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Informacijska družba

Razumevanje informacijske družbe na področju zaščite, reševanja in pomoči

Gre za spreminjanje načina razmišljanja in ustaljenih praks uporabe informacijskih tehnologij za informatizacijo
obstoječih procesov zaščite, reševanja in pomoči v smer spreminjanja in prilagajanja slednjih z namenom
povečevanja učinkovitosti in zagotavljanja večje varnosti ljudi.

Informacijska družba ni zgolj tehnološki koncept je predvsem ekonomski model. Osnovna ideja informacijske
družbe je, da lahko s pomočjo učinkovite izmenjave informacij povečamo učinkovitost in občutno zmanjšamo
stroške.

Cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

 .Skrajšati čas prihoda reševalcev do ponesrečencev;

 Omogočiti hitro in učinkovito izmenjavo podatkov med reševalnimi službami in drugimi akterji;

 Zagotoviti hitro in učinkovito obveščanje in alarmiranje javnosti

 Optimizacija stroškov in s tem prerazporejanje denarja na področja, kjer le tega primanjkuje
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eCall v luči informacijske družbe

eCall, kot primer informacijske storitve informacijske družbe

eCall je sistem samodejnega klica v sili iz vozila v primeru prometne nesreče

Prometni sektor v EU predstavlja 10 % evropskega bruto domačega proizvoda

Po podatkih iz poročila je bilo v državah članicah Evropske zveze leta 2004 43.000 smrtnih žrtev v cestnem
prometu.

Zdravstveno pomoč je potrebna v več kot 1,7 milijona primerov prometnih nesreč v Evropi letno.

Z uvedbo sistema eCall se čas ukrepanja ob nesreči skrajša za okoli 50 % na podeželju in do 40 % v mestih.

V Evropi bi s pomočjo sistema eCall lahko rešili dodatnih 2.500 življenj na leto in do 15 % zmanjšali resnost
poškodb.

V denarju to pomeni zmanjšanje letnih stroškov do 26 milijard EUR.

Skupni letni strošek delovanja sistema eCall v Evropi je ocenjen na 4,55 milijarde EUR.
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Zgodovina številke za klic v sili 112

Številka za klic v sili 112

Letos mineva devetindvajset let, odkar je leta 1991 ministrski svet Evropske zveze odločil, da bo enotna evropska
številka za klic v sili 112.

Evropska zveza je leta 1998 z direktivo podrobneje določila delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112.

V Sloveniji smo številko za klic v sili 112 uvedli leta 1997, kot druga država v Evropi.
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Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112

NG112

EENA je v dokumentu Next Generation 112 Long Term Definition predstavila idejo informacijske hrbtenice
vseevropsko povezanega sistema javne varnosti, zaščite, reševanja in pomoči v okviru omrežja ESInet.
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Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112

NG112

Ključno pri omrežju ESInet je, da prek protokola SIP združuje vse podatke v povezavi s klici v sili na številko 112,
vključno z govorom iz telefonskih aparatov. Prek vmesnika WebRTC/SIP omogoča sprejem klicev v sili tudi iz
omrežja Internet, s čimer se odpira možnost izdelave namenskih aplikacij za klic v sili.

Omrežje bo medsebojno povezalo vse klicne centre 112 v Evropi.

Silam za zaščito, reševanje in pomoč bodo prek omrežja ESInet zagotovljeni podatki v realnem času iz samega
izvora.

Odprto je še vprašanje načina oglaševanja podatkov. V okviru EENA smo dali pobudo, da se za ta namen
vzpostavijo meta podatkovni strežniki, ki bi poleg podatkov o tem, kje so izvorni podatki opravljali tudi funkcijo
nekakšnih »domenskih« strežnikov za podatke.

Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112 - NG112 ima jasen cilj, skrajšati čas od klica v sili do
prihoda reševalnih enot.

Odzivni časi za 90 % vseh klicev v Sloveniji ne presegajo 7 sekund, medtem ko časi trajanja klica za 90 % vseh
klicev ne presegajo 160 sekund.

Čas trajanja klicev bi lahko skrajšali s samodejnim zajemom čim več podatkov..

Velja poudariti, da lahko po grobi oceni letno, prihranimo prek 40 milijonov evrov, če bi nam pri vseh intervencijah v
povprečju uspelo skrajšati čas prihoda sil za zaščito reševanje in pomoč za eno minuto.
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Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112

Aplikacije za klic v sili – prva aplikacija

Prvo spletno aplikacijo za klic v sili v Evropi, besedilni klic v sili za gluhe in naglušne WAP112, smo izdelali v 
Sloveniji že lata 2008.

Za aplikacijo WAP112, ki je prvi primer storitve naslednje generacije klicev v sili 112 v Evropi, je Uprava RS za 
zaščito in reševanje prejela nagrado Evropskega združenja številke za klic v sili EENA.
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Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112

Aplikacije za klic v sili - PEMEA

Naslednja generacija storitev klica v sili temelji na uporabi aplikacij za klic v sili za pametne telefone.

Evropsko združenje številke za klic v sili EENA, je začelo projekt vzpostavitve omrežja PEMEA, ki bo omogočilo
delovanje tovrstnih aplikacij na območju celotne EU

PEMEA bo odprla tudi druge možnosti, kot je to primer vzpostavitve video klicev za gluhe in naglušne ter podobno.



9

Naslednja generacija storitev klica v sili na številki 112

Aplikacije za klic v sili – informacijska varnost

Naslednja generacija klica v sili bo delovala v povsem IP informacijskem okolju, ki je za razliko od tradicionalnih
PSTN ali ISDN okolij veliko bolj ranljivo. Zagotavljanje informacijske varnosti zato predstavlja zelo velik izziv tako s
stališča zagotavljanja razpoložljivosti kot tudi informacijske varnost.
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Povratni klic v sili

Nove možnosti obveščanja in alarmiranja

Nov Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah zapoveduje uvedbo sistema javnega alarmiranja prek mobilnih
telefonov do prve polovice leta 2022.

Tehnologije za obveščanje in alarmiranje:

 Cell Broadcast (CB)

 Location-based SMS

 public warning applications
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Povratni klic v sili

Obveščanje in alarmiranje prek omrežja PEMEA

V okviru EENA smo sprožili pobudo, da se sistem PEMEA nadgradi tudi s funkcionalnostjo prenos alarmov in
obvestil, s čimer bi zagotovili, da bi aplikacije za sprejem alarmov in obvestil delovale na območju celotne EU.
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Prenova klicnih centrov

Klicni centri za sprejem klicev na številko 112

V Sloveniji imamo trinajst klicnih centrov za sprejem klicev v sili na številki 112

Tako veliko število centrov ima svoje prednosti kot tudi slabosti.

Prednosti:

 boljše poznavanje lokalnega okolja in jezika

Slabosti:

 nezmožnost sprejema velikega števila klicev na 112 v primeru večjih naravnih in drugih nesreč ali izjemnih 

dogodkov



13

Prenova klicnih centrov

Klicni centri za sprejem klicev na številko 112

Ena od rešitev je zmanjšanje števila klicnih centrov oziroma njihovo združevanje. Izkušnje iz tujine kažejo, da to ni
nujno optimalna rešitev, še zlasti ob dejstvu, da sodobne tehnologije omogočajo tudi virtualno združevanje
lokacijsko sicer ločenih klicnih centrov.

V javnomnenjski raziskavi, ki smo jo opravili v letošnjem letu, je kar 53,5 % ljudi podprlo večje število klicnih
centrov, medtem ko jih je 26,1 % za zmanjšanje njihovega števila.

Strategija bodočega razvoja klicnih centrov mora temeljiti na njihovi čim prejšnji tehnološki posodobitvi, ki bo
omogočala njihovo virtualno združevanje tudi v primeru zelo velikega števila klicev na 112 s prelivanjem klicev v
sili iz enega v drug center. Uvajanje nove tehnologije bo potekalo postopno in vzporedno s staro.
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


