
VOZILA IN 
OPREMA

NADALJEVALNI TEČAJ ZA 

GASILCA



Alarmiranje

• Alarmiranje je organizirano kot enoten 

sistem, ki se ga upravlja na državni, 

regionalni in lokalni ravni. 

• Na lokalni ravni skrbijo občine, med tem 

ko Uprava RS za zaščito in reševanje 

skrbi za njegovo organizacijo in delovanje 

na državni in regionalni ravni.



Opozorilo na nevarnost

• Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se 

uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti 

visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč. 

• Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o 

nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.



Neposredna nevarnost

• Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se 

uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, 

radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti 

vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. 

• Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o 

zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.



Konec nevarnosti

• Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se 

obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, 

zaradi katere je bil dan znak za neposredno 

nevarnost. 

• Spremljajte radijska in televizijska obvestila.



Preizkus siren

• Je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri 

in je enak znaku za konec nevarnosti!



Neposredna nevarnost 

nesreče s klorom



Neposredna nevarnost 

nesreče s klorom

• Zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni 

zavijajoč zvok sirene, 40- sekundni enoličen 

zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 

se uporabi ob uhajanju klora v okolje. 

• Uporabite osebna zaščitna sredstva. Takoj se 

umaknite v višje kraje v smeri proti vetru. 

Posebni znak se uporablja na območjih občin 

Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik ter 

Trbovlje.



Neposredna nevarnost 

poplavnega vala



Neposredna nevarnost 

poplavnega vala
• Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4 -

sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4 -

sekundnimi premori, se uporabi ob prelivanju ali 

porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. 

• Takoj zapustite ogroženo območje in se 

umaknite nad označeno raven, ki jo lahko 

doseže poplavni val. Posebni znak se uporablja 

na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvelka-

Ribnica ter Radlje ob Dravi.



Alarmiranje

• Prav tako morajo gospodarske družbe, 

zavodi in druge organizacije, ki opravljajo 

dejavnost katera predstavlja za širše 

okolje nevarno dejavnost, na svoje stroške 

organizirati in vzdrževati alarmni sistem 

glede na nevarnost, ki jo povzročajo.



Izbirno alarmiranje

• Alarmiranje s pomočjo pozivnikov

• Alarmiranje s pomočjo mobilnih telefonov.

Določijo se lahko skupine za obveščanje posameznika, 

skupine, zmanjšanega oddelka, oddelka, enote gasilcev 

itd.



Stacionarne postaje

• Stacionarne UKV in Zare + postaje so 

nameščene po gasilskih društvih v 

komandnih sobah in Reco.



Mobilne postaje

• Mobilne UKV in Zare + postaje so 

nameščene v gasilskih vozilih.



Ročne radijske postaje

• Ročna UKV postaja je osebna postaja 

gasilca.


