazličnejših področjih in so zato razvita tudi številna 

orodja, specifična za posamezno področje (Kotnik, 2003). Osnovne komponente 

sistema pa ostajajo iste, in sicer: 

· baza podatkov oz. podatki sami, 

· strojna oprema, 

· programska oprema, 

· ljudje. 

 

Zelo splošno lahko geografski informacijski sistem opišemo kot bazo podatkov, 

vpeto v prostor. Omogoča namreč prikazovanje podatkov na grafičnih podlagah, kot 

so med drugim tudi karte v Atlasu Slovenije. Vendar pa se danes zavedamo, da to ni 

dovolj. Različni avtorji (Kvamme in drugi, 1997, str. 19; Korte, 1997, str. 23; Hanna 

in Culpepper, 1998, str. 198) se trudijo definirati GIS na različne načine. Nekateri ga 

poskušajo razmejiti glede na druge informacijske sisteme (Korte, 1997, str. 23), drugi 

navajajo različne definicije drugih avtorjev (Kvamme in drugi, 1997). Hanna in 

Culpepper (1998, str. 198) pa sta ga krstila preprosto za »smart maps« ali pametne 

zemljevide. Vsi pa se strinjajo v glavnih postavkah, ki jih združuje Kortejeva 

definicija: 
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''Geografski informacijski sistem je sistem, ki združuje računalniško strojno in 

programsko opremo ter postopke, oblikovane v podporo zbiranju, upravljanju, 

manipulaciji, analizi, modeliranju in prikazovanju prostorsko opredeljenih podatkov 

za reševanje zapletenega načrtovanja in upravljavskih problemov'' (Korte, 1997, str. 

401). Sistem se dejansko lahko uporablja za načrtovanje in analizo vseh nalog, 

vezanih na prostor. 

Strojno opremo GIS predstavljajo fizične naprave, ki jih je moč najti pri vsakemu 

računalniku, saj so prav računalniki tisto okolje, v katerem sistem deluje (slika 20). 

Poleg tega sem sodi tudi komunikacijska oprema, ki omogoča komunikacijo med 

računalniki oz. hiter dostop do podatkov in informacij, do katerih so prišli s 

prostorskimi analizami (Kwamme in drugi, 1997, str. 28), in posebna oprema za vnos 

in prikaz prostorskih podatkov. 

 

Slika 20: Tehnične komponente geografskega informacijskega sistema (AGI GIS 

Dictionary, 2011) 
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Ob sodobnem tehnološkem napredku se neprestano srečujemo s špekulacijami, kdaj 

bo stroj popolnoma zamenjal človeka. Na področju GIS se to še dolgo ne bo zgodilo. 

Kot v vseh sistemih, tudi v GIS pomembno vlogo igra človeški faktor. GIS je 

zamenjal veliko zamudnega ročnega dela, še vedno pa je za njegovo učinkovito 

delovanje ključnega pomena človek. Uporabnik od proizvajalca, ki mu je prodal GIS, 

dobi le 'prazno posodo', ki jo mora napolniti s podatki, ki jih potrebuje za svoje 

področje dela. To naredi sam, s pomočjo GIS svetovalcev, ali za to zaposli podjetje, 

ki se s tem ukvarja. Veliko količino podatkov je mogoče dobiti iz že obstoječih baz 

podatkov. Pri teh podatkih je potrebno paziti na natančnost, ki jo opredeljujejo 

položajna natančnost, časovna natančnost (ažurnost), atributna natančnost in poreklo. 

Te informacije je navadno moč najti v bazi podatkov v obliki že omenjenih 

metapodatkov. 

Poslanstvo gasilske službe je varovanje življenja, imetja in okolja pred požari in 

drugimi nesrečami. Z naraščanjem zahtevnosti mora gasilska služba izkoristiti 

najboljša orodja, tehnike in metode urjenja, da bi izpolnila pričakovanja javnosti. 

Nenehnega učinkovitega interveniranja ni mogoče doseči brez ustreznega 

načrtovanja in pripravljenosti. Eno od novejših orodij, ki gasilski službi  pomaga pri 

optimiziranju njenega operativnega delovanja, je tehnologija geografskega 

informacijskega sistema. GIS podpira načrtovanje, pripravljenost, blaženje posledic, 

odziv gasilske enote in vodenje intervencij. GIS razširja zmožnost kart z 

inteligentnimi, interaktivnimi kartami z dostopom do raznovrstnih informacij, analiz 

in podatkov. Še bolj pomembno pa je, da GIS zagotavlja želeno informacijo: ko, kjer 

in kakor je potrebna.  

Kako naj tehnologija GIS  prispeva temu, da bo gasilska služba izpolnjevala naloge 

še bolj učinkovito kot prej?  

· Zahtevi: 1.»storiti več z manj« in 2. to početi »bolje, hitreje in ceneje« 

· Tehnologija GIS lahko prispeva pri ocenjevanju nevarnosti/ogroženosti, 

analiziranju potreb gasilske službe in njenem angažiranju.  

· GIS prispeva k  hitrosti,  s katero lahko operativci locirajo, se odzovejo, ocenijo 

in posredujejo v nesreči. 
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· Gasilci  redno zbirajo podatke iz različnih virov za boljše izvajanje službe. Ti 

podatki so običajno v različnih – nezdružljivih – oblikah. Z uporabo GIS so 

podatki lahko hitro obdelani, analizirani in prikazani na različne načine, ki 

omogočajo prikaz vzorcev ali trendov razvoja. Hiter dostop do podatkov 

prihrani čas in denar ter rešuje življenja. 

· GIS prikazuje geografske podatke v številnih slojih. Nekaj slojev, ki jih 

uporabljajo gasilske službe: 

o ulice, 

o parcele, 

o hidranti in hidrantno omrežje, 

o javna omrežja (elektro, plin, toplovod itd.), 

o topografija, 

o reke in jezera, 

o trgovski in javni objekti, 

o lokacije gasilskih postaj, 

o lokacije policijskih postaj, 

o lokacije bolnišnic in dr. zdravstvenih ustanov, 

o lokacije šol, 

o satelitski ali letalski posnetki, 

o lokacije že izvedenih intervencij, 

o operativna območja (postaje, sektorji itd.), 

o javna posest (npr. MOL). 

· Vsakega od teh slojev lahko izbira in si prikaže uporabnik GIS. Sloji so 

povezani s podatkovnimi knjižnicami, ki vsebujejo podrobne informacije o 

prikazanem. Tako sloj s prikazanimi lokacijami intervencij (prikazane s 

točkami ali ikonami) vsebuje označbo za vsako intervencijo, ki pa vsebuje 

naslednje: 

o vrsta nesreče, 

o datum, 

o intervencijska enote, 

o časi. 

· Modeliranje odzivnih časov: z uporabo slojev gasilskih postaj in cestnega 

omrežja je mogoče izvesti analizo odzivnih časov. Ob upoštevanju tipa ceste, 
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razdalje, hitrosti vožnje (km/h) lahko uporabnik določi lokacijo gasilske 

postaje, opredeli čas vožnje in požene analizo omrežja. Rezultat bo prikazan 

kot nepravilen mnogokotnik okoli postaje, ki predstavlja meje območja v 

katerem bo gasilsko vozilo lahko pripeljalo do mesta nesreče v določenem 

času.  

· Smer razvoja nesreč: tovrstne analize so dokaj običajne za gasilsko službo. Z 

GIS je to mogoče izvesti hitro z vsemi potrebnimi podatki. Uporabnik lahko 

zahteva prikaz določene vrste nesreč, v določenem časovnem razdobju, v 

določenem območju. 

· Modeliranje dogodka: omogoča uporabniku, da identificira lokacijo, jo označi 

na karti in požene izbrani model. Model je lahko karkoli, od pahljačaste 

disperzije do eksplozije. Modeliranje je uporabno za ocenjevanje ogroženosti, 

načrtovanje, usposabljanje in za komuniciranje z javnostjo ter oblastmi.  

· GIS za centraliziranje podatkov: GIS lahko postane centralna shramba za 

različne neprostorske podatke, kot so tlorisi, fotografije, načrti in drugi 

dokumenti, ki so lahko povezani s karto. Ko so te informacije oblikovane v 

mobilnem računalniku, zagotavljajo operativcem pomembne podlage za 

odločanje o potrebni moči in načinu posredovanja. 

· Včasih so bili za delo z GIS potrebni specializirani strokovnjaki, z novejšimi 

aplikacijami pa lahko primerno usposobljen uporabnik brez težav dela zelo 

učinkovito.  

· Računalniška podpora obdelave klicev: »Dispečer« je odgovoren za obdelavo 

klica in pošiljanje/angažiranje ustreznih sil in sredstev na mesto nesreče glede 

na vrsto in urgentnost dogodka. GIS je pomembna komponenta »dispeč« 

sistema. V ZDA to komponento poimenujejo kar CAD (angl. Computer-Aided 

Dispatch), ki vsebuje kartoteko imenovano MSAG (angl. Master Street Address 

Guide). Na podlagi naslova dogodka je takoj identificirana krajevno pristojna 

(gasilska) enota. Druge prednosti pa so še: 

o GPS (angl. Global Positioning System) – če so vozila opremljena z 

GPS napravami, je mogoče spremljati njihovo premikanje in lokacijo. 

To je še posebej pomembno pri velikem številu dogodkov.  

o Določitev poti (angl. routing) – GIS lahko hitro analizira in prikaže 

pot od gasilske postaje ali GPS pozicije do mesta nesreče. Ta 
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informacija je lahko prikazana tako v centrali kot tudi v 

intervencijskem vozilu.  V vozilih, ki so opremljena z mobilnimi 

računalniki in GIS, je možen preko GIS prikaza na karti tudi dostop 

do načrtov, lokacij nevarnih snovi, fotografij in drugih dokumentov, 

ki so v zvezi s specifično lokacijo. 

o Obdelava zapisov o intervencijah: možne so analize dogodkov glede 

na podatke, ki se hranijo (čas, vrsta dogodka itd.).  

· Načrtovanje: da je učinkovito in razumljivo načrtovanje nujno, je že dolgo 

znano. Tehnologija GIS omogoča hitrejše in podrobnejše analiziranje ter 

načrtovanje, kot je bilo to možno v preteklosti (op.: Gasilska brigada London je 

izdelovala požarne načrte za objekte že leta 1876). 

· GIS pomaga pri določanju lokacij gasilskih postaj; pri oblikovanju sektorjev; 

pri boljšem poznavanju območij delovanja.   

· Standardi (požarnega) pokritja:  

o Primer predloga: »v 90% vseh intervencij mora prva ekipa prispeti na 

mesto v 4 minutah vožnje oz. 6 minutah celotnega odzivnega časa. 

Prva enota mora biti sposobna razviti eno linijo za gašenje požara ali 

izvajati tehnično reševanje« ali drug primer: »v srednje ogroženih 

območjih mora ustrezna enota prispeti v 8 minutah vožnje oz. 10 

minutah celotnega odzivnega časa v 90% intervencij in biti sposobna 

zagotavljati 5000 l /min vode za gašenje ali biti sposobna posredovati 

v nesreči s petimi poškodovanimi«.  

o GIS je lahko uporabljen tudi pri ugotavljanju vpliva zunanjih 

dogodkov na izvajanje službe (npr. blokirane ceste, pretrgane 

komunikacije). S pomočjo GIS lahko ugotavljamo ali se dosega 

postavljene standarde pokritja – in če NE, kje so razlogi za to. 

· Za učinkovito rabo GIS pri načrtovanju so nujni: 

o Podatki: 

§ ulice in hišne številke, 

§ hidrantno omrežje in lokacije hidrantov, 

§ informacije o elektro in plinskem omrežju in pomembnih 

lokacijah, (trafo postaja, glavna požarna pipa itd.), 

§ informacije o objektih in posameznih conah, 
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§ nevarne snovi in lokacije z določeno nevarnostjo, 

§ informacije o gasilski službi vključno s podatki o lokaciji 

gasilskih postaj, poročili o intervencijah, ugotovitvami 

pregledov. 

o Programi: 

§ razumljiv GIS program z zmožnostjo analiziranja (prostor, 

cestno omrežje itd.), 

§ orodja za zapise v prostoru, s sposobnostjo urejanja podatkov. 

o Oprema: 

§ računalniška oprema vključno z delovno postajo z zadostno 

zmogljivostjo za podporo GIS programov.  

o Osebje: 

§ ljudje, ki so usposobljeni za delo s tehnologijo GIS v gasilski 

službi in izvajanje ustreznih obdelav. 

o Metode: 

§ natančna določitev potrebnih GIS informacij, obdelav 

podatkov in produktov (ker GIS strokovnjaki, ki sodelujejo z 

gasilsko enoto, verjetno ne poznajo dovolj dobro organizacije 

gasilske službe in njenih potreb). 

· Posredovanje intervencijske ekipe: informacija, ki jo zagotavlja GIS vključuje:  

o lokacija nesreče, 

o najhitrejša pot, 

o lokacija hidrantov, 

o načrti, 

o fotografije, 

o tlorisi etaž, 

o lokacije nevarnih snovi, 

o drugi koristni podatki. 

Mobilni računalnik in zaslon na dotik zagotavljajo operativcem hiter dostop do 

informacij, kar omogoča hitrejše in varnejše posredovanje.   

· Poveljnik oz. vodja intervencije: Po prihodu na mesto nesreče je odgovoren za 

vodenje, ne pa da takoj postane del taktičnega razvoja enot. Za izvajanje nalog 
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vodenja so potrebne dodatne, drugačne informacije. Glede na kompleksnost in 

velikost nesreče so lahko zahteve naslednje (samo kot primer): 

o Katere površine in objekti so še ogroženi zaradi nesreče? 

o Kje naj se locirajo prihajajoče dodatne enote za učinkovito podporo 

enot, ki so že na prizorišču ter za zagotovitev njihove oskrbe z vodo? 

o Določitev primernih lokacij za dovoz opreme ali za poveljniško 

mesto. 

o Kje so primerna mesta za pristajališče helikopterja? 

o Če je potrebno izvajati triažo ali pa dekontaminacijo, določitev 

primernega mesta. 

o Če gre za nesrečo z nevarno snovjo ali se je ustvaril oblak z nevarno 

snovjo: kam se premika, kaj ogroža, katere aktivnosti so nujne za 

zaščito in evakuacijo prebivalcev. 

o Če je možna eksplozija, koga je potrebno evakuirati in kam. 

 

Za vse te odločitve so nujne karte, podatki in raznovrstne informacije iz različnih 

virov. Dostop do podatkov GIS omogoča natančno sliko dogodka in daje podporo pri 

ključnih odločitvah. Številne informacije, ki jih potrebujejo operativci, so že zbrane, 

vendar so dosegljive v različnih oblikah in na različnih lokacijah. GIS lahko združuje 

te informacije in jih operativcem posreduje s pomočjo »inteligentnih« kart ter jim 

omogoča pridobivanje dodatnih nujnih informacij. 
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5 TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEMI 

Slovenija je majhna, vendar geografsko zelo razgibana dežela (slika 21). Zato je 

skoraj nemogoče zagotoviti stalne radijske zveze na celotnem območju države. To 

dejstvo je bilo upoštevano pri zasnovi radijske mreže sistema zvez ZA-RE. 

Prednostno so bile zagotovljene stalne radijske zveze na območjih z večjo 

koncentracijo prebivalstva in območjih, ogroženih z naravnimi in drugimi nesrečami. 

Izračuni in meritve s praktičnimi preizkusi URSZR in GBL na terenu kažejo, da 

stalne radijske zveze zagotavljajo 95% pokritost celotne države. Na območjih, kjer ni 

stalnih radijskih zvez, jih v nujnih primerih lahko nadomestimo z mobilnimi 

repetitorskimi postajami. Te uporabimo tudi v primeru večjih naravnih in drugih 

nesreč za okrepitev stalne repetitorske mreže ali kot nadomestilo izpadlih obstoječih 

repetitorskih postaj. 

 

Slika 21: Relief iz digitalnega modela Slovenije (Relief4bt, 2011) 

V Sloveniji na področju zaščite, reševanja in pomoči uporabljamo enoten in 

avtonomen sistem radijskih zvez na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično 

brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje. Komunikacijska središča sistema so v regijskih centrih za obveščanje, v 

katerih upravljajo z radijskim prometom in zagotavljajo povezovanje uporabnikov v 

javne in druge funkcionalne telekomunikacijske sisteme.  
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Po obsegu je največji enotni profesionalni sistem radijskih zvez (PMR) v državi. 

Njegovo omrežje sestavlja 40 repetitorskih postaj zgornje in 56 digitalnih 

repetitorskih postaj spodnje oddajniške mreže. Zgornja oddajniško mrežo sestavljajo 

repetitorji in oddajniki za pozivnike. Spodnja oddajniška mreža so samo oddajniki 

oziroma pretvorniki za pozivnike. Spodnjo oddajniško mrežo sproti dograjujejo. 

Funkcionalno gledano je sistem razdeljen na podsistem radijskih zvez in podsistem 

osebnega klica. Podsistem radijskih zvez omogoča neposredne in posredne radijske 

zveze med uporabniki radijskih postaj ter neposredne zveze z regijskimi centri za 

obveščanje. Podsistem osebnega klica omogoča pošiljanje kratkih tekstovnih sporočil 

imetnikom sprejemnikov osebnega klica. Tekstovna sporočila v okviru regije 

pošiljajo regijski centri za obveščanje, v okviru države pa Center za obveščanje 

Republike Slovenije. Sistem je grajen za delo v normalnih in izrednih okoliščinah. 

Morebitni izpad posameznih delov ne more povzročiti izpada celotnega sistema. Pri 

tem upravljavec sistema zagotavlja takojšnje popravilo oziroma zamenjavo izpadlih 

delov sistema, v nujnih primerih pa tudi okrepitev radijske mreže z mobilnimi 

repetitorskimi postajami na območjih, kjer je to v danem trenutku potrebno. Vgrajen 

ima daljinski nadzor delovanja repetitorskih postaj, ki zagotavlja sprotno preverjanje 

stanja omrežja in zgodnje odkrivanje okvar. 

Identifikacija uporabnikov radijskih postaj je zagotovljena z osebnimi klicnimi znaki, 

ki jih ureja enotni radijski imenik, in identifikacijskimi številkami, ki jih ob uporabi 

oddajajo radijske postaje. S tem je v največji možni meri onemogočena zloraba. 

Vgrajena je tudi zaščita pred motnjami. 

Tehnologije na področju telekomunikacij so ene izmed najhitreje razvijajočih se 

tehnologij na svetu. To ima za posledico zelo hitro tehnološko staranje opreme. 

Klasično analogno tehnologijo vse bolj izpodriva zmogljivejša in cenejša digitalna 

tehnologija. Na področju profesionalnih radijskih zvez po svetu trenutno 

prevladujejo še klasični analogni sistemi, ki jim je že oziroma jim bo v nekaj letih 

potekla življenjska doba. V naslednjih nekaj letih zato pričakujemo pospešeno 

graditev novih digitalnih sistemov profesionalnih radijskih zvez. 
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5.1 ZA-RE (ZAščita in REševanje) 

Trenutno se na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uporablja 

sistem ZA-RE, ki predstavlja klasični analogni profesionalni mobilni radijski sistem 

(slika 22). Na tem področju pa sodelujejo tudi policija in Ministrstvo za obrambo, ki 

sicer oba razpolagata s svojim neodvisnim sistemom zvez, ki delujeta na različnih 

frekvencah. Kar je tudi glavni razlog, da sistemi med seboj niso povezljivi, slednje 

pa otežuje koordinacijo. Sistemi so še zastarani, zato v naslednjih nekaj letih 

pričakujemo zamenjavo z novim sistemom TETRA (ang. TErrestrial Trunked 

RAdio). 

Sistem zvez ZA-RE zagotavlja 95% pokritost terena z radijskim signalom 

stacionarne repetitorske mreže in 100% pokritost terena ob uporabi mobilnih 

repetitorskih postaj. 

Pri vzpostavljanju telekomunikacijskih zvez pri neposrednem vodenju intervencij 

zaščite, reševanja in pomoči se poleg javnega telefonskega omrežja obvezno 

uporablja radijsko omrežje ZA-RE. Omenjene radijske povezave pridejo še posebej 

do izraza v vseh izrednih razmerah, kot je preobremenjenost javnega telefonskega 

omrežja, izpada samega omrežja ali dosegljivost na območjih, ki niso pokrita z 

drugimi signali. 

Pri operativnem vodenju dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč se uporabljajo:  

· radijske zveze v sistemu zaščite in reševanja,  

· javne žične in brezžične zveze (telefon, telefaks, teleks, mobilni telefon),  

· informacijsko-komunikacijsko omrežje (spletna stran) in funkcionalna zveza  

posameznih gospodarskih in drugih sistemov.  

 

Sistem radijskih zvez ZA-RE, ki ga uporabljajo CZ (Civilna zaščita) ter reševalne 

službe temelji na uporabi določenega števila semidupleksnih ter simpleksnih 

kanalov. Posamezne kanale dodeljujejo posameznim uporabnikom operativni delavci 

pristojnih ReCO.  
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Ob omejeni uporabi sistema zvez ZA-RE zaradi razgibane konfiguracije terena je 

možno postaviti v največ treh urah, mobilni repetitor na določeno lokacijo, za kar je 

pristojna URSZR. 

 

Slika 22: Repetitor sistema ZARE na hribu Trstelj (Gasilci.org, 2011) 

 

5.2 ZA-RE + 

Sistem ZARE+ je sistem radijskih zvez, ki deluje v snopovnem načinu delovanja na 

UHF območju in je nameščen tako, da z radijskim signalom pokriva večino 

slovenskega prostora (slika 23). ZARE+ deluje med frekvencami  467 in 468 MHz. 

Sistem omogoča radijske zveze po načinu vsak z vsakim v okviru svoje organizacije. 

Center je lahko enoten za več naročnikov (podjetij) ali pa ima vsak naročnik svoj 

center. Vsaka radijska zveza je zasebna, kar pomeni, da je drugi uporabniki ne slišijo. 

Poleg tega je v sistemu mogoče prenašati vse vrste telemetrijskih signalov, 

prenašanje kratkih pisnih, v naprej dogovorjenih sporočil, sistem omogoča tudi 

realizacijo spremljanja vozil v realnem času. 
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Slika 23: Pokritost sistema ZARE+ v Sloveniji s prikazanimi repetitorskimi mesti 

(Sintal, 2006) 

 

5.3 DMR 

Digital Mobile Radio (DMR) je odprt digitalni radio standard za profesionalno rabo 

in se uporablja v proizvodih v vseh regijah sveta. To je rastrski prikaz, ki si ga je 

najlažje predstavljati, če preko območja, ki smo ga prej opazovali, narišemo mrežo. 

Točke tu zamenja celica, tj. kvadratek te mreže, v katerem se nahaja gasilska postaja. 

Koordinate tako zamenja številka vrstice in stolpca rastrske mreže. Pomanjkljivost 

rastrskega prikaza je v zmanjšani podrobnosti oz. ločljivosti. Diagonalne linije so 

namreč prikazane stopničasto (Kvamme in drugi, 1997, str. 53), kar pokvari vizualni 

vtis. Natančnost je mogoče popraviti z manjšanjem velikosti celic, s čimer merilo 

rastra približujemo realnemu svetu. Vsaka celica v tej obliki prikaza poleg 

prostorskega podatka vsebuje atribut, kar zahteva večjo količino pomnilnega 

prostora. Pomanjkljivost je tudi v zmožnosti prikaza samo enega tematskega prikaza 

naenkrat. Predstavlja realnejši prikaz in je tako bolj podoben temu, kar vidimo v 

realnem svetu, poleg tega pa je te podatke tudi lažje zajeti. Zato so kljub navedenim 

pomanjkljivostim nepogrešljivi pri delu z GIS.  
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S prihodom digitalnih radijskih naprav (DMR) na naše tržišče, se je ponudila 

možnost uporabe le teh tudi za uporabnike radijskih zvez ZA-RE. 

 

5.4 TETRA 

Z namenom poenotenja standardov na področju digitalnih profesionalnih radijskih 

zvez je Evropski telekomunikacijski inštitut za standardizacijo (ETSI) predpisal 

enotne standarde novega digitalnega snopovnega sistema, poimenovanega TETRA 

(angl. TErrestrial TRunk Radio). Enotni standardi zagotavljajo medsebojno 

povezljivost radijskih sistemov in možnost uporabe radijskih postaj različnih 

proizvajalcev. V Evropi deluje že kar nekaj sistemov zvez TETRA. 

Vlada RS je na 94. redni seji dne 26. 10. 2006 sprejela sklep o ustanovitvi 

medresorske delovne skupine za izvedbo dokončanja projekta graditve infrastrukture 

enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije. 

Skladno s sprejetim sklepom je na podlagi analize obstoječega stanja pripravljen 

dokument, v katerem so opisani vidiki enotnega digitalnega radijskega omrežja 

(DRO), ki so pomembni s stališča uporabniških skupin radijskega sistema. 

Predvideno je bilo, da naj bi ta dokument obsegal predlog sprememb obstoječe 

Strategije, vendar je zaradi večjih razlik in potrebnih dopolnitev pripravljeno povsem 

novo besedilo. 

Enotno digitalno radijsko omrežje (DRO) se gradi predvsem za potrebe državnih 

organov Republike Slovenije. Državni organi, še posebej organi, ki delujejo na 

področju javne in nacionalne varnosti (policija, carina, enote za zaščito, reševanje in 

pomoč, nujna medicinska pomoč itd.) imajo praviloma posebne zahteve glede 

zanesljivosti delovanja, zaupnosti sporočil in varnosti omrežja, kar je vse treba 

upoštevati pri graditvi DRO. Tako zgrajeno enotno radijsko omrežje omogoča vsem 

uporabnikom souporabo iste omrežne in radijske infrastrukture, v kateri so 

zagotovljena neodvisna navidezna zasebna omrežja (t.i. VPN) z lastno prirejeno 

funkcionalnostjo.  
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5.4.1 Zgradba omrežja TETRA 

Osnovni gradniki omrežij TETRA so bazne postaje in centrale, ki se medsebojno 

povezujejo na različne načine. Uporabniki omrežja storitve TETRA, ki so jim na 

voljo, uporabljajo s prenosno, mobilno ali fiksno terminalno opremo. Sistem za 

upravljanje omrežja omogoča ločeno upravljanje z uporabniki od vzdrževanja ter 

nadzora delovanja omrežja.  

Omrežja TETRA omogočajo uporabo dispečerjev, vendar ti za delovanje omrežja 

niso nujni. Ali so v omrežju dispečerji prisotni, ali ne, je odvisno od področja in 

načina dela posameznih uporabnikov. 

 

Aplikacije 

 

Tehnologija TETRA omogoča varen in zanesljiv prenos govora in podatkov, ter s 

tem zagotavlja trden temelj za izdelavo uporabniških aplikacij, ki preko aplikativnih 

programskih vmesnikov (API, angl. application programming interface) uporabljajo 

omrežne storitve. Najpogostejše aplikacije (slika 24), ki za prenos informacij 

uporabljajo omrežja TETRA so: 

 

· sledenje vozil in oseb, 

· upravljanje večje količine vozil, 

· dostop do podatkov (identifikacija oseb, nevarne snovi, delovni nalogi, 

zemljevidi, mirujoča slika itd.), 

· daljinski nadzor in krmiljenje (prenos vitalnih informacij o stanju ponesrečenca 

iz reševalnega vozila v bolnišnico, odčitavanje števcev, krmiljenje stikal, 

ventilov, alarmiranje itd.). 

 

Izbira načina izvedbe posamezne aplikacije in izbor ustrezne strojne opreme je vedno 

prirejen potrebam posameznih uporabnikov. 
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Slika 24: Tipična arhitektura podatkovnega omrežja (Mobilna omrežja za kritične 

situacije, 2010) 

 

Osnovni gradniki omrežij TETRA so bazne postaje in centrale, ki se medsebojno 

povezujejo na različne načine. Uporabniki omrežja storitve TETRA, ki so jim na 

voljo, uporabljajo s prenosno, mobilno ali fiksno terminalno opremo (slika 25). 

Sistem za upravljanje omrežja omogoča ločeno upravljanje z uporabniki, od 

vzdrževanja ter nadzora delovanja omrežja. 
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Slika 25: Infrastruktura in terminali v omrežju TETRA (Mobilna omrežja za kritične 

situacije, 2011) 

 

Omrežja TETRA omogočajo uporabo dispečerjev, vendar ti za delovanje omrežja 

niso nujni. Ali so v omrežju dispečerji prisotni ali ne, je odvisno od področja in 

načina dela posameznih uporabnikov. 

 

Kakovost storitev 

 

V prvi vrsti namen, delno pa tudi zahteve uporabnikov profesionalnih sistemov 

radijskih zvez narekujejo vrsto in kakovost njihovih storitev. Te se po obsegu in 

kakovosti precej razlikujejo od storitev javnih sistemov radijskih zvez, namenjenih 

splošni javni uporabi. Kakovost storitev v zasebnih sistemih radijskih zvez določajo: 

 

· zmožnost, 

· zanesljivost, 

· razpoložljivost, 

· vzdržljivost, 

· varnost. 
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Overovitev je postopek ugotavljanja identitete in pravic uporabnika, terminala ali 

drugega sklopa v sistemu. Overovitev je uspešna ob poznavanju pravilnega gesla ali 

kode PIN, ki omogočita uporabo tajnega ključa. Ta je varno deponiran v terminalu 

ali na posebni kartici SIM in je enak ključu, deponiranemu v centralni enoti 

telekomunikacijskega sistema. 

Zasebni sistemi radijskih zvez TETRA omogočajo kriptografsko zaščito radijskega 

vmesnika in kriptografsko zaščito podatkov na celotni poti med dvema ali več 

uporabniki. Pri zaščiti ''med koncema'' je kriptografski algoritem v domeni 

uporabnika in je vgrajen v same radijske postaje. Trenutno je instaliranih 46 baznih 

postaj, predvideva se, da bo skupno število instaliranih baznih postaj najmanj 70. 

Nadaljevanje graditve je podano v tabeli 2. 

 

Tabela 2: Vključevanje uporabnikov (Strategija graditve enotnega digitalnega 

radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije, 2011) 

Leto Ocena števila radijskih uporabnikov 

2007 3.200 

2008 5.000 

2009 8.000 

2010 12.000 

 

Na sliki 26 je prikazanih 62 delujočih baznih postaj in 2 bazni postaji, ki sta že 

nameščeni, vendar še ne priključeni na centralno opremo.  
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Slika 26: Bazne postaje za sistem TETRA v Sloveniji (Policija, 2010) 

 

Najpogosteje se uporabljata dva načina komuniciranja: sistemski snopovski način 

(TMO) (slika 27) in direktni način (DMO). 

Prednosti direktnega načina komuniciranja so: 

· komuniciranje na območjih izven pokrivanja DRO TETRA, 

·  komuniciranje na slabše pokritih predelih znotraj pokrivanja, 

· razširitev pokrivanja na slabo pokrita območja, 

· rezervni način delovanja v primeru izpada omrežja TETRA, 

· uporaba v posebnih primerih znotraj območja pokrivanja. 

 



54 

 

 

Slika 27: Sistemski snopovski način komuniciranja (Košatko in Žnidarič, 2010) 

Omejitve direktnega načina pa so naslednje (slika 28): 

· v DMO je prikazan signal kličočega za čas trajanja klica, 

· prenos podatkov v DMO načinu ni možen, 

· v DMO načinu so omejeni z radijsko vidljivostjo, 

· urbano okolje (500 - 1000 m), 

· gibanje dveh vozil na avtocesti (4 - 5 km), 

· optična vidljivost (30 - 35 km). 
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Slika 28: Direktni način komuniciranja (Košatko in Žnidarič, 2010) 
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6 ANALIZA INTERVENCIJ 

6.1 Splošno o intervencijah 

O začetku intervencije govorimo že ob klicu osebe na Regijski center za obveščanje 

Ljubljana, ki potrebuje pomoč ali želi obvestiti, da nekdo drug potrebuje pomoč. Po 

sprejemu prvih informacij operater na centru za obveščanje ugotovi, na katerem 

mestu se je dogodek pripetil in če je to na območju, ki ga pokriva Gasilska brigada 

Ljubljana. Telefonski klic preveže v centralo Gasilske brigade Ljubljana. 

Tu dispečer pridobi potrebne podatke ter, če je potrebno oz. Možno, tudi svetuje 

glede nadaljnjih ukrepov. Glede na načrt alarmiranja aktivira določena vozila z 

ustrezno opremo in potrebnim moštvom, ki bi glede na prijavo zadostovalo za 

uspešno opravljeno intervencijo. Prav tako, kadar to predvideva načrt alarmiranja, 

aktivira tudi določene prostovoljne operativne gasilske enote iz Gasilske zveze 

Ljubljana ter druge enote, ki so potrebne na mestu intervencije (npr. policija, 

inšpekcijske službe, službe za sanacijo, upravljavci energetskih sistemov itd.). 

Pomemben del intervencije predstavlja že vožnja na mesto intervencije ter 

neposredno iskanje ter lociranje dogodka. Nadaljnje ukrepanje je odvisno od vrste 

dogodka, obsega dogodka in seveda zahtevnosti dogodka. Gasilska brigada Ljubljana 

opravlja zelo širok spekter nalog na področju zaščite in reševanja. Na območju 

Mestne občine Ljubljana opravljajo v glavnem naloge gašenja požarov in reševanja 

ljudi, živali in premoženja, različne tehnične intervencije (porušitve delov zgradb, 

odpiranje vrat, zapiranje vode, odpiranje dvigal itd.), reševanje in odpravljanje 

posledic po naravnih nesrečah itd. Kot gasilska enota širšega pomena na širšem 

območju osrednje slovenske regije rešujejo in odpravljajo posledice po prometnih 

nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnih predorih ter izvajajo 

naloge reševanja na in iz vode. 

Samo izvajanje nalog na mestu intervencije poteka po pravilih gasilske taktike. 

Vodja intervencije opravi ogled, zbira informacije, sprejema odločitve in izdaja 

povelja. V odvisnosti od vrste, obsega in zahtevnosti intervencije razporeja naloge 

formacijski enoti, ki ji poveljuje. Osnovna formacijska enota v Gasilski brigadi 

Ljubljana je oddelek, po potrebi se ji priključujejo skupine in skupaj tvorijo gasilski 
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vod, eno izmeno (četo) pa sestavljata dva gasilska voda – požarni in tehnični. Naloge 

in opravila gasilcev so si zelo različne. Vozniki-strojniki vozijo in upravljajo z 

gasilskimi vozili, črpalkami in večjo tehniko, gasilci ob uporabi osebne in skupne 

zaščitne opreme opravljajo naloge gašenja in reševanja ter zaščite ljudi, živali in 

premoženja. Skupni cilj je hiter in strokoven odziv na pomoč ljudem, ki njihovo 

pomoč potrebujejo, ker so se znašli v stiski, ker je ogroženo njihovo premoženje ali 

ker je ogroženo naše okolje. 

6.2 Opis dela na intervencijah 

Ob intervenciji delo v Gasilski brigadi poteka po natančno določenem scenariju. Ob 

prijavi dogodka gasilec v centrali GBL evidentira prijavo in sprejeto obvestilo 

ovrednoti. Glede na načrtovano ukrepanje ob posameznih tipičnih nesrečah 

(požar/človeška življenja niso ogrožena, požar/človeška življenja so ogrožena, velik 

požar, tehnična nesreča, ekološka nesreča, odstranitev nevarnosti ipd.) ovrednoti 

obvestilo in določi potrebno enoto za ukrepanje. Pod pojmom enota razumemo 

celoto, ki jo tvori ustrezno število usposobljenih gasilcev in tehničnih sredstev, ki so 

potrebni za izvedbo določene naloge. Ob vsaki intervenciji se v predpisani obrazec 

zabeleži podatke o : 

· prijavitelju, 

· vrsti dogodka, 

· sestavi enote (število gasilcev in vrsto vozil), 

· čas izvoza, 

· čas prihoda na kraj dogodka oz. mesto nesreče, 

· čas vrnitve v GBL. 

 

Po intervenciji pa mora vodja intervencije pripraviti tudi pisno poročilo. Po 

aktiviranju osnovne enote in njenem izvozu, mora gasilec v centrali spremljati potek 

intervencije in po potrebi aktivira dodatne enote, oziroma obvešča pristojne službe. 

Po opravljeni intervenciji enota zbere in pospravi uporabljeno orodje in opremo ter 

se vrne na gasilsko postajo. Sledi čiščenje, urejanje in dopolnitev opreme. Izločijo 

vso umazano ali poškodovano opremo, ki se jo takoj nadomesti z enako opremo iz 

skladišča. Vozila očistijo in postavijo na določena mesta v garaži. Orodje in oprema, 
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ki so bili izločeni iz vozil zaradi onesnaženja ali okvare, očistijo, popravijo, 

preskusijo in po pripravi za ponovno uporabo uskladiščijo. Na ta način je t.i. 

tehnološki krog intervencije zaključen. Na sliki 29 je prikazan potek intervencijskega 

dogodka. 

 

Slika 29: Potek intervencijskega dogodka 

 

6.3 Izvajanje operativnih postopkov 

Delo gasilskega telefonista je izredno zahtevno, saj zahteva veliko hitrost, točnost in 

razpoložljivost. Glavni proces, ki tvori končno storitev, je sestavljen iz verige 
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podprocesov in je prikazan na sliki 30. Podprocesi, ki so posebej zahtevni glede 

hitrosti, točnosti in razpoložljivosti, so: 

· sprejem klica, 

· oddaja intervencije, 

· izvajanje intervencije na terenu. 

 

Veriga podprocesov je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen, zato smo se 

vsakemu podprocesu posebej podrobno posvetili. 

 

Slika 30: Shema toka podatkov pri obravnavi intervencije-diagram aktivnosti 

6.3.1 Sprejem klica  

Do sedaj so proces sprejema klica reševali z obrazcem za sprejem klica. Le ta je 

nudil sprejemnemu telefonistu v izmeni opomniško oporo pri vodenju pogovora z 

očividci na terenu. Pri analizi procesa so ugotovili, da se enaki podatki po 

nepotrebnem prepisujejo iz enega v drug dokument, da je nemogoče popravljati 

vsebino sprejemnega obrazca v primeru, ko jim s kraja nesreče sporočijo nove 

pomembne informacije, ter da je nemogoče razmejevati odgovornost za vnesene 
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informacije. Z novim načinom dela so uvedli elektronski obrazec INDAIntervencija 

(slika 31), ki jim zagotavlja odpravo navedenih pomanjkljivosti. 

 

Slika 31: Elektronski obrazec INDAIntervencija 

Z uvedbo tega obrazca se je skrajšal čas in poenotil način izpolnjevanja potrebnih 

podatkov za vodenje statistike intervencij in za izdelavo analiz. 

6.3.2 Oddaja intervencije  

Proces oddajanja intervencije so do pred kratkim reševali s tiskanjem načrta poti in 

oddajo le tega vodji intervencije v roko. Telefonist v izmeni je zgubljal dragoceni čas 

s prepisovanjem podatkov z internega obrazca za sprejem klicev v računalniški 

program SPIN (URSZR). 

Nato je po interfonskem sistemu intervencijo oddal v izvajanje ustrezni prosti ekipi. 

Ekipa je takoj začela izvajati intervencijo, med katero je preko radijskih zvez 

telefonistu v izmeni pošiljala statusna sporočila. Pri analizi procesa so ugotovili 

naslednje probleme: 
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· nepotrebno prepisovanje podatkov z internega obrazca za sprejem klicev v 

računalniški program URSZR, kar jemlje dragoceni čas in je potencialni vir 

napak (npr. napačno prepisan podatek), 

· sporno je prepisovanje intervencijskih odzivnih časov,  

· telefonist v izmeni mora voditi nadzor nad statusom sistema (status in lokacije 

ekip), nad intervencijskimi enotami v pripravljenosti, ter nad intervencijami v 

izvajanju, kar je zelo nepregledno, 

· kljub tehničnim pomagalom ima telefonist v izmeni veliko podatkov v glavi, 

zato je ta proces za njega zelo zahteven in je potencialni vir napak, izhajajočih 

iz človeškega faktorja, in nenazadnje rokopisa, vendar so se te metode v praksi 

izkazale za nezanesljive, 

· nemogoče je razmejevati odgovornost za vnesene informacije. 

 

Z novim načinom dela želijo za telefonista v izmeni uvesti intuitiven grafični 

vmesnik z enostavnim pregledom nad enotami v izvajanju intervencij ter enotami v 

pripravljenosti za izvajanje intervencij. Stanja intervencij in enot lahko barvno 

kodiramo tako, da bi že bežen pogled na zaslon računalniškega monitorja telefonistu 

v izmeni podal najbolj pomembne informacije o stanju sistema. 

 

6.3.3 Sledljivost poteka intervencije 

Sledljivost je pri papirnem načinu poslovanja nemogoče zagotoviti v celoti. Sicer 

lahko nekaj malega sklepamo o avtorju določenega zapisa na podlagi delovnega 

razporeda in rokopisa, vendar so se te metode v praksi izkazale za nezanesljive. 

Ker Slovenija postaja vse bolj pravna država, se zaostrujejo zahteve tudi na tem 

področju. Ugotovili so, da morajo vzpostaviti sistem, ki bo omogočal zanesljivo 

ugotavljanje časa in avtorstva za vse spremembe med samim sprejemom klica in 

kasnejšim spremljanjem izvajanja intervencije. Rešitev lahko iščejo v načinu, da 

ničesar ne brišejo, pač pa samo dodajajo spremembe. Vsaka sprememba je 

elektronsko zabeležena, pri čemer elektronski žig vsebuje informacijo o avtorju in 

času nastanka. 
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6.3.4 Varnost 

Sistem je zasnovan s posebnim poudarkom na varnosti delovanja. Tej problematiki 

so namenili zelo veliko pozornosti in izdelali scenarije ob eventualni odpovedi 

vsakega tehničnega podsistema. V nobenem primeru odpoved posameznega 

tehničnega podsistema ne sme imeti za posledico nezmožnost opravljanja dela 

telefonista v izmeni. V takem primeru mora biti predvideno, kako preiti na nižjo 

raven obratovanja v čim krajšem času in brez izgube podatkov. Za dosego teh ciljev 

predvidevajo izvesti ukrepe predvsem na dveh varnostnih področjih.  

Zaščito pred izgubo podatkov in njihove konsistentnosti lahko zagotovijo z uporabo: 

· transakcijskega krmilnega sistema baze podatkov, 

· strežnikov z redundantnimi diski (RAID 3, RAID 5) in redundatnim 

napajanjem, 

· dveh sinhroniziranih zbirk podatkov na dveh fizično ločenih strežnikih, 

· tiskalnika, ki sproti zabeleži vsak sprejeti klic, 

· sistema izvajanja varnostnega kopiranja (angl. Backup), 

· shranjevanja podatkov o intervencijah v obliki tekstovne datoteke na delovni 

postaji. 

 

Tudi v primeru eventualne popolne odpovedi računalniškega podsistema, telefonist v 

izmeni brez izgube podatkov lahko preide na papirno obliko vodenja, z naknadnim 

vnosom v elektronski podsistem po njegovi ponovni vzpostavitvi. 

 

Za zaščito pred nepooblaščenim dostopom lahko zagotovijo: 

· uporabo sistema gesel z možnostjo administriranja pravic, glede na vlogo 

uporabnika v delovnem procesu, 

· urejanje varnosti na požarni pregradi (angl. firewall) pri oddaljenem dostopu, 

· uporabo šifrirnega algoritma pri oddaljenem dostopu. 

 

6.4 Spremljanje lokacije 

Natančno poznavanje položaja obravnavanega objekta je pomembna informacija za 

razne službe, kot so: policija, center za obveščanje, reševalci za klice v sili in 
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uporaben podatek za izvajalce določenih storitev. Te podatke bi lahko s pridom 

uporabljali distributerji za nadzor lokacije posameznih gasilskih vozil na terenu, za 

določanje lokacije mobilnih alarmnih naprav (zaščita oseb, vozil in plovil). Podatki o 

lokaciji so ključnega pomena tedaj, ko pomoči potrebna oseba ni sposobna sama 

določiti kraja, kjer se nahaja (poškodbe, nepoznan teren, brezpotja, neugodne 

vremenske razmere, noč, megla itd.). 

Sistem mobilne telefonije sledi lokacijo posameznih mobilnih telefonov ali 

terminalov od prijave ob vključitvi naprave v omrežje in pomni lokacije, na katerih 

so se izključili oziroma izpadli iz omrežja. Spremljanje lokacije mobilnih telefonov 

je temeljno načelo delovanja GSM. 

Operaterja zanima predvsem, v kateri bazni postaji je mobilni terminal oziroma, 

katera izmed baznih postaj omogoča kakovostnejšo povezavo z mobilnim 

terminalom. 

Osebe, ki bi zlorabile klic v sili, bi lahko laže odkrili že ob prijavi. Dežurni delavec 

bi s primerjavo podatkov, ki jih je navedla oseba po telefonu, in podatkov, ki jih 

omogoča sistem lociranja terminala, lahko ocenil resničnost izjave. 

Čeprav so pri nadzoru največkrat izpostavljeni predvsem njegovi negativni vidiki, pa 

ima le-ta tudi pozitivne strani, saj zagotavlja nacionalno varnost, vojaško premoč, 

obrambo pred sovražnikom in hitro pomoč posameznikom, ki so vključeni v sistem 

nadzora. 

 

6.5 Splošne zahteve 

Glavne potrebe oziroma razlogi za izdelavo novega koncepta informacijskega 

sistema za logistično podporo gasilskih intervencij je hitrejši odziv gasilske enote in 

njihova napotitev na kraj nesreče. 
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6.5.1 Sprejem klica 

Telefonist v Gasilski brigadi Ljubljana sprejema telefonske klice za intervencije, 

prevezane iz RECO Ljubljana. Sprejete intervencije sprejemni telefonist v izmeni 

vpiše v računalniški program. 

6.5.2 Oddaja intervencije 

Vse intervencije telefonist v izmeni z vpisom naslova tudi geolocira v državnem 

koordinatnem sistemu, v pripadajočem GIS modulu, in jih po brezžičnem sistemu 

pošlje v vozilo, ki se odpelje na intervencijo in v katerem je tudi vodja intervencije. 

6.5.3 Izvedba intervencije 

Ko telefonist v izmeni odda intervencijo nekemu vozilu, enota v vozilu prične 

izvajati intervencijo. Podatki o intervenciji se morajo prikazati na prikazovalniku 

mobilne naprave. Za vsako intervencijo, ki jo gasilska enota izvaja (lahko jih izvaja 

več hkrati) nato sporoča različne statuse posamezne intervencije. 

Gasilske enote lahko uporabljajo GIS za: 

· uvajanje gasilskih analiz, 

· analize intervencij, 

· kritični odziv informacij, 

· kartografija, 

· upravljanje intervencij, 

· dodeljevanje tehničnih sredstev. 

6.5.4 Odziv enote na terenu 

Uspešen odziv se začne z zemljevidom. Danes morajo prvi posredovalci imeti dostop 

do inteligentnih zemljevidov, ki so izdelani z uporabo podatkovnih baz in 

modeliranjem zmogljivosti.  

GIS zagotavlja prvi odziv s podrobnimi informacijami. Vodja intervencije lahko z 

malo tehničnega znanja ob uporabi GIS-a na posebni konzoli vgrajeni v vozilu, 
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prikazanim na sliki 32 (ali dlančnikom PDA, prikazanim na sliki 33), pridobi 

podrobne odgovore na vprašanja, kot so na primer: 

· Kje je se lokacija požara? 

· Kakšen je najboljši način za dostop do požara? 

· Kakšen je teren do mesta požara? 

· Ali so na voljo evakuacijske poti? 

· Kakšne so nevarnosti za intervencijsko enot? 

· Kakšne so nevarnosti tveganja? 

 

Slika 32: Primer prenosne konzole, vgrajene v vozilo (Trimble Navigation Limited, 

2011) 

 

Slika 33: Primer dlančnika (Trimble Navigation Limited, 2011) 

Celostno rešitev ponuja podjetje Computel d.o.o., ki ima reference pri uvajanju 

podobnih sistemov za Reševalno postajo Ljubljana, izvedbi taksi programske 

opreme, GIS in sledenje (Rešitve in produkti, 2009) in na drugi strani podjetje 

Monolit z referencami pri podjetjih:  
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S&T Hermes Plus (Projekt STMS- Pilot Movement and Transport System for the 

Slovenian Armed Forces), Sledenje d.o.o. (Izdelava spletnega mesta z uporabo 

paketa optimizacija poti in vektorske podatkovne baze Sledenje.com), itd, ki je tudi 

dolgoletni partner slovenske Policije na področju grafičnih podlag, ki jih Policija 

uporablja za sledenje svojih vozil. 

Lahko pa pogledamo tudi, kako imajo to področje urejeno v tujini. V Nemčiji, na 

primer, je predlagana rešitev z uporabo računalnikov v vozilih, ki bi jih uporabljali 

predvsem za (Cimolino in drugi, 2008): 

· prenos podatkov vozil pri prometnih nesrečah (podatkovne baze poslovnih 

rešitev proizvajalcev vozil), 

· požarni načrti, 

· priročniki ali zbirke podatkov, 

· podatkovne baze in GIS baze za poplavna območja ali hidratnega omrežja, 

· informacijske baze podatkov, 

· pomoč pri vodenju intervencije-SOP postopki, 

· možnost posredovanje slike in podatkov iz konvencionalnih video kamere, IP 

kamer in termovizijskih kamer. 
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7 MODELIRANJE V UML 

V svojem članku prof. dr. Šumrada poudarja, da je modeliranje proces razvoja 

modelov in navadno temelji na izbrani metodologiji, izkušnjah in praktičnih 

omejitvah. Katerikoli model skladno z njegovim namenom zajema zgolj pomembne 

vidike izbranega dela stvarnosti in poenostavlja ali izpušča vse ostalo (Šumrada, 

2006). Izbira vsebine in sestave modela je stvar presoje in je odvisna od 

predvidenega namena in uporabnosti modela. ''Modeliranje je hkrati preizkušen in na 

splošno uveljavljen razvojni pristop v večini inženirskih strok.'' (Aguilar-Savén, 

2004, str. 440). Model predstavlja zasnovo rešitve in je osnovno vodilo pri izvedbi 

inženirskih postopkov. Tehnika modeliranja se lahko uspešno uporabi tudi pri 

analiziranju zapletenih postopkov, ki jih je sicer zaradi njihove kompleksnosti težko 

neposredno spremljati in uravnavati. Sistemsko in zlasti programsko inženirstvo sta 

vodilni disciplini na področju  modeliranja sistemov, katerih procesni pristop in 

dosežke povzemajo tudi druge inženirske stroke. Za modeliranje stvarnih prostorskih 

pojavov in postopkov je treba razviti ustrezno prilagojeno metodologijo. 

''UML (angl. Unified Modeling Language) je splošen vizualni jezik za modeliranje, 

ki se uporablja za opredeljevanje, prikaz in dokumentacijo sestave diskretnih 

sistemov'' (Rumbaugh in drugi, 2005, str. 440). UML je v tekoči verziji (2.0) 

industrijski standard združenja OMG (Object Management Group). Pomembno je 

poudariti, da je UML jezik za specifikacijo in ne poenotena metodologija za 

modeliranje. Metode, ki ga lahko uporabljajo za podajanje analitičnih rezultatov in 

izražanje načrtovalskih zamisli, so lahko zelo raznovrstne. UML je predvsem 

grafični jezik za prikaz modelov na raznih povezanih diagramih. Ima predpisano 

grafično notacijo elementov, smiselne skupine povezanih elementov (bloki) in 

pomenska pravila (semantika) (Booch in drugi, 2005). 

Katerakoli razvojna metodologija lahko uporablja UML za podajanje in ponazarjanje 

analitičnih modelov na različnih diagramih. Pri pojmovnem in postopkovnem 

modeliranju prostorskih pojavov in procesov je tako ključna izbira in priredba 

ustrezne metodologije. Najprej je zato podan pregled glavnih razvojnih korakov 

objektno usmerjenega pristopa za analizo in modeliranje. Glavni poudarek je na 

modeliranju primerov uporabe, ki služijo kot osnova za modeliranje. 
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7.1 Modeliranje primerov uporabe 

''Namen in cilj modeliranja primerov uporabe je predvsem registracija glavnih 

uporabniških zahtev in opis detajlnih scenarijev pri uporabi sistema'' (Bennett in 

drugi, 2005, str. 444). Rezultati uporabniške analize se nadalje opredelijo kot model 

primerov uporabe, ki dejansko predstavlja zunanji pogled na sistem. Takšen 

formaliziran uporabniški vidik sistema je metodološko vodilo za razvoj ostalih 

modelov sistema, ki ga zlasti predstavlja opredelitev razredov kot notranji model 

sestave sistema. Model primerov uporabe tvorijo izbrani primeri uporabe in 

povezane skupine tipičnih uporabnikov, ki se imenujejo akterji. Primer uporabe je 

zaporedje dejavnosti, ki jih sproži akter, da mu sistem zagotovi ustrezen rezultat ali 

potrebni servis. Vsak posamezen primer uporabe opredeljuje določen vidik uporabe 

sistema, brez da bi se predpostavil podroben načrt izvedbe takšnega sistemskega 

opravila. Uporabniki se razvrstijo v tipične skupine (razrede), ki se imenujejo akterji. 

Takšen akter sistema je lahko določena vloga skupine uporabnikov, pomembne 

entitete, kot je to baza podatkov ali drugi povezani sistem, ki obstajajo izven 

modeliranega sistema, vendar pa so vsi pomembna zunanja sestavina problemskega 

področja. Načelno lahko vsak akter izvaja več primerov uporabe in tudi določen 

primer uporabe lahko izvedejo različni akterji. Izdelava takšnega modela je postopen 

in ponavljajoč se proces pisanja, risanja in ponovnega izboljševanja opisa in UML-

diagramov za vse primere uporabe. 

Pri izdelavi modela primera uporabe se bomo osredotočili na modeliranje sledenja 

vozil. 
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telefonist GBL

IZRIS NASLOVA LOKACIJE

GBL
(Gasilska brigada Ljubljana)

vodja intervencije

Klic na pomo, -prijavitelj

ReCO operater 112

SLEDENJE GASILSKIH VOZIL PRI IZVAJANJU OPERATIVNIH POSEGOV

VPIS NASLOVA LOKACIJE

AKTIVIRANJE ENOTE

PRIJAVA DOGODKA
* *

*

*

*

*

*

*

*

*

«extends»

*

*

 

Slika 34: Diagram primerov uporabe za delovanje GBL 

Pri uporabi diagrama modela uporabe (slika 34) smo za zaporedje in razširitev 

dogodkov izbrali naslednji vrstni red. 

Glavno zaporedje dogodkov: 

· primer uporabe se prične tako, da telefonist v izmeni prevzame telefonski klic iz 

centra za obveščanje, 

· nato odpre dogodek v GIS formatu-datoteki,  

· zapiše naslov (lokacijo) dogodka, 

· naslov (lokacija) dogodka se prikažeta na prenosnem monitorju v določenih 

vozilih, 

· telefonist v izmeni, med vožnjo vozila, pošlje dodatne podatke (požarni red, 

posebne nevarnosti, lokacije hidrantnega omrežja itd.) na prenosni monitor v 

vozila na intervenciji, 

· prihod na mesto intervencije. 
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Razširitev zaporedja dogodkov: 

2a.  ni možen zapis naslova dogodka na avtocestnem obroču, 

4a.  za izbrani naslov ni ustreznih podatkov za vodjo intervencije, 

4b.  preklic intervencije. 

 

7.2 Modeliranje diagrama aktivnosti 

Diagram aktivnosti prikazuje potek aktivnosti za določen primer uporabe. Takšni 

diagrami so primerni za pregledno predstavitev poteka in odgovornosti sodelujočih v 

zapletenih primerih uporabe. Prikazujejo delovne tokove, kaj se dogaja z njim, katere 

aktivnosti se lahko izvršijo vzporedno in ali obstaja alternativna pot za tokove. 

Prikažemo lahko tudi odgovornosti, ki pripadajo posameznemu zaposlencu. 

Natančno se ve, kateri poslovni zaposlenec je odgovoren za realizacijo delovnih 

tokov. Razumevanje diagrama aktivnosti je zaradi preglednosti in zaporednega 

poteka sorazmerno enostavno. Slika 35 prikazuje primer diagrama aktivnosti za 

primer poteka sledenja gasilskih vozil. 

 

Slika 35: Diagram aktivnosti za aktiviranje enote v GBL 
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7.3 Modeliranje diagrama zaporedja 

Objekti izmenjujejo sporočila in postopkovno sodelujejo, da lahko opravijo 

zahtevnejša opravila za akterje. Takšno sodelovanje med objekti oziroma razredi 

določa, kako skupina povezanih objektov vzajemno deluje pri izvedbi določenega 

primera uporabe. Interakcija je niz sporočil, ki si jih izmenjajo objekti med 

določenim sodelovanjem.  

Za ponazoritev interakcije v primerih uporabe se razvijejo diagrami zaporedja. Za 

vsak primer uporabe se izdela ustrezen diagram zaporedja, ki kot dvorazsežni graf 

prikazuje sodelovanje in komunikacijo med objekti. Na diagramu se prikaže osnovni 

potek delovanja in tudi vse alternativne scenarije primera uporabe. Vertikalna smer 

na diagramu zaporedja ponazarja potek časa od zgoraj navzdol, kar omogoča 

podrobno časovno razporeditev izmenjave sporočil in dejavnosti objektov. 

Vodoravna smer prikazuje prisotne objekte ali razrede in njihove vloge pri 

sodelovanju. Slika 36 prikazuje postopkovni prikaz izvedbe prenosa posredovanih 

podatkov, potrebnih za izvedbo intervencije na diagramu zaporedja. 
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Slika 36: Diagram zaporedja za aktiviranje GBL 

Vsaka navpična črta na diagramu zaporedja predstavlja “življenjsko linijo” 

določenega objekta, katerega obstojnost je podana z dolžino črtkane črte. Ko je 

objekt aktiven, je njegova življenjska črta prekrita z ozkim pravokotnikom, ki 

predstavlja njegovo aktivno vlogo. Sporočila med objekti se prikažejo kot puščice 

med življenjskimi črtami objektov. Časovno si na diagramu sledijo zaporedno od 

zgoraj navzdol. Razne oblike puščice lahko predstavljajo zaporedni (sinhroni) klic ali 

izmenjavo podatkov, enosmerni (asinhroni) signal, pomemben časovni trenutek ali 

pa samostojno povratno sporočilo kot odgovor. Dolžina pravokotnika, ki ponazarja 

dejansko aktivnosti objekta, se uporablja za ponazoritev obdobja njegove vodilne 

vloge ali prevzema nadzora na dejavnostmi. Potek in vrstni red sporočil na diagramu 

zaporedja dejansko predstavlja zaporedje postopkovnega nadzora med sodelujočimi 

objekti oziroma razredi (Šumrada, 2006). 
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7.4 Modeliranje diagrama prehajanja stanj  

Diagrami stanj so znana tehnika za opisovanje obnašanja sistema. Prikazujejo 

zaporedje stanj, skozi katere gre objekt v času obstajanja, ter dogodke, ki prožijo 

prehode med stanji. 

Diagram prehajanja stanj opisujejo dinamično obnašanje enega objekta kot avtomata 

s končnim številom stanj. 

Diagram je sestavljen iz vozlišč (krogov), ki predstavljajo stanja (pomnilnih celic) in 

usmerjenih povezav (puščic) med stanji, ki ponazarjajo spremembo stanja. Nad 

puščicami je zapisan pogoj pri katerem pride do spremembe stanja 

Diagram prehajanja stanj lahko prikažemo na več načinov:  

· z usmerjenim grafom, kjer so stanja prikazana z vozlišči, dogodki in akcije pa s 

povezavami,  

· s tabelo, kjer stolpci prikazujejo stanja, vrstice prikazujejo dogodke, v celice pa 

lahko zapišemo oznako stanja, ki sledi, ter akcije,  

· z linijskim diagramom, kjer vodoravne črte predstavljajo stanja, navpične črte 

pa prehode. Poleg lahko zapišemo tudi dogodke in akcije ali  

· z matematičnim zapisom. 

 

Diagram prehajanja stanj v obliki, kot je prikazana na sliki 37, je primeren le za 

relativno preproste primere procesov sekvenčne narave, saj njegov obseg s 

kompleksnostjo problema hitro naraste. 

 

Slika 37: Diagram prehajanja stanj za aktiviranje gasilcev GBL 
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8 ZAKLJUČEK IN NAPOTKI ZA NADALJNJE DELO 

Rezultati predstavljenega dela so nastali na podlagi večletnega dela in truda 

sodelavcev GBL, da optimizirajo delovanje lastne dispečerske službe in uspešnega 

povezovanja praktičnih izkušenj in teoretičnega znanja ter sodelovanja s ponudniki 

informacijskih storitev. Prvi korak k informacijskemu izboljšanju dela dispečerja v 

telefonski centrali GBL je uvedba obvezne obdelave podatkov v informacijskem 

sistemu poročanja o intervencijah in nesrečah aplikacijo SPIN, ki je bil razvit za 

potrebe Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ta dodatna obdelava 

podatkov pomeni pomembno dopolnitev k že poskusno uvedeni statistični obdelavi 

podatkov o intervencijah. 

Z aplikacijo za podporo pri obravnavanju intervencij je bil storjen prvi korak 

računalniškega podprtja dela dispečerske službe. Pred uvajanjem smo pričakovali, da 

bodo določeni uporabniki imeli odpor do uporabe aplikacije. To so pričakovali 

predvsem zaradi tega, ker so bili nekateri starejši dispečerji povsem nevajeni dela z 

računalniki in so svoje delo opravljali na ustaljen, "papirni" način. A to se ni zgodilo. 

Uporabniki (dispečerji) so aplikacijo hitro sprejeli kot dobrodošel pripomoček in do 

nje niso imeli prevelikega odpora. 

Izkazalo se je, da je po uvedbi aplikacije bistveno manj napak tako pri beleženju 

podatkov, kot na samem terenu, saj gasilci pridejo na teren že pripravljeni. Izboljšala 

se tudi odzivnost gasilskih ekip. 

V prihodnje nameravajo informacijski sistem razširiti z možnostjo vnosa podatkov 

gasilcev na terenu ter implementirati različne protokole (napotki za izvajanje 

različnih vrst intervencij). Protokoli bodo v pomoč dispečerju, pri odločanju, kaj 

storiti z sprejeto intervencijo. Poskusili bodo razviti sistem, ki bo avtomatsko določal 

sestavo formacije gasilcev, ki morajo opraviti določeno intervencijo. To bo dodatno 

olajšalo delo dispečerju, predvsem pa bo, glede na vrsto intervencije, poenotilo 

nudenje gasilskih storitev občanom,.  

Cilji za prihodnost so za vse sodelujoče v takem projektu popolnoma jasni. Začeti 

razvoj računalniške podpore telefonistu v izmeni se ne sme zaustaviti. Globalni cilj je 

zagotoviti celovito računalniško podporo, ki bo integrirala vse obstoječe podsisteme 
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(računalniško krmiljenje telefonske centrale, računalniško krmiljenje radijskih zvez, 

snemanje telefonskih pogovorov in komunikacij preko radijskih zvez itd.) v celoto, 

ter nadgraditi sistem z naslednjimi funkcionalnimi komponentami (Fink in Jelovšek, 

2004): 

· geografski informacijski sistem, 

· samodejno sledenje intervencijskih vozil (slika 38), 

· prenos podatkov v elektronski obliki, med telefonistom v izmeni in 

intervencijskim vozilom v obeh smereh, 

· uporaba ekspertnih orodij za pomoč pri določanju prioritet med sprejemom 

klicev, ter za pomoč pri določanju načina interveniranja, 

· uporaba ekspertnih orodij za analiziranje in načrtovanje delovanja sistema. 

 

 

Slika 38: Primer uporabe GPS navigacije z napravo Garmin (Jelovšek in drugi, 2007) 

Pri modeliranju zapletenih procesov je treba izbrati in nato dosledno uporabljati 

ustrezno prirejeno metodologijo za modeliranje sestave in procesnih dejavnosti 

sodelujočih razredov. Prednosti UML kot standardnega jezika za modeliranje in 

njegova grafična notacija so izredne, čeprav je razumevanje podrobnosti obsežnega 
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jezika UML zahtevno. Izdelava določenih podrobnih diagramov je zapleteno 

opravilo, zato je treba hkrati obvladati tudi posebno programsko orodje, ki pa mora 

biti ustrezno odporno in dodelano. Orodje za modeliranje diagramov mora biti 

pregledno in podprto z ustrezno bazo podatkov. Za uspešni potek modeliranja 

zahtevnih procesov je pomembna tudi uskladitev razvojnih korakov z vzporedno 

izdelavo ustreznih diagramov (Šumrada, 2006). 

Nov korak k uresničitvi logistične podpore intervencij je tudi izdelava 

računalniškega programa za vzpostavitev poročevalskega sistema za požarne načrte. 

Sestavljen je iz podatkov, ki jih vodja intervencije nujno potrebuje za učinkovito 

opravljanje svojega dela. Končni cilj tega programa je, da pridejo do baze uporabnih 

podatkov bolj zahtevnih objektih (zaenkrat so to lastniki tistih objektov, ki morajo 

lokalni gasilski enoti dostaviti požarne načrte; kasneje lahko dodajo še druge, za 

katere bodo pridobivali podatke sami). Celoten sistem vnašanja pa bo temeljil na 

spletni aplikaciji, kamor bodo zavezanci vpisovali potrebne podatke o objektih. S 

pridobitvijo potrebnih podatkov bo lahko GBL izvajala tudi  preventivno dejavnost 

in kot pripravo na intervencije. Nadgradnja tega pa bo, v prihodnosti, tudi izdelava 

3D-GIS modelov. Da bodo kakšen podatek lahko dobili na način kot ga potrebujejo 

bodo morali oblikovati predlog za spremembo določil kakšnega državnega predpisa 

ali pa oblikovati kakšen mestni predpis. 

V okviru tega magistrskega dela sem pripravil tudi načrt za interaktivno beleženje 

dnevnih v GBL. Načrt predvideva sistematično vnašanje podatkov za vse dogodke, 

ki se odvijajo na območju GBL ali so z njo povezane. Vsak obiskovalec ali zaposlen 

bo lahko preko stenskega monitorja, večjih dimenzij, opazoval trenutne aktivnosti 

(interaktivno spremljanje intervencije, urnik obiskov, urnik sestankov, obvestila 

sodelavcem ali obiskovalcem itd.). Podatke o novih dogodkih bo v računalnik vnašal 

dispečer. Glede na pomembnost aktivnosti pa se bo odločal katere podatke bo 

prikazal na monitorju. Vodja izmene ali dispečer, ki se nahaja v GBL, bo lahko 

spremljal delo enote na sami lokaciji, preko kamer nameščenih na samih vozilih in 

na čeladi vodje intervencije. 
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