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OBVESTILO ZA JAVNOST 

PROŽENJE SIREN ALARMNEGA SISTEMA GOLICA DNE 25. 2. 2015 

 

 

V sredo, 25. 2. 2015 so bile ob 11. 22 uri sprožene sirene, ki označujejo neposredno nevarnost 

poplavnega vala HE Golica- Koralpe na Muti in zgornji Dravski dolini. 

Nemudoma so bile aktivirane vse pristojne enote oz. službe, ki so se po proženju siren takoj 

odzvale, in sicer Prostovoljno gasilsko društvo Muta, poveljnik CZ Muta, župan, občinska 

uprava, Regijska uprava za zaščito in reševanje Slovenj Gradec ter Regijski center za 

obveščanje Slovenj Gradec (112). 

 

Z daljinskim nadzorom nad sistemom javnega alarmiranja Golica (SIJA Golica), ki ga izvaja 

podjetje TDI, d.o.o, je bilo ugotovljeno, da je bila lokalno aktivirana elektronska sirena, ki se 

nahaja v eni izmed večstanovanjskih stavb na Sp.Muti. Daljinski nadzor je pokazal, da je bila 

sirena aktivirana preko zunanje tipke.  

Alarmni sistem SIJA Golica je izveden tako, da lokalno aktiviranje katerekoli sirene z 

alarmnim znakom »Neposredna nevarnost poplavnega vala«, aktivira vse sirene v okviru 

alarmnega sistema SIJA Golica v občinah Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 

Vzdrževalna ekipa podjetja TDI, d.o.o, ki izvaja nadzor nad sistemom se je nemudoma 

odpravila na ogled elektronske sirene in jo na kraju samem tudi deaktivirala z namenom 

preprečitve morebitnih nadaljnih vklopov. Po pregledu in odpravi težav s strani vzdrževalcev 

alarmni sistem Golica spet deluje brezhibno. 

 

Prav tako je bilo prebivalstvo sprotno informirano preko sredstev javnega obveščanja s strani 

Uprave za zaščito in reševanje Slovenj Gradec, in sicer preko Koroškega radia ter spletne 

strani Občine Muta. 

 

Na kraj sprožitev sirene je bila napotena tudi patrulja PP Radlje ob Dravi zaradi suma 

kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč po 1. odstavku 309. člena KZ-1 s strani neznane 

osebe. Sum kaznivega dejanja je bil zaradi ugotovitev na kraju dogodka kasneje ovržen. 
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Župan Občine Muta je istega dne ob 14.30 uri sklical sestanek vse deležnikov, ki so 

operativno sodelovali pri tem neljubem dogodku z namenom kronološkega pregleda dogajanja 

in sprejetjem posameznih ukrepov oz. predlogov za preprečitev tovrstnih dogodkov, predlogov 

optimizacije sistema obveščanja in alarmiranja v sistemu Golica.  

 

Vsekakor je takšen lažni preplah in pasivnost prebivalstva zaradi nepoznavanja signala in 

ravnanja v primeru neposredne nevarnosti poplavnega vala HE Golica- Koralpe opozorilo in 

zaveza k optimizaciji obveščanja in usposabljanja prebivalstva v primeru, če bi obstajala 

resnična nevarnost. 

 

Enako pomembna je tudi zahteva župana Občine Muta, da se ugotovijo dejanski vzroki 

tokratnega že četrtega lažnega alarma oziroma aktivacije sirene. 

 

Končnega poročila, usklajenega na ravni podanih dejstev, s strani pooblaščenega vzdrževalca- 

podjetja TDI, d.o.o, Uprave za zaščito in reševanje ter ELES-a še nismo prejeli. Po prejemu 

končnega poročila bomo z vsebino seznanili širšo javnost. 

 

Zahvaljujemo se PGD Muta, poveljniku štaba CZ Občine Muta Jožetu Mehu, poveljniku 

regijskega štaba CZ Alanu Matijeviču, Regijskemu centru za obveščanje Slovenj Gradec, 

policijski postaji Radlje ob Dravi, podjetju TDI ter vsem posameznikom, ki so kljub lažnemu 

preplahu odreagirali razumno in preudarno.  

 
  

 

 

        Župan 

        Mirko VOŠNER, l.r 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


