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1. SISTEM DELOVANJA RADIJSKIH ZVEZ  

V Sloveniji 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 (ReCO), v katerih upravljajo z radijskim prometom in

zagotavljajo povezovanje uporabnikov v javne in druge

funkcionalne telekomunikacijske sisteme.

Sistem zvez ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z

radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in 100-odstotno
pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.



Sistem radijskih zvez v sistemu ZARE
(ZA-RE - Zaščita in reševanje)

Ima dva podsistema
a) Podsistem govornih  radijskih zvez
b) Podsistem osebnega klica



Po obsegu je sistem ZARE največji enotni profesionalni sistem

radijskih zvez v državi. Njegovo omrežje sestavlja 60 repetitorskih

postaj zgornje in 73 digitalnih repetitorskih postaj spodnje
oddajniške mreže.

Veliki Brebrovnik
OSNOVNI KANAL

REZERVNI KANAL

Sv. Avguštin - HALOZE

DMR kanal 12



Namen in prednost sistema:

Sistem je namenjen za komunikacijo s pomočjo sredstev zvez v

brezžičnem prometu za potrebe enot in služb v ZIR.

KAJ GASILCI PRIČAKUJEMO OD SISTEMA ZA-RE

Prednost sistema:

neodvisen od javnih telekomunikacijskih sistemov;

enostaven za uporabo;

deluje v izrednih razmerah.



Omejitve sistema:

podobno kot pri vseh sistemih radijskih zveze (motnje, sive lise,
omejeno število kanalov, naravne ovire, ki slabijo signal);

nepravilna uporaba in neznanje pri uporabi radijskih sredstev.



Frekvenčni pas sistema zvez ZA-RE



Vrste radijskih zvez v sistemu ZARE

• Simpleksna (SI)  - neposredna

• Semidupleksna (SD) – preko repetitorja



Simpleksna radijska zveza

Mobilne in ročne radijske postaje v sistemu ZARE so 
simpleksne.

• Ko radijska postaja oddaja ne more sprejemati in 
obratno.

• Uporabnik sam izbira med sprejemanjem in 
oddajanje s pritiskom na tipko PPT (Press To Talk).

• Ko je tipka spuščena postaja sprejema, ko je 
pritisnjena oddaja.



•Simpleksna radijska zveza
• Simpleksna radijska postaja



• Simpleksna (neposredna) radijska zveza

• Je zveza med dvema simpleksnima radijskima 
postajama.



• Semidupleksna (preko repetitorja) radijska zveza

• Je zveza med simpleksno radijsko postajo na eni strani in 
dupleksno napravo na drugi strani.



Semidupleksni (repetitorski) kanali za vzpostavitev zveze 
z ReCO Ptuj. 

Repetitor Veliki Brebrovnik – SD kanal (27);

Repetitor Jelovice – SD kanal (29); 

Repetitor DMR Sv. Avguštin – SD kanal (12). 



• Deli in pribor
• Antena

• Akumulator

• Nosilec

• Upravljala 

• Tipka PTT

• Zvočnik

• Mikrofon

• Zaslon

2. ROČNE RADIJSKE POSTAJE – SISTEM ZARE



• Deli in pribor

• Polnilec

• Zunanji mikrofon in zvočnik



Upravljala in kontrole

1. Izbira kanala

2. Vklop / Izklop in glasnost

3. Test slišnosti iz zvočnika

4. PTT tipka

5. Izklop motenj skeniranja

6. Vklop skeniranja

7. Nastavitev oddajne moči

8. LED indikator

9. Mikrofon

10. Zaslon

11. Tipke za izbiro menijev





• Nekaj opozoril

• Ne sme delovati brez priključene antene – nevarnost 
poškodbe postaje

• Na kvaliteto sprejema in oddaje vpliva:

• Antena (pazi na kvaliteto privitja)

• Mesto uporabe

• Namestitev postaje

• Pri oddajanju z ročno radijsko postajo le to drži vedno navpično na 
razdalji 5 - 8 cm od oči. Po možnosti naj bo antena nad višino glave 
(elektromagnetno sevanje ima negativen vpliv na človeka).

• Mikrofon naj bo 5-8 cm od ust in ga po možnosti zaščiti pred hrupom iz 
okolice. Razdaljo mikrofona od ust čim manj spreminjaj.

3. PRAVILNA DRŽA ROČNE RADIJSKE POSTAJE med 

komunikacijo



• Pred oddajanjem se odloči kaj boš rekel;

• Preveri, če imaš nastavljen pravi kanal in če je prost. Nikoli ne upadaj v 
zvezo;

• Svoje sporočilo oblikuj v kratke stavke. Govori počasi in naravno - ne 
preglasno;

• Izogibaj se prekomernih in neuradnih klicev;

• Z govorom začni sekundo ali dve po stisku PTT tipke in jo spusti šele 
sekundo ali dve potem, ko sporočilo končaš;

• Če je zveza slaba, črkuj sporočilo po tablici črkovanja.

4. PRAVILA SPOROČANJA MED DVEMA RADIJSKIMA POSTAJAMA



PRENOS SPOROČIL PREKO RADIJSKE ZVEZE

V pogojih slabe slišnosti se uporablja tablica črkovanja.





Pravila sporočanja med dvema radijskima postajama

• Postopek pogovora:

• komu je namenjeno (koga kličemo)

• kdo je sporočevalec (kdo kliče)

• sporočilo

• SPREJEM (pika)



Pravila sporočanja med dvema radijskima postajama

• Postopek pogovora (primer)

Gasilec Ormož
Gasilec Hardek na sprejemu

Gasilec Hardek javi se
kliče Gasilec Ormož

Sprejem

Gasilec Hardek
Gasilec Ormož
Sporoča da…..

Sprejem

Gasilec Ormož
Gasilec Hardek

Sprejel

Gasilec Hardek
Gasilec Ormož

Končano

Gasilec Ormož
Gasilec Hardek

Končano



• Postopek pogovora (primer)

Vodja intervencije
Napadalec 1 na sprejemu

Napadalec 1 javi se
kliče Vodja intervencije

Sprejem

Napadalec 1
Vodja intervencije

Podaljšaj prvi napadalni
vod za eno cev.

Sprejem

Vodja intervencije
Napadalec 1

Razumem, podaljšal bom prvi napadalni
vod za eno cev.

Sprejem

Napadalec 1
Vodja intervencije

Končano

Vodja intervencije
Napadalec 1

Končano

5. SPREJEMANJE POVELIJ PREKO RADIJSKE POSTAJE



6. SISTEM TIHEGA ALARMIRANJA



Sistem tihega alarmiranja



Sprejemnik osebnega klica

• Poslano sporočilo je lahko dolgo do 245 znakov

• O prejemu sporočila nas sprejemnik obvesti z zvokom 
in/ali z vibracijo

• Hrani zadnjih 18 sprejetih sporočil

• RIC (radio identity code) naslovi









Tipi SPREJEMNIKOV OSEBNEGA KLICA, POZIVNIKI, PAGING
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http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

Gradiva za temeljne učne programe 

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje

TEMELJNI PROGRAM ZA USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV,

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, oktober 2016

https://www.google.si/
http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje
http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje



