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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi so obravnavane naslednje teme s področja gasilskih vozil s 
prednostjo: 

- opis gasilskih vozil s prednostjo, 
- nabava in izdelava gasilskih vozil, 
- tipizacija gasilskih vozil, 
- stanje vozil v prostovoljnih gasilskih društvih; analiza in nabava gasilskih vozil, 
- predlog prenove nabave in porazdeljenost gasilskih vozil v Ljubljani. 

Glavni del diplomske naloge sestavljajo trije deli. Prvi del vsebuje izdelavo, opis in 
nabavo gasilskih vozil. V drugem delu na podlagi raziskovalnega dela ugotavljamo 
trenutno stanje gasilskih vozil v prostovoljnih gasilskih društvih in opredelimo 
problem nabave ter porazdeljenosti gasilskih vozil. Zadnji del pa vsebuje logistične 
rešitve porazdeljenosti in nabave gasilskih vozil v lokalni skupnosti. 
 
KLJUČNE BESEDE 
 
   - gasilska vozila 
   - Prostovoljno gasilsko društvo 
   - lokalna skupnost 
   - nabava 
   - porazdeljenost 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present thesis deals with the following issues related to the fire engines (priority 
vehicles): 

- description of fire engines (priority vehicles), 
- purchase and production of fire engines, 
- typification of fire engines, 
- state of fire engines in voluntary fire brigades - analysis and purchase of fire  

engines, 
- proposition for reviewing the purchase and distribution of fire engines in 

Ljubljana. 
The main part of the thesis consists of three parts. The first part contains the 
following topics: production, description and purchase of fire engines. On the basis 
of a research, the present state of the fire engines in voluntary fire brigades is 
established and the problem of the purchase as well as of the distribution of fire 
engines is defined. The third part proposes logistical solutions to the distribution and 
the purchase of fire engines in local community. 
 
KEYWORDS 
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- local community 
- purchase 
- distribution 
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1. UVOD 
 
Boj med ognjem in človekom se kot rdeča nit vleče skozi zgodovino. Od pradavnine 
do današnjih dni je ogenj človeku dober pomočnik in slab gospodar. 
Ljudje so se morali neprestano spopadati z ognjem, ki je ušel iz ognjišča in 
zagospodaril nad njihovim premoženjem. Spočetka neizkušeni so se v teh spopadih 
nabirali izkušnje, ki so jih prenašali iz roda v rod. Tako so nastali predpisi za varstvo 
pred ognjem in pravila ravnanja v borbi s požarom. Vse to pa še danes izpolnjujemo 
z novimi spoznanji. 
Malomarnost, neodgovornost in nepoznavanje varnostnih ukrepov so tisti vzroki, ki 
puščajo pogorišča in bedo. Požari najrazličnejših vrst povzročajo naši družbi vsako 
leto ogromno materialno škodo, prav tako pa uničujejo naravna bogastva. 
Nevarnost pred požarom je vsakodnevni pojav, prisoten je povsod v življenju. Zato 
je naša skupna naloga, skrb naše družbe in vsakega posameznika, (brez da bi 
razmišljali), da sodelujemo v boju z ognjem. Uspešni bomo v borbi z ognjem le 
tedaj, če bo skrbel za varnost pred požari vsak človek, ne pa samo dobro 
organizirana gasilska služba. Preprečevanje požarov mora postati trajna vrednota 
vsakega državljana. Z znanjem in zaupanjem, da sta varnost pred požarom ter 
pravočasno in strokovno ukrepanje tisti človeški vrednoti, ki pomembno prispevata  
h krepitvi vsakega posameznika in celotne družbe. 
Živimo v času razvoja in novih tehnologij. Ljudje so raztreseni, zato prihaja do 
nesreč. Le-ta je nepredviden in nenadzorovan dogodek, pri katerem ima akcija ali 
reakcija objekta ali človeka za posledico poškodbo ali celo smrt človeka oziroma 
povzroči materialno škodo. 
Za reševanje teh problemov so poleg človeka najpomembnejša vozila s prednostjo.  
V tem kontekstu lahko navedemo misel predsednika Gasilske zveze Slovenije 
Ernesta Eörya: »Z znanjem in tehniko za večjo varnost.« 
Danes ima cestni promet poleg gospodarske tudi izrazito socialno funkcijo. V 
cestnem prometu uporabljamo različna vozila, ki se delijo po različnih kriterijih, 
odvisno od namena, konstrukcije in tehničnih karakteristik. Ena od teh skupin vozil 
so specialna vozila, ki se delijo na prevoz tovorov izrednih dimenzij ali večjih mas, 
na vozila za prevoz določenih tovorov in na specialna vozila za določene namene. V 
to zadnjo skupino spadajo tudi specialna gasilska vozila. To so vozila, ki so 
namenjena za tehnično reševanje in gašenje požarov.  
 
 
1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
V Ljubljani je zelo razširjeno prostovoljno gasilstvo, ki ima veliko število specialnih 
vozil različnih proizvajalcev. Nova, že narejena specialna gasilska vozila so zelo 
draga, zato je večji del teh vozil predelanih iz navadnih tovornih ali kombiniranih 
vozil. Problem nabave gasilskih vozil in porazdeljenosti po lokalni skupnosti je 
predvsem v tem, da vsako društvo odloča samo, tako o nabavi kot tudi o modelu 
gasilskega vozila. Težava je torej v tem da, da počasi izginjajo vozila za prevoz 
večjih količin vode. Čeprav vemo, da je voda še zmeraj najučinkovitejše sredstvo za 
gašenje.  
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1.2 PREDSTAVITEV OKOLJA 
 
Gasilstvo je v Ljubljani prisotno že 130 let. Je del tradicije vsakdana ljudi. Kljub le-tej 
pa je gasilstvo organizirano v strukturo. V MOL imamo gasilski zavod s poklicnimi 
gasilci in prostovoljne gasilce po gasilskih društvih. Na čelu vse gasilske 
organizacije je GZS. Ta skrbi za izobraževanje gasilcev, tipiziranje gasilske opreme 
in preventivo na državni ravni. Ljubljana ima svojo gasilsko zvezo, ki deluje na 
območju MOL. V GZL je vključenih 35 prostovoljnih gasilskih društev in 5 
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. Za zagotavljanje in financiranje 
prostovoljne in poklicne gasilske dejavnosti v MOL je odgovoren župan. 
Društva v GZL so razdeljena v 6 sektorjev glede na lokacijo v mestu in so 
stopnjevana po kategorizaciji. Pozivanje PGD ob intervencijah se izvaja prek 
regijskega centa za obveščanje. 
Najvišji organ vsakega PGD je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani, ki izvolijo med 
svojimi člani organe društva, kot so upravni odbor, nadzorni odbor, predsednika in 
poveljnika. Organizacijski del društva prevzame predsednik, ki zastopa društvo 
navzven. Organiziranje in vodenje operativnega dogajanja pa prevzame poveljnik 
društva s pomočjo podpoveljnikov in pomočnikov na posebnih področjih, kot so skrb 
za radijske zveze, vozni park, dihalne aparate, prvo pomoč in delo z mladino. 
 
 
 1.4 METODE DELA 
 
Metode, ki sem jih uporabil pri izdelavi diplomske naloge so: analitična metoda; 
metoda razčlenjevanja celote v posamezne dele, sintetična metoda; metoda 
združevanja od splošnih pojmov k sestavljenim pojmom oziroma strnitev različnih 
pojmov v celoto; metoda deskripcije; metoda opisovanja posameznih pojmov, 
statistična metoda; metoda množičnih pojavov, zbiranja podatkov in obdelava 
podatkov.  
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2. OPIS GASILSKIH VOZIL S PREDNOSTJO 
 
 
2.1 VOZILA, KI LAHKO UPORABLJAJO SVETLOBNE IN ZVOČNE         
SIGNALE 
 
Vozila s prednostjo so tista, ki imajo naprave za dajanje posebnih svetlobnih in 
zvočnih znakov. Ti označujejo vozila s prednostjo, ki jih je dovoljeno namestiti in 
uporabljati samo na vozilih policije in vojaške policije, na gasilskih vozilih, na vozilih 
nujne medicinske pomoči in drugih reševalnih vozilih, ki se uporabljajo v mreži javne 
zdravstvene službe in so predpisano opremljena za opravljanje nujne medicinske 
pomoči, vozilih carinske službe, državnega tožilstva in preiskovalne službe sodišča 
ter na intervencijskih vozilih civilne zaščite, gorske reševalne službe in mobilne 
enote ekološkega laboratorija. 
Zvočne in svetlobne znake na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati samo za 
izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja in premoženja oziroma za 
preprečitev nastanka velike materialne škode, za preprečitev ali odpravo 
onesnaženja okolja, za zavarovanje in ogled kraja prometne nesreče, kaznivega 
dejanja ali prekrška. 
 
 
2.2 RAZVOJ GASILSKIH VOZIL 
 
V začetku 20. stoletja se je pričel razvoj vozil, hkrati pa tudi gasilskih vozil. Prva 
vozila so bila podobna po konstrukciji vprežnim vozilom. Služila so samo za prevoz 
gasilcev in minimalno količino njihove opreme. Po karakteristiki so bila skromna, saj 
so dosegala največjo hitrost do 25 km/h, nosila 100l vode in prevažala do 5 
gasilcev. Sčasoma so se vozila izpopolnjevala.  
Napredek se je zgodil z uporabo listnatih in vijačnih vzmeti, kar je omogočilo manj 
okvar na vozilu in večje hitrosti. Največji premik pa se je zgodil po treh desetletij 
razvoja, z zamenjavo polnih gum z zračnicami in s pričetkom uporabe bencinskega 
in dizelskega motorja. Avto je postal popolnoma zaprt. V njem je prostora za 18 do 
20 gasilcev. Za prostorom za moštvo so posebni prostori za cevi, za motorno 
brizgalno ter razne gasilske potrebščine. Na strehi pa je prostor za raztezalo lestev.  
 
 
2.3 OSNOVNE ZAHTEVE ZA GASILSKA VOZILA 
 
Gasilska vozila so skozi leta spreminjala svojo obliko in se prilagajala razvoju vozil v 
avtomobilski industriji in gasilcem omogočala boljše dosežke. Iz standardnega 
vozila, namenjenega prevozu tovora in oseb, nastane gasilno vozilo, ki pa mora 
izpolnjevati zahtevane standarde. Postavlja razrede in definira kategorije, kakšna je 
funkcija uporabnosti in mase vozil. 
Naslednji opis omogoča razumevanje večjega števila kriterijev za karakteristike 
vozil: 
- vozilo definira kot: zaprto motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb in opreme, 
- motorno vozilo definira kot: vsako vozilo s štirimi ali več kolesi, ki ni železniško, ter   
se normalno uporablja: za prevoz oseb in tovora, za vlečno vozilo, za posebne 
namene, 
- gasilsko vozilo kot: vsako vozilo, ki se uporablja za gašenje in reševanje, 
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- snemljivo kot: kontejner, vsaka specialno konstruirana naprava za hitro montažo in 
demontažo, 
- prikolica kot tudi polprikolica. 
 Razdelitev vozil glede na maso (največja skupna dovoljena masa): 
- lahka (L) od 2 t NSDM do 7,5 t, 
- srednja (S) od 7,5 t NSDM do 14 t, 
- težka (T) več kot 14 t NSDM. 
Razdelitev vozil glede na premagovanje ovir na zemljišču vozne zmogljivosti na 
terenu: 
- 1. kategorija (mesto), 
- 2. kategorija (podeželje), 
- 3. kategorija (brez omejitev glede terena). 
 
 
2.4 OPIS GASILSKIH VOZIL IN VGRAJENE TER PRENOSNE 
GASILSKE OPREME 
 
Za poveljniško vozilo se uporablja osebna ali terenska vozila s pogonom na dva ali 
vsa kolesa. Namenjeno predvsem poveljniku oziroma vodji intervencije. Uporablja 
se kot osnovno prevozno sredstvo za samostojno hitro vožnjo do mesta požara, 
vodenje gasilske enote med vožnjo in za izvidnico pri ugotavljanju stopnje požara. 
Uporabljajo se tudi večja vozila za vodenje večjih akcij, tako imenovano štabno delo 
na terenu in za kakovostno komuniciranje. 
Gasilsko vozilo za prevoz moštva je namenjeno za prevoz gasilcev in njihove 
osebne zaščitne opreme. Posadka vozila je 1+8. Dovoljena skupna teža vozila sme 
znašati največ 3500 kg. 
Gasilno vozilo je namenjeno prevozu osnovne enote in opreme za gašenje. Oprema 
v vozilu je namenjena izvajanju osnovnih nalog ob zagotovljenem viru vode, zato je 
med opremo prenosna motorna brizgalna. Vozilo se uporablja za gašenje požarov, 
reševanje pred vodo in manjše tehnične intervencije. GV-1 ima cestni ali 4x4 pogon 
in največjo dovoljeno skupno  maso 3500 kg. Največja dovoljena skupna teža GV-2 
sme znašati največ 9000 kg. Gasilsko vozilo z vodo GV-V1 je vozilo, ki ima vgrajeno 
črpalko z zmogljivostjo 30–60 l/min, vijak z visokotlačno cevjo ø16 mm, dolžine 50 
m, in rezervoar za 500 l vode. Največja dovoljena skupna masa je 5500 kg. 
Posadka vozila GV-V1 je zmanjšan oddelek 1+5.  
Gasilsko vozilo s cisterno je gasilsko vozilo z gasilsko črpalko na pogon prek 
avtomobilskega motorja in je opremljeno z gasilsko opremo in trdno vgrajenimi 
rezervoarji za gasilna sredstva. Posadka je skupina, zmanjšan oddelek ali oddelek. 
Pri vozilih s cisterno se penilno sredstvo lahko uporablja ali kot vgrajen v rezervoar 
ali v priročnih posodah. Vozilo GVC 16/25 ima vgrajen rezervoar za 2500 l vode in 
dve hitro napadalni napravi s cevjo dolžine 50 m in pretokom 100 l/min ter gasilsko 
tehnično opremo. Uporablja se za gašenje in reševanje ob požarih in tudi za oskrbo 
požarišča z gasilsko vodo. Namenjen je večjim gasilskim enotam. Vozilo GVC 24/50 
ima vgrajeno normalnotlačno ali visokotlačno gasilsko črpalko, ki poganja motor 
vozila, napravo za hitri napad, rezervoar za 5000 l vode in 500 l penilne snovi, 
vgrajen metalec vode in pene ter gasilsko tehnično opremo. Vozilo se zaradi velike 
količine vode uporablja ob večjih požarih in za oskrbo požarišča z vodo. 
Gasilsko vozilo z napravo za gašenje s prahom in z zmanjšano gasilsko opremo je 
primerno za posadko oziroma skupino (trije gasilci). Namenjena je za gašenje 
velikih požarov razreda B in C. Naprava za gašenje s prahom na vozilu običajno 
sestoji iz: rezervoarja za prah, jeklenk s pogonskim plinom, naprave za aktiviranje s 
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kontrolno tablo, naprave za reguliranje delovnega pritiska, cevovodov, sistema za 
izpiranje, ročnikov za prah. Vozilo ima običajno dva rezervoarja s po 500 kg prahu, 
lahko pa je tudi enojni rezervoar s tisoč kilogrami. Večje gasilsko vozilo ima 2000 kg 
prahu za gašenje, ki lahko izmeče prek ročnikov 5 kg/s ali več in ima domet 12 m, 
ali prek monitorja z masnim pretokom 30 kg/s in dometom do 45 m. Za gašenje je 
običajno potrebno aktivirati sistem za ustvarjanje tlaka, ki se lahko odpira selektivno, 
s čimer se zagotovi trajnost pritiska v celotnem času gašenja. 
Gasilsko vozilo s prahom in vodo je vozilo z vgrajeno napravo za gašenje s prahom,  
rezervoarjem za vodo in gasilsko opremo. Posadka je tako imenovani zmanjšani 
oddelek. 
Vozilo za gašenje in reševanje z višin se uporablja predvsem za vstopanje v objekt 
in izvajanje nalog gašenja in reševanja, ko teh ni mogoče opraviti s pomočjo 
obstoječih vertikalnih komunikacij. To so lahko gasilska avtolestev z ali brez košare, 
zgibno gasilsko dvigalo, katerega košara ima nosilnost 400 kg, ter gasilsko 
teleskopsko dvigalo. ALK 23–12 je avtolestev s košaro nazivne višine reševanja 23 
m in nazivne širine previsa 12 m. 
Tehnično vozilo bi lahko imenovali hitro tehnično vozilo. Ima osnovno opremo za 
posege pri reševanju ukleščenih oseb in za drugo pomoč pri manjših posegih 
tehničnega reševanja. Oprema je nameščena v ustrezno vozilo, ki je enoprostorsko 
ali kombi vozilo s pogonom 4x4. Večje tehnično vozilo je opremljeno z enako 
opremo kot manjše in ima dodatno opremo za posege pri reševanju ob nesrečah s 
kislinami in lugi ter dvigalo z osnovno zmogljivostjo do 1200 kg. 
Orodno vozilo je gasilsko vozilo, ki se uporablja za prevoz orodja ob požarih in 
tehničnih intervencijah. Posamezno vozilo ima posebej prilagojeno opremo za 
določene zvrsti intervencije, kot so: nesreče z nevarno snovjo, reševanje na vodi. 
Gasilski priklopnik je posebej za gasilske intervencije izdelan priklopnik z določeno 
opremo. Uporablja se za prevoz prenosne motorne brizgalne, reševalnega čolna, 
gasilskega prahu itd. 
Med druga gasilska vozila, ki so redko vidna na naših cestah in se uporabljajo za 
specifične namene spada vozilo za intervencije na letališčih. Vozilo za letališča 
Poseidon, 6x6, ima MAN-ov 10-cilindrični motor, 700 KM in avtomatski menjalnik. 
Hitrost 80 km/h doseže v 25 s in ima maksimalno hitrost 115 km/h. Podvozje je 
MAN-ovo (za vojaška vozila) z vsemi dodatki in blokadami koles. Črpalka za vodo 
ima lasten pogonski motor in je postavljen za kabino. Vodni metalec z zmogljivostjo 
4500 l/min doseže objekt na razdalji do 85 m, manjši metalec, zmogljivosti 900 l/min, 
pa ima domet 45 m. Naprave v vozilu se upravljajo prek aktivnega ekrana, 
občutljivega na dotik (touch screen), kjer voznik z dotikom sličic na ekranu uklaplja in 
izklaplja naprave ter regulira doziranje penila in delovanje ter porabo gasilskih 
sredstev. V primeru okvar pa ima možnost ročnega upravljanja iz kabine. Vozilo je 
na zunanji strani obdano z elementi iz poliestra, ki omogočajo dostop do vseh delov 
vozila. Gasilsko vozilo za tunele s tipično obliko z dvema kabinama (za vožnjo 
naprej in nazaj) ima poleg druge specialne opreme vgrajeni dve kameri za nadzor 
prostora. Na vozilu je štirim gasilcem z maksimalno zaščito na razpolago 4000 l 
vode in 500 l penila. 
 
 
2.5. GASILSKO–TEHNIČNA SLUŽBA AERODROMA LJUBLJANA 
 
Aerodrom Ljubljana ne spada med večja letališča v Evropski uniji  in ima v garažah 
za potrebe gašenja sedem vozil in  usposobljene ljudi.  
V garažah se nahaja 5 gasilskih vozil in 2 reševalni vozili: 
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a) Gasilska vozila za hitro posredovanje: 
- gasilsko vozilo PANTHER 1+2, 8x8, 13.500 l vode, 500 kg prahu, 1500 l penila. 
Domet topa na strehi 80 m, penila 65 m. 7 hladilnih šob za gašenje na podvozju 
vozila, največja hitrost 140 km/h, masa vozila 38000 kg. 
- gasilsko vozilo FAUN 1+2, 6x6, 9000 l vode, 1000 l penila. Domet topa je 80 m, 
penila 65m, največja hitrost 105 km/h, masa vozila 28000 kg.  
b) Ostala gasilska vozila: 
- gasilsko vozilo FALCON 1+5, 4x4, tehnično vozilo, 
- gasilsko vozilo SPRINTER 1+1, 4x4, poveljniško vozilo, 
- gasilsko vozilo TAM 110 1+1, 4x4, vozilo za gašenje s prahom, 
- 2 reševalni vozili.  
 
 
2.6 POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL IN UDELEŽBO V PROMETU 
 
Pogoji za vožnjo vozil 
  Pravico voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo ima oseba, ki: 
  - je telesno in duševno zmožna voziti motorno vozilo, 
  - je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil, 
  - ima veljavno vozniško dovoljenje tiste kategorije v katero spada vozilo, ki ga vozi, 
  - uporablja pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njenem vozniškem dovoljenju. 
 
Vozila s prednostjo sme voziti oseba, ki: 
- ni voznik začetnik, 
- ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil tiste 
kategorije, v katero spada vozilo ki ga vozi, 
- v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena in ni v kazenskem postopku za 
kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV kategorije ali za kaznivo dejanje 
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, 
-  v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk v cestnem prometu. 
 
Interventni izvoz voznika 
Vsak interventni izvoz je že sam po sebi nevarno dejanje, saj  pričakujemo od 
voznika, da bo kršil cestnoprometne predpise tako, da glede na potrebe: 
- vozi hitreje kot je dovoljeno, 
- prehiteva na nedovoljenih mestih, 
- vozi po površinah, ki so namenjeni pešcem in kolesarjem, 
- prehiteva po desni strani, 
- vozi po nasprotni strani, kot je dovoljeno, 
- ne upošteva znake, pač pa promet, 
- vozi po potrebi po levi strani, 
- vozi po površinah, kjer je prepovedano, 
- parkira na nedovoljenih mestih. 
Seveda pa se zaradi voznikovega neupoštevanja predpisov ne sme zgoditi 
prometna nesreča, kajti s tem so ogroženi ljudje in njihovo premoženje, intervencija 
pa ni učinkovita. To pomeni da moramo kljub kršitvam cestnoprometnih predpisov 
voziti varno in upoštevati lastnosti vozila in okolja, v katerem vozimo. 
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Pogoji za udeležbo v prometu 
Vozila v cestnem prometu morajo izpolnjevati predpisane pogoje glede dimenzij, 
skupne mase, osne obremenitve, glede varstva okolja ter imeti brezhibne 
predpisane naprave in opremo. 
 
 
2.7 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI GASILSKIH VOZIL 
 
Zaradi tipizacije gasilskih vozil in opreme so le-ta strogo namenska in praktično 
neuporabna za druge namene. Vodji intervencije omogoča lažje odločanje o pozivih 
dodatnih vozil in ekip. Vozila omogočajo izurjeni ekipi hitro posredovanje in veliko 
učinkovitost. Nepogrešljiva so pri elementarnih in drugih nesrečah, kjer se rešuje 
ljudi in njihovo imetje.  
Gasilska vozila so zelo draga, kar zvišuje obratovalne stroške, ker vozila niso v 
uporabi. Čeprav so tehnološko zelo izpopolnjeni je njihov dostop ob prehodnih 
objektov prav zaradi njihove velikosti otežen. Vozila so namenjena izključno samo 
pripadnikom gasilske enote in ljudem, ki so za to usposobljeni. Zaradi zelo visokih 
stroškov vozil, jih nekatera društva ne morejo imeti. Uporabljajo že zelo stara vozila, 
ki pa se rada kvarijo.  
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3. NABAVA IN IZDELAVA GASILSKIH VOZIL 
 
 
3.1 NABAVA VOZILA 
 
Vemo, da so finančna sredstva prostovoljnih gasilskih društev pri nas omejena, zato 
se posamezna društva različno odločajo glede nabave oziroma predelave vozil, in 
sicer odvisno od zmožnosti in seveda v okviru zakonov. Člani teh društev načeloma 
niso strokovno usposobljeni za takšne predelave vozil, zato se v mnogih primerih 
soočajo z različnimi težavami, največkrat že pri izberi vozila pri nakupu. 
 
 
3.2 BISTVENI PODATKI OB NAKUPU VOZILA 
 
Nadgradnja je praviloma sestavljena iz prostora za moštvo in prostora za gasilsko 
opremo ter zagotavlja možnost prevoza moštva, gasilske opreme ter pritrditev 
gasilske opreme. Mora pa biti tudi v skladu z zakonskimi predpisi, predpisi varstva 
pri delu, določenimi standardi in navodili proizvajalca podvozja. Uporabnik vozila, ki 
ga nadgrajujemo, moramo vedeti, za kakšne namene ga bo uporabljal in kaj vse 
namerava vgraditi v vozilo. Podatki, ki so bistveni za gasilce in za nadgradnjo vozila: 
         
 
skupna dovoljena masa vozila kg 14000
maksimalna dolžina nadgradnje (W) mm 3521
minimalna dolžina nadgradnje (W) mm 3206
nosilnost kg 8580
teža šasije kabine kg 5420
masa prazne šasije na sprednjo os kg 3653
masa prazne šasije na zadnjo os kg 1767
maksimalna nosilnost sprednje osi kg 5000
maksimalna nosilnost zadnje osi kg 9440
maksimalen zadnji previs (X) mm 1575
minimalen previs nadgradnje (X) mm 1260
težišče obremenitve - minimalno (Y) mm 186
težišče obremenitve - maksimalno (Y) mm 343
maksimalna dolžina vozila (Z) mm 6733
minimalna dolžina vozila (Z) mm 6418
vstop v kabina (B) mm 1702
medosna razdalja (F) mm 3648
zadnji previs šasije (N) mm 1652
celotna dolžina šasije kabine mm 6690
višina šasije praznega vozila (H2) mm 1159
višina šasije obremenjenega vozila (H2) mm 1063
višina od strehe kabine do tal pri praznem vozilu mm 2929
sprednji previs mm 1390
širina kabine med blatniki mm 2400
sprednji kolotek mm 1889
zadnji kolotek mm 1831
širina pri zadnjih kolesih mm 2390
razdalja med osjo in šasijo mm 0
višina od tal spredaj mm 231
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višina od tal zadaj mm 195
širina sprednjega okvirja mm 850
širina zadnjega okvirja mm 850
obračalni krog mm 8310
napadni kot spredaj 24
 
 

 
 

Slika 1: Bistvene mere vozila 
 
 
3.3 PREDELAVA IN IZDELAVA VOZIL 
 
Pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki izdelujejo, popravljajo in 
predelujejo, se ukvarjajo s prometnim vozilom in napravami, nadomestnih delov in 
opreme ali posameznih sklopov za vozila, morajo zagotavljati potrebno strokovnost 
in kakovost dela ter upoštevati vse predpise, ki zagotavljajo varnost vozil v cestnem 
prometu. V vozilu in na njem smejo biti vgrajene samo naprave, rezervni deli in 
oprema ali posamezni sklopi, ki so  homologirani, če se za takšne naprave, dele in 
opremo ali sklope zahteva homologacija.  
 
 

 
          

 Slika 2: Sašija s kabino 
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3.3.1 PREDELAVE NA ŠASIJI 
 
- vgradnja kardanskega sistema za pogon črpalke za vodo in namestitev nosilnih 
ležajev kardanskih gredi na pomožni okvir na šasiji, 
- vgrajen sistem za vzdrževanja tlaka v zračnem sistemu šasije, 
- izdelan priklop na pnevmatski sistem vozila – odvzem iz tlačnih rezervoarjev za 
pogon pnevmatskega dvižnega stebra, 
- rezervno kolo je nameščeno pot zadnji previs, 
- izdelan priklop na električni sistem vozila za osvetlitev notranjosti in zunanjosti 
nadgradnje, dodatne pozicijske in  zavorne luči na zadnjem delu nadgradnje in 
dodatne modre bliskavice na zadnjem delu nadgradnje, 
- rezervoar za gorivo je na desni strani nadgradnje za prvo roleto. 
 
 
3.3.2 PREDELAVE NA IN V KABINI 
 
- vgradnja zvočno svetlobnega bloka na strehi kabine, 
- vgradnja in namestitev radijske postaje v kabini in priklop na električno omrežje 
vozila, 
- vgradnja dodatnih opozorilnih luči in stikal na armaturni plošči vozila, in sicer 
kontrola odprtosti rolet, kontrola dviga dvižnega stebra z reflektorji, stikalo za vklop 
luči za osvetlitev okolice nadgradnje. 
V zadnjem delu je prečno nameščena klop, ki ima na zgornjem delu nameščene 
nosilce za štiri dihalne aparate. Nosilci dihalnih aparatov se nahajajo za naslonjali, ki 
jih je ob intervenciji možno s posebnim mehanizmom hitro dvigniti, s tem je 
omogočena hitra namestitev dihalnih aparatov. Ob aktiviranju dvižnega mehanizma 
naslonjala se deaktivira tudi vpenjalni sistem dihalnih aparatov. 
 
 
3.3.3 NADGRADNJA 
 
Ogrodje nadgradnje je sestavljeno iz jeklenih cevi in profilov, ki so opločevinjeni z 
AL pločevino. Ob straneh in zadnjem delu nadgradnje se nahajajo police ter nosilci 
za gasilsko opremo, v sredini nadgradnje pa je nanjo vzdolžno nameščen rezervoar 
za vodo, ki je obdan z Al rebrasto pločevino. V zadnjem delu nadgradnje je 
nameščena črpalka.  
Za dostop do opreme so nameščeni ob straneh po trije roloji (s sistemom na zaklep) 
ter pregibnimi stranicami, ki služijo hkrati tudi kot stropne ploskve (v odprtem 
položaju) za lažji dostop do opreme. Na policah v notranjosti se nahaja razna 
oprema za gašenje in razna gasilska oprema.  
Pri odpiranju je potrebno paziti, da se odpre vedno najprej roleta, šele nato se lahko 
odpre tudi pregibna stopnica pod roleto. Pri odpiranju se ob vključenem električnem 
kontaktu na vozilu prek stikala vklopijo notranje luči za osvetlitev notranjosti boksa. 
Stikalo je hkrati tudi varnostno, saj omogoča pregled iz vozniške kabine nad 
odprtostjo rolet (opozorilna svetilka na armaturni plošči). 
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Slika 3: Ogrodje nadgradnje vozila 
 
 
3.3.4 SPREDNJA ROLETA LEVO 
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah ter na vrtljivi steni, pritrjena pa je s posebnimi pritrdišči za gasilsko 
opremo.  
V skrajnem levem delu (takoj za prvo steno nadgradnje), je nameščen poseben 
nosilec za 4 kom. Sesalnih cevi A, ki so nameščene prečno na smer vožnje, in so 
enostavno izvečljive.  
Vrtljiva stena, ki je nameščena na sprednji strani (glede na smer vožnje), je izdelana 
tako, da jo je s posebnim sistemom možno zavrteti okoli vertikalne osi tako, da se iz 
osnovnega položaja lahko zavrti za 90°, s tem pa je omogočen lahek dostop do 
opreme.  Blokirana je v obeh položajih – torej takrat, ko je pospravljena v vozilo 
(izhodiščni položaj), oziroma ko je obrnjena iz nadgradnje. Na steni so nameščena 
pritrdišča za razno orodje ter opremo, na levi strani (zunanji, ko je stena v 
izhodiščnem položaju) so nameščeni nosilci za: 
- ročno žago za les, 1 kom, 
- kramp, 1 kom, 
- gasilsko sekiro  za ruševine, 1kom, 
- sekiro, 1 kom, 
- škarje za rezanje betonskega železa (velike), 1 kom, 
- lomilko, 1 kom. 
Na desni strani (notranji, ko je stena v izhodiščnem položaju) so nameščeni nosilci 
za : 
- kladivo, malo, 1 kom, 
- kladivo, večje, 1 kom, 
- sekač, ploščati, 1 kom,  
- jekleno konico, 1 kom, 
- gasilsko sekiro, 3 kom, 
- sekiro force, 1 kom, 
- zaščitno čelado, 1 kom. 
Za pregibno steno se nahajajo police, na katerih so nameščena pritrdišča za razno 
orodje ter opremo, in sicer : 
- ročna brizgalka (brentača), 1 kom, 
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- lopata, 1 kom, 
- kovček za orodje, 1kom, 
- kovinsko vedro, 
- rezervna posoda za gorivo in olje, 1 kom, 
- motorna žaga za les, 1 kom; (delo z motorno žago je dovoljeno samo posebej 
usposobljenim gasilcem, ki so seznanjeni z navodili za uporabo, ki jih je podal 
proizvajalec motorne žage. Pri delu z motorno žago je treba upoštevati predpise in 
zakone iz varstva pri delu, izvajati predpisane varnostne ukrepe ter uporabljati 
predpisana zaščitna sredstva). 
V spodnjem delu, ki se zapira s pregibno stopnico, je nameščen vpihovalec zraka, 1 
kom. 
 
 
3.3.5 SREDINSKA ROLETA LEVO  
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah in nosilcih ter pritrjena s posebnimi pritrdišči za gasilsko opremo. 
Na zgornji polici, se nahajata plastična zaboja. Na spodnji polici sta nameščena dva 
puhalnika zraka s pripadajočo opremo. 
 
 
3.3.6 ZADNJA ROLETA LEVO 
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah in nosilcih ter pritrjena s posebnimi pritrdišči za gasilsko opremo. 
Zgoraj je nameščen visokotlačni navijalni boben z 50 m cevi ø25 mm z zaščitnim 
koritom in vodilnimi valji za vodenje cevi. 
Pod visokotlačnim navijalnim bobnom se nahaja stikalo za el. navijanje cevi na 
navijak. 
Na sredini je polica, na kateri se nahaja nosilec za 2 kom; tlačnih cevi C, 3 kom; 
tlačnih cevi B in 2 kom; tlačnih cevi H. 
V spodnjem delu, ki se zapira s pregibnimi stopnicami so nameščeni še: 
- visokotlačni ročnik, tesno povezan s cevjo na visokotlačnem navijalnem bobnu, 
- ročnik navadni C, 1 kom. 
- ročnik z zasunom C, 1kom, 
- ročnik z zasunom B, 1 kom, 
- prehodne spojke B/C, 2 kom,  
- trojak B/CCB, 1 kom, 
- zaboj, 1 kom, 
- omejevalec tlaka, 
- kombiniran ročnik. 
 
 
3.3.7 SPREDNJA ROLETA DESNO 
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah ter na vrtljivi steni, pritrjena pa je s posebnimi pritrdišči za gasilsko 
opremo. 
Pregibna stena, ki je nameščena na sprednji strani (glede na smer vožnje), je 
izdelana tako, da jo je s posebnim sistemom možno zavrteti (po vertikalni osi) tako, 
da se iz osnovnega položaja lahko obrne za 90°, s tem pa je omogočen lahek 
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dostop do opreme. Blokirana je v obeh položajih, torej takrat, ko je pospravljena v 
vozilo (izhodiščni položaj), oziroma ko je obrnjena iz nadgradnje. Na steni so 
nameščena pritrdišča za razno orodje ter opremo, in sicer na desni strani (zunanji, 
ko je stena v izhodiščnem položaju) so nameščeni nosilci za: 
- varnostni trikotnik – triopan, 2 kom, 
- signalne luči, 2 kom, 
- opozorilna zastava, 2 kom, 
- opozorilni trak, 2 kom. 
Na levi strani (notranji, ko je stena v izhodiščnem položaju) so nameščeni nosilci za 
kovček z opremo za prvo pomoč, 1 kom, poleg tega pa še: 
- trinožno stojalo za reflektor, 2 kom, 
- reflektorji 500 W, 2 kom, 
Za pregibno steno se nahajajo police, na katerih so nameščena pritrdišča za razno 
orodje ter opremo in sicer: 
- stožci/stebrički za označevanje na cesti, 5 kom, 
- gasilni aparat S9, 2 kom, 
- gasilni aparat S6, 1 kom, 
- plastična ročka za gorivo, 10 l 
- absorbens 1 kom, 
- navijalni boben z električnim kablom, 2 kom. 
V spodnjem delu, ki se zapira s pregibno stopnico, je nameščen na izvlečnih saneh 
elektroagregat za napajanje z električno energijo reflektorje, ki se nahajajo na 
dvižnem stebru in potopne črpalke, ki se nahaja na desni strani nadgradnje.  
Na desni strani, torej na notranji steni nadgradnje, ki meji na kabino, je v spodnjem 
delu nameščen rezervoar za gorivo. 
 
 
3.3.8 SREDINSKA ROLETA DESNO 
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah in nosilcih ter pritrjena s posebnimi pritrdišči za gasilsko opremo. Na 
zgornji polici se nahajajo: 
- nosilec za 9 kom, tlačnih cevi C, 
- jeklena ročka za gorivo 20 l, 
Nad zgornjo polico je na steno pritrjen nosilec za ročnik za peno. 
Na sprednji strani police je nameščen ključ za podzemni hidrant. 
Pod polico je na steno pritrjen ročnik za peno. 
Na spodnji polici se nahajajo plastične ročke za penilo, 20 l – 5 kom ter potopna 
črpalka.  
 
 
3.3.9 ZADNJA ROLETA DESNO 
 
V prostoru, ki ga zapira roleta, se nahaja razna gasilska oprema, ki je nameščena 
na policah in nosilcih ter pritrjena s posebnimi pritrdišči za gasilsko opremo. 
Na zgornji polici se nahaja nosilec za 3 kom. tlačnih B cevi in 4 kom. tlačnih C cevi 
ter za sesalno cev za peno. 
Na sredini je nameščen visokotlačni navijalni boben s 50 m cevi ø25 mm z zaščitnim 
koritom in vodilnimi valji za vodenje cevi. Pod visokotlačnim navijalnim bobnom se 
nahaja stikalo za el. navijanje cevi na navijak. Na spodnjem delu se nahaja sledeča 
oprema: 
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- visokotlačni ročnik, tesno povezan z cevjo na visokotlačnem navijalnem bobnu, 
- sesalni koš A in zaščitna košara zanj, 
- nastavek za peno, 1 kom, 
- oporno koleno B, 1 kom, 
- mešalec za peno Z4, 
- zbiralnik A-2B, 
- prehodna spojka. 
 
 

 
  

Slika 4: Vozilo z desne strani 
 
 
3.3.10 VRATA ZADAJ 
 
V prostoru, ki ga zapirajo vrata, se nahajajo visokotlačna črpalka Rosenbauer NH20 
ter krmilne funkcije za črpalko. Nad armaturno ploščo črpalke je nameščen zvočnik 
in mikrofon radijske postaje, nad njo pa sta nameščena predala za opremo. Na 
armaturni plošči črpalke so nameščena naslednja stikala in kontrolni instrumenti: 
- indikator nivoja vode v rezervoarju, 
- stikalo za vklop elektrike za instrumente na črpalki,  
- avtomatika črpalke, 
- varovalka za ventil dotoka penila v mešalec črpalke, 
- stikalo za izklop zvočnega signala ob pomanjkanju vode v rezervoarju, 
- stikalo za regulacijo vrtljajev motorja, 
V prostoru ob črpalki pa se nahaja še naslednja oprema: 
- priključek D za praznjenje penila na FIX-MIX in za črpanje penila z zunanjega vira, 
- priključek s spojko ø 38 – visokotlačni izhod, 
- tlačni izvod B  2 kom, 
- prigrajen mešalec za penilo do visokotlačnega voda na izvodu iz črpalke z ročnim 
nastavljanjem % penila, 
- ključi za spojke ABC. 
V predalih nad črpalko se nahajajo: 
- hidrantni nastavek 2B, 
- hidrantni ključ za nadzemni hidrant, 
- ročica za dvig oz. spust rezervnega kolesa. 
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Na zadnji strani je nameščena tudi vlečna spona ter nastavek za ročico sistema za 
spuščanje in dviganje rezervnega kolesa. Za dviganje in spuščanje služi ročica, ki je 
namenjena za navijanje cevi na navijalni boben (roleta desno zadaj). Del, ki je pod 
črpalko, se zapira s posebnimi vrati, ki so v zaprtem položaju blokirana s posebnim 
varovalnim sistemom, zapirajo pa se vedno prej, preden se zaprejo tudi dvižna 
vrata. 
 
 

 
  

Slika 5: Vozilo z zadnje strani 
 
 
3.3.11 REZERVOAR ZA VODO 
  
Osnovni podatki 
Rezervoar je izdelan iz poliestra, kar omogoča prevoz pitne vode. Volumen 
rezervoarja je 2500 L ±3 %. 
V notranjosti so nameščene pregrade (prelivne plošče), ki onemogoča večje 
pljuskanje vode pri vožnji z vozilom. 
Rezervoar je vgrajen vzdolžno na nosilni okvir nadgradnje, ki je elastično vpeta na 
pomožni okvir prek elastičnih nosilnih elementov, tako da so omogočene deviacije 
šasije med vožnjo. Obdan je z ogrodjem nadgradnje, ki je opločevinjeno z Al 
rebrasto pločevino, tako da z zunanje strani ni viden. 
 
 
3.3.12 PRIKLJUČKI 
 
Priključki so naslednji: 
- vstopna odprtina na vrhu rezervoarja, 
- elektronski merilec nivoja vode, 
- preliv, 
- polnilni priključek (na hidrantno omrežje), 
- hladilni vod, 
- praznilni priključek (na črpalko), 
- izpustni ventil za čiščenje na odvzemnem priključku (čistilni jašek). 
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3.3.13 STREHA VOZILA 
 
Dostop na streho je omogočen prek lestve, ki se nahaja na zadnji strani zadnjega 
boksa, desno od dvižnih vrat, ki zapirajo prostor s črpalko. Streha je obdana z 
povišanim robom nadgradnje višine 240 mm, kateri služi kot varovalna ograja, 
obložena pa je s pohodno rebrasto pločevino. 
Na zadnjem delu (za rezervoarjem vode) se nahajajo reflektorji 2x1000 W s 
pokrovom, ki so nameščeni na dvižnem pnevmatskem stebru, ki se krmili na stikalni 
plošči na spodnjem delu dvižnega stebra (dvig, spust, vklop/izklop reflektorjev). Na 
desni strani je nameščen zaboj s pokrovom (le-ta je podprt s vzmetjo) za razno 
gasilsko orodje. Na levi strani je nameščen nosilec za zložljivo lestev. Na strehi je 
pripravljena spojka za montažo vodnega topa. 
 
 
3.3.14 OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NADGRADNJE 
 
Osvetlitev in signalizacija je izvedena v skladu s cestnoprometnimi predpisi. 
Osvetlitev notranjosti nadgradnje (v vsakem prostoru je nameščena po ena svetilka 
z dvema žarnicama po 15 W 24 V), osvetlitev zunanjosti nadgradnje v povišan rob 
(nad vsako roleto je nameščena fluorescentna svetilka 18 W 24 V), ki hkrati 
osvetljujejo tudi pohodno streho, dodatne rdeče pozicijske luči na zadnjem delu 
nadgradnje zgoraj, pod njimi dodatna rumena smerokaza ter dodatni modri utripalki. 
 
 
3.3.15 BARVANJE VOZILA 
 
Kabina in nadgradnja sta pobarvani s standardno gasilsko rdečo barvo RAL 3000. Z 
belo barvo RAL 9010 so pobarvani zadnji in sprednji blatniki ter zadnji in sprednji 
odbijač. 
Notranjost nadgradnje je pobarvana v aluminijasto srebrno barvo RAL 9006. 
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4. TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL OPREDELJUJE 
 
 
4.1 POGOJE OSNOVNIH VOZIL ZA UPORABO V GASILSKE 
NAMENE 
 
 
4.1.1 VOZILA ZA GASILCE 
 
Za gasilska vozila se uporabljajo osnovna tovorna in osebna vozila, ki morajo 
ustrezati predpisanim standardom za posamezno vrsto vozila.  
 
 
4.1.2 VOZILA MORAJO USTREZATI SLEDEČIM ZAHTEVAM:. 
 
- vozilo mora brez posledic zadovoljiti zahtevam, ki nastanejo ob njihovi uporabi pri 
gasilskih intervencijah; 
- vozilo mora ustrezati zahtevam za vgraditev in namestitev gasilskih naprav in 
reševalne opreme po vrsti in tipu, ki je določen za posamezno vrsto gasilskega 
vozila; 
- minimalna moč motorja gasilskega vozila znaša 60 kW. Določena je tudi specifična 
moč, ki znaša 11 kW/t za vozila z običajnim pogonom (ravninski teren) in 13 kW/t za 
vozila s pogonom na vsa kolesa (hribovit teren); 
- za specialna vozila (letališča, industrija) znaša specifična moč vozila 15 kW/t. 
 
 
4.1.3 RADIJSKE POSTAJE 
 
V gasilskih vozilih so prenosne in mobilne – vgrajene radijske postaje, ki morajo 
zadovoljiti sledečim tehničnim pogojem: 
- frekvenčni obseg 146 – 174 Mhz, 
- frekvenčni korak 12,5 KHz, 
- način delovanja simpleks, semidupleks,  
- število kanalov 99 ali več, 
- izhodna moč + - 5PPM, 
- displej alfanumerični ali numerični izpis kanalov. 
 
 
4.1.4 OPOZORILNE MODRE LUČI 
 
Opozorilne luči morajo svetiti utripajočo modro svetlobo. Napajalna vrednost je 12 V 
ali 24 V enosmerno. Frekvenca utripanja je od 2-4 f/Hz. Čas snopa glede na 
utripanje, gledano z ene točke je največ 0,6 sekunde. Dovoljene so svetilke z dvema 
nivojema svetlobe, nižjim za nočno vožnjo in višjim za dnevno vožnjo. Opozorilna 
modra luč mora biti nameščena tako, da je vidna v polnem krogu okrog vozila. Pri 
tem je opazovalčevo oko na višini 1,65 m, opazovalec je oddaljen od roba vozila 
1,65 m. Kolikor temu pogoju ni zadoščeno, je treba dograditi opozorilno luč na 
zadnjem delu vozila. Efekt rotiranja je lahko dosežen z rotiranjem ali bliski. 
Opozorilne luči so lahko samostojne, kombinirane ali integrirane v skupno ohišje in 
zaščitene pred brizgajočo vodo ter delovati v temperaturnem območju med – 20 in + 
50°C. Montaža opozorilnih luči mora biti izdelana tako, da je os največjega 
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svetlobnega toka vzporedna z ravno podlago, na kateri stoji vozilo, dovoljeno je 
odstopanje 20 % v vse smeri. Imeti morajo tudi certifikat primernosti. 
 
 
4.1.5 OPOZORILNE SIRENE 
 
Zvočni opozorilni signali za vozila s prednostjo so lahko proizvedeni elektronsko, 
elektromehansko ali pnevmatsko. Razmerje med frekvencami visokega in nizkega 
tona je 1 proti 1,33 ter dovoljeno toleranco 10 %. Obe frekvenci morata delovati v 
območju med 360 in 630 Hz, oba tona pa morata imeti enako dolžino 0,75 sekunde. 
Pritisk, ki ga sirena dosega pri tem signalu, ne sme biti nižji od 102 dB. Daljši signali 
morajo imeti periodo zavijanja curka 8 sekund, signali so v frekvenčnem območju 
400 in 1000 Hz, dosegati pa morajo zvočni pritisk, ki je večji od 105 dB na 3,5m. 
Delovati morajo v temperaturnem območju od – 20 do + 50°C. Napajalna napetost 
je 12 V ali 24 V enosmerno. Naprava mora biti izdelana tako, da pri vklopu sirene 
vklopi tudi opozorilne luči. Sirena mora biti nameščena tako, da zvočni pritisk ni 
okrnjen. Del za upravljanje je  nameščen v kabini vozila, in sicer desno od volana v 
dosegu voznika. Elektronska sirena ima možnost ojačevanja govora, bodisi iz 
mikrofona, bodisi iz zunanjega vira radia, kasetofona, CD-ja.  
 
 
4.2 NADGRADNJA VOZIL V GASILSKA VOZILA 
 
 
4.2.1 NADGRADNJA VOZILA 
 
Nadgradnja je sestavljena iz prostora za moštvo in prostora za gasilsko opremo. 
Nadgradnja zagotavlja možnost prevoza moštva, gasilske opreme ter pritrditev 
gasilske opreme. Nadgradnja pa mora zadovoljiti naslednjim zahtevam: 
- zakonskim predpisom, 
- predpisom varstva pri delu, 
- določenim standardom, 
- navodilom proizvajalca podvozja. 
 
 
4.2.2 SPLOŠNE ZAHTEVE ZA MASO PRAZNEGA VOZILA 
 
Uporablja se masa osnovnega vozila z maso vgrajenih elementov za namestitev in 
pritrditev gasilske reševalne in zaščitne opreme z vgrajenimi gasilnimi napravami. 
Maso tovora sestavljajo: 
- posadka, 
- gasilska zaščitna in reševalna oprema, 
- gasilska sredstva, 
- dodatno krajevna potrebna gasilna zaščitna in reševalna oprema. 
Za določitev te mase pri načrtovanju in izdelavi se v splošnem uporabljajo 
priporočljive norme, ki so opredeljene v tipizaciji. 
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4.2.3 SKUPNA MASA VOZILA 
 
Je masa vozila z vgrajenimi elementi za namestitev in pritrditev gasilske zaščitne in 
reševalne opreme in vgrajenimi napravami ter maso tovora, ki jo sestavljajo: 
posadka, gasilna sredstva, gasilska zaščitna in reševalna oprema. Od skupne mase 
vozila je lahko masa praznega vozila do višine 67 %: 
Skupna masa vozila v kg:             Do 67 % v kg: 
        3500                                        2345 
        6000                                        4020 
        7500                                        5025 
        9000                                        6030 
      12000                                        8040 
      16000                                      10720 
      17000      11390 
 
 
4.2.4 MASA MOŠTVA 
 
Normirana masa moštva je odvisna od števila gasilcev, ki tvorijo moštvo za 
posamezne vrste gasilskega vozila. 
 
Moštvo                                              masa v kg 
Zmanjšana skupina 1+ 1                    150 
Skupina 1+2                                       225 
Zmanjšani oddelek 1+ 5                     450 
Zmanjšani oddelek 1+ 6                     525 
Oddelek 1+ 8                                      675 
 
 
4.2.5 MASA GASILNEGA SREDSTVA 
 
Normirana masa gasilskega sredstva obsega gasilna sredstva, ki so v  vgrajenem 
rezervoarju in prenosnih posodah. V to maso niso všteta gasilna sredstva, ki so v 
gasilnikih. Masa gasilnega sredstva je različna od posamezne vrste gasilskega 
vozila. 
 
 
4.2.6 VOZNIŠKA KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO 
 
Zaradi taktičnih zadev mora ta vozniška kabina in prostor za posadko tvoriti 
zaključno celoto. Velikost prostora za posadko je predpisana za vsako vrsto vozila. 
Predpisana zasedbo imajo naslednja vozila: 
- skupina 1+2 cisterna in tehnično vozilo, 
- zmanjšan oddelek 1+5 ali 1+6 kombinirano vozilo, 
- oddelek 1+8 orodno vozilo. 
Za zasedbo 1+2 zadostuje že serijska izdelava kabine proizvajalca podvozja. Pri 
izdelavi 1+5 in 1+8 mora proizvajalec nadgradnje vozniško kabino povečati. Za 
manjše vozilo za gašenje gozdnih požarov in manjše poveljniško vozilo se praviloma 
uporablja serijsko izdelana osebna vozila.  
Za vzdrževanje in popravilo motorja mora biti kabina izdelana tako, da se lahko le ta 
dvigne. Za dvigovanje kabine mora biti vgrajena primerna hidravlična naprava.   
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Serijska dvižna naprava običajno ne zadostuje, zato se mora le-ta primerno ojačiti. 
Širina prostora vozniške kabine pri zasedbi 1+2 mora biti najmanj 1700 mm, pri 
malih orodnih vozilih je dopustljiva 1600 mm, merjeno v višini komolcev. Razdalja 
med sedežno površino v vozniški kabini in streho vozniške kabine mora biti najmanj 
950 mm. Čista svetla višina prostora za enoto mora biti najmanj 1400 mm. Meri se 
250 mm od stranske stene. Sedežni prostor mora biti širok najmanj 500 mm za vsak 
sedež, širina sedeža pa mora biti 450 mm. 
Vrata gasilskega vozila morajo biti zaščitena proti nenamernemu odpiranju. 
Vozniška vrata morajo imeti ključavnico za zaklepanje, vsa ostala vrata pa možnost 
da se z zapahi zapirajo odznotraj. Dovoljevati morajo odtekanje vode, ki se lahko 
nabira v prostoru za enoto. Vrata gasilskih vozil morajo imeti okna, ki se lahko 
odpirajo. Pri podvozjih mora biti primerno urejen dostop v vozniško kabino in prostor 
za posadko. Pri prostorih za posadko, ki imajo več stopnic, se priporoča, da so 
višine le-teh enake. V prostoru za posadko so lahko vgrajeni izolacijski dihalni 
aparati, da imajo napadalci možnost, da se z njimi opremijo že med vožnjo. Zaradi 
varnosti morajo biti sedeži, na katerih so pritrjeni izolirni dihalni aparati, postavljeni 
tako, da so napadalci obrnjeni v smeri vožnje. Držala za izolirni dihalni aparat 
morajo biti izdelana tako, da se napadalec lahko opremi z njim v sedečem položaju. 
Držala morajo biti varovana proti nenamernemu odpiranju. Izolirni dihalni aparati in 
držala ne smejo imeti nobenih naprej izpostavljenih delov, da ne bi povzročile 
poškodb. 
 
 
4.2.7 PROSTOR ZA GASILSKO OPREMO  
 
Ogrodje prostora za gasilsko opremo je izdelano iz kovinskih profilov lahke izvedbe. 
Kompletni okvir za bokse se izdela posebej in pritrdi na ogrodje vozila tako, da 
pritrditev ne vpliva na nadgradnjo. Notranjost in zunanjost profilov morajo biti 
ustrezno protikorozijsko zaščiteni. 
Prostor za gasilsko opremo je namenjen za namestitev opreme in orodja. V različnih 
normah za gasilska vozila je predpisana oprema za predpisane vrste gasilskih vozil. 
Za razvrstitev opreme in orodja mora biti oprema in orodje pritrjeno tako, da ostane 
med vožnjo na svojih mestih. V prostoru za orodje in opremo in na sprednji strani 
predalov mora biti pritrjen čitljiv in na vremenske pogoje neobčutljiv seznam opreme 
in orodja. Pritrditev orodja in opreme je označena s simboli ali napisi.  
Oprema in orodje mora biti pritrjeno in shranjeno tako, da ju lahko vzamemo iz 
prostora enostavno in brez nevarnosti, da bi se pri tem poškodovali. Predali morajo 
imeti zapahe in biti zavarovani pred nenamernim polnim izvlečenjem Težka oprema, 
kot so: motorne brizgalne, elektroagregat, hidravlična črpalka in orodje morajo biti 
izdelane iz vremensko neobčutljivega in vodoodbojnega lesa, plastike ali aluminija. 
Vrata ali rolete morajo imeti možnost zaklepanja. Prostor za orodje in opremo mora 
imeti samostojno osvetlitev. Za kontrolo odprtih vrat prostorov se na armaturno 
ploščo pri vozniku vgradi rumena lučka. Priporočljiva izvedba kontrole odprtih vrat je 
elektromagnetna. 
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4.2.8 STREHA GASILSKIH VOZIL 
 
Če so strehe gasilskih vozil takšne, da se lahko po njih hodi, so pokrite z rebrasto 
aluminijasto pločevino ali drugim nedrsečim materialom. Streha sega od zadnjega 
dela vozila pa do sprednjega roba prostora za orodje in opremo. če prostor za 
opremo in orodje ter prostor za moštvo tvorita celoto, sega streha do sprednjega 
stebra vrat prostora za moštvo. Za dostop na streho se na zadnjem delu vozila 
pritrdi posebna lestev, ali pa se izdelajo posebne stopnice. Površine na katere se 
lahko stopi in stopnice morajo biti izdelane iz trdega in nerjavečega materiala. 
Zgornji del lestve mora zagotoviti varen prehod na streho in sestopanje s strehe 
gasilskega vozila. 
 
 
4.2.9 BARVANJE GASILSKIH VOZIl 
 
Barvanje zaščiti vozilo pred korozijo, pri gasilskih vozilih pa barvanje omogoči tudi 
izstopajočo signalno označitev vozila.  
1. Podvozje vozila: 
- področje platišča in strojni deli morajo biti pobarvani s sijajno črno RAL 9005; 
- platišča so v originalni tovarniški barvi proizvajalca (črna, srebrna, aluminijasta); 
- odbijači in blatniki so ločeni od nadgradnje, pobarvani morajo biti sijajno belo RAL 
9010.To velja tudi za dodelave črpalk, ki so vgrajene spredaj in dodelavi navijalke za 
jekleno vrv; 
- mesta za mazanje morajo biti pobarvana rumeno RAL 1016 ali RAL 1018. 
2. Nadgradnja zunaj: 
- vozniška kabina, prostor za moštvo, pokrov motorja, stopnice in prostor za opremo 
in orodje morajo biti pobarvani sijajno rdeče barve RAL 3000, ali svetleče rdeče RAL 
3024; 
- pohodni prostor na strehi in ležišče lestve na strehi morata biti pobarvana s 
srebrno barvo; 
- predalniki na strehi in navijaki lahko ostanejo v srebrni barvi, lahko pa jih po želji 
pobarvamo tudi rdeče ali svetlo rdeče barve.  
3. Nadgradnja znotraj: 
- vozniška kabina in prostor za moštvo naj bila prebarvana s svetlo barvo. Od tega 
določila so izvzete armaturna plošča, strop prostora in obloge na vratih. Dnevno 
svetleče barve niso dovoljene. Prostor za orodje in opremo, predali in vgrajeni deli, 
naj bi bili pobarvani sivo RAL 7003, če niso že prej zaščiteni z drugo korozijsko 
zaščito. 
 
 
4.2.10 OZNAKE NA GASILSKIH VOZILIH 
 
Gasilska vozila imajo napis »GASILCI« in telefonsko številko »112«. Napis je lahko 
na pokrovu motorja, na zadnji steni in na bokih vozila v beli barvi. Dodatno je napis 
lahko tudi na strehi vozila. 
Na vratih kabine levo in desno je znak pripadnosti vozila gasilski enoti in oznaka 
vrste gasilskega  vozila. Za prostovoljne gasilske organizacije znak sestavlja gasilski 
znak in znak krajevne ali lastniške pripadnosti. Nad znakom je v polkrogu napis 
gasilske organizacije, pod znakom pa ime kraja delovanja gasilske organizacije. 
Napisi na vratih so izdelani s črkami višine 35 do 45 mm. Priporočena je uporaba 
svetlobnih črk. Za napis taktičnih oznak pa uporabljamo: velikost črk 100 mm, 
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velikost številk 65 mm, debelino črk 14 mm, številk 10 mm. Presledek med velikimi 
črkami 30 mm, med številkami in črtami 60 mm in med številkami 15 mm. 
Namestitev črk in številk je 100 mm pred sprednjim robom drugih vrat prostora za 
posadko in 100 mm pod robom okna mora ostati prosto. Če drugih vrat ni, je treba 
črke in številke namestiti ravno tako, kot če bi obstajala tudi druga vrata. Pri vozilih 
brez dvojne kabine in z aluminijastimi roletami za zapiranje prostora za orodje in pri 
vozilih, kjer morajo biti napisi na vratih prostora za moštvo, odpadejo taktične 
oznake. 
Gasilska vozila imajo lahko na zunanji strani zaradi lepšega izgleda okrasno črto ali 
črte bele barve. Na vozilu lahko zavzema bela barva do 1/3 barvne površine.  
 
 
4.3 VRSTE GASILSKIH VOZIL 
 
Gasilska vozila so za gasilske intervencije posebej prirejena vozila in priklopniki, ki 
odgovarjajo namenu uporabe in so izdelana za prevoz moštva, gasilske opreme, 
kakor tudi gasilskih in drugih sredstev, potrebnih v intervencijah: 
- poveljniško vozilo (manjše poveljniško vozilo PV-1, večje poveljniško vozilo PV-2, 
veliko poveljniško vozilo PV-3); 
- gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM, GVM-1),  
- gasilsko vozilo (manjše gasilsko vozilo GV1, večje gasilsko vozilo GV2, manjše 
gasilsko vozilo z vodo GV-V1, večje gasilsko vozilo z vodo GV-V2), 
- gasilsko vozilo s cisterno (GVC 16/25 1+5, GVC 16/15 1+5, GVC 16/24 1+2, GVC 
24/50 1+2), 
- gasilsko vozilo s prahom (GVS 1000kg 1+2, GVS 2000kg 1+2), 
- gasilsko vozilo s prahom in vodo (GVS-V 1+5), 
- vozila za gašenje in reševanje z višin (gasilska avtolestev brez košare AL, gasilska 
avtolestev s košaro AKL, gasilsko zgibno dvigalo ZD, gasilsko teleskopsko dvigalo 
TD), 
- tehnično vozilo (malo tehnično reševalno vozilo TRV1, večje tehnično reševalno 
vozilo z dvigalom TRV2-d), 
- orodno vozilo (orodno vozilo za reševanje pri nevarnih snoveh OVNS), 
- gasilski priklopnik (priklopnik s prenosno motorno brizgalno PMB, priklopnik za 
reševalni čoln), 
- druga gasilska vozila (so vozila, ki niso opredeljena zaradi svoje specifične 
dogradnje in opremljenosti z opremo).  
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5. STANJE VOZIL V PGD ANALIZA IN NABAVA 
GASILSKIH VOZIL 
 
 
5.1 STANJE GASILSKIH VOZIL V SLOVENIJI 
 
Gasilska vozila so za gasilske enote ključna za izvajanje intervencij in ostalih 
dejavnosti. 
Po osamosvojitvi Slovenije so se razmere na tem področju zelo spremenile. Gasilci 
se srečujejo z obstoječim voznim parkom, ki je ostal iz prejšnje skupne države, ko 
so bili odvisni pretežno od domačih proizvajalcev, saj je bil uvoz takrat zelo omejen 
(TAM). Na drugi stani pa so se v zadnjih desetih letih znašli pred velikimi možnostmi 
nabave opreme in vozil iz tujine ob omejenih finančnih sredstvih. Trgovci ponujajo 
ob danih možnostih v Sloveniji ogromen izbor gasilske opreme in vozil vseh 
svetovnih in domačih proizvajalcev. Gasilci nabavljajo opremo občasno, tako pa 
niso vedno primerno seznanjeni s kvaliteto, primernostjo in ceno za določeno 
gasilsko opremo in vozilo. 
Prostovoljni gasilci v Sloveniji kupijo gasilsko vozilo v povprečju vsakih 20 let. V 
prostovoljnih gasilskih društvih običajno ne morejo imeti izkušenj, saj se menjajo 
kadri in tudi razmere za nakup vozil.  
 
 
5.2 STANJE GASILSKIH VOZIL V MOL PO SEKTORJIH IN 
DRUŠTVIH 
 
SEKTOR BEŽIGRAD 
 
PGD Ježica (III. kategorija) - center sektorja 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 110 5000 l, 
letnik 1982 

ne  

GV-V1 TAM 75, letnik 
1980 

da GVC 16/25,  letnik 2003 

GVM VW SYNCHO, 
letnik 1994 

da GVM-1, letnik 2006 

 
PGD Stožice (III. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 130 4000 l, 
letnik1988 

ne  

GV-1 MB510, letnik1992 ne  
TV Nissan, letnik 1989 ne  

 
 
 
 

Franc Brajer: Gasilska vozila s prednostjo Stran 23 od 41 
 



B&B- Višja strokovna šola                                                                    Diplomsko delo višješolsko strokovnega študija 

 

PGD Črnuče (III. kategorije) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 MB510, letnik 1995 ne  
GVC TAM 170 2500 l, 
letnik 1987 

ne  

TV Nissan, letnik 1990 ne  
 
PGD Nadgorica (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2500 l, 
letnik1980 

ne  

GV-1 MB 510 letnik 1996 ne  
 
PGD Podgarica – Šentjakob (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 130 4000 l, 
letnik 1984 

ne  

GV-1 TAM 80, letnik da GV-1, letnik 2000 
 
PGD Tomačevo-Jarše (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2000 l, 
letnik1980 

da GVC 16/25, letnik 2002 
 

GVM Renault, letnik 
1985 

ne  

 
SEKTOR ŠIŠKA 
 
PGD Dravlje (III.kategorija) – center sektorja 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 130 4000 l, 
letnik1983 

ne  

GV-1 TAM 80, letnik 
1986 

da GVC 16/25, letnik 2005 

GVM VW SYNCHO, 
letnik 1994 

ne  

  
PGD Zg Šiška (III.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 
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GVC TAM 130 4000 l, 
letnik1993 

ne  

GV-1 TAM 80, letnik 
1987 

ne  

GVM MB, letni 1994 ne  
 
PGD Sp. Šiška (I.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM 80, letnik 
1990 

ne  

 
PGD Podutik – Glince (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 5000 l, 
letnik1980 

ne  

GV-1 TAM 80, letnik 
1988 

ne  

 
SEKTOR VIŽMARJE 
 
PGD Tacen (III.kategorija) – center sektorja 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC FAP 13-14S 8000 l, 
letnik 1979 

da GVC 24/50, letnik 2006 

GV-1 TAM 80 da GV-V1, letnik 1999 
 nakup PV,  letnik 1998 

 
PGD Vižmarje Brod (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 5500 2200 l, da GVC 16/25, letnik 1999 
GV-1 TAM 80, letnik 
1987 

da GVM-1, letnik 2004 

 
PGD Šentvid (III.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 5500 2200 l, 
letnik 1970 

da GVC 24/50, letnik 2005 

GV-1 TAM 80 da GV-V1, letnik1998 
TV TOYOTA ne  
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PGD Guncle male Vižmarje (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM, letnik1989 ne  
 
PGD Stanežiče – Dvor (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM 75 da GV-V1, letnik 2002 
 
PGD Medno (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM 80, letnik 
1989 

ne  

 
PGD Gameljne (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM 80, letnik 
1990 

ne  

  
PGD Rašica (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM 80, letnik 
1991 

ne  

 
SEKTOR VIČ 
 
PGD Ljubljana mesto (III.kategorija) 
 
Vozila nabavljena do leta 
1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 5000 l, 
letnik 1980 

ne  

GVC TAM 125 2400 l, da GVC 16/25, letnik 2004 
PV LADA da GV-1, letnik 2003 

 
PGD Trnovo (III.kategorija) – center sektorja 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 260 5000 l, 
letnik 1994 

ne  

GV-1 TAM 75, letnik  da GV-V1, letnik2001 
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TV LADA ne  
 
PGD Kozarje (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC MB 1213 5000 l, 
letnik1986 

ne  

GVM MB 208D, letnik 
1991 

da GVM-1, letnik 2003 

 
PGD Vič (III.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 5500 2000 l, 
letnik1971 

da GVC 16/25, letnik 2005 

GV- 1 TAM 60 da GVM-1, letnik 1998 
TV LADA, letnik 1988 ne  

 
GD Rudnik (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC MB 1213 2000 l, 
letnik 1988 

ne  

GVM Puch,  letnik1986 ne  
 
PGD Barje (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC FAP 5000 l da GVC 16/25, letnik 2002 
GVM VW SYNCHO, 
letnik 1996 

ne  

 
PGD Brdo (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC FAP 5000 l, letnik 
1988 

da GVC 16/25, letnik 2006 

 nakup GV-V1, letnik 1999 
 
SEKTOR MOSTE I. 
 
PGD Bizovik  (III.kategorija) – center sektorja 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 
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GVC TAM 260 8000 l, 
letnik 1988 

ne  

GVC TAM 170 3000 l 
letnik 1983 

da GVC 16/25, letnik2004 

 nakup GV-1, letnik 1999 
 
PGD Štepansko naselje (I. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GV-1 TAM, letnik 1970 ne  
 
PGD Prežganje (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 170 3000 l, 
letnik 1981 

da GVC 24/50, letnik 2006 

GV-1 TAM 80, letnik 
1990 

ne  

 
PGD Lipoglav (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 190 5000 l, 
letnik 1995 

da GVC 24/50, letnik 1998 

GV-1 TAM 80, letnik 
1992 

ne  

 
PGD Sostro (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2500 l, da GVC 16/25, letnik 2002 
TV Nisan, letnik 1994 ne  

 
SEKTOR MOSTE II. 
 
PGD Zadobrova – Sneberje (III.kategorija) – center sektorja   
 
Vozila nabavljena do leta 
1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2200 l, 
letnik 1980 

da GVC 24/50, letnik 1998 

 nakup GVC 16/25, letnik 2004 
GVM VW SYNCHO, 
letnik 1992 

da GVM -1, letnik 2005 
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 PGD Slape – Polje (II.kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2000 l, 
letnik 1979 

ne  

GV-1 Renault, letnik 
1996 

da GVM-1, letnik 2006 

 
PGD Šmartno ob Savi  (I.,kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 130 5000 l, da GVC 16/25, letnik 2001 
 
PGD Zalog – Sp. Kašelj (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 125 2000 l, 
letnik 1978 

ne  

GV-1 Iveko, letnik 1996 ne  
 
PGD Zalog – Zg Kašelj (II. kategorija) 
 
Vozila, nabavljena do 
leta 1997 

Zamenjava: da / ne 
ali nakup 

Vozila, nabavljena od 
1997 do 2006 

GVC TAM 260 5000 l, 
letnik 1989 

ne  

 nakup GVM-1, letnik 1997 
 
 
 
 
 
 
 
Sektor Vozila do letnika 

1996 
Vozila od letnika 
1997 dalje 

Skupaj vozni park 
gasilskih vozil 

Bežigrad 11 4 15 
Šiška 8 1 9 
Vižmarje 5 8 13 
Vič 8 9 17 
Moste I. 5 5 10 
Moste II. 4 6 10 
Skupaj 41 33 74 

 
Tabela 1: Trenutno stanje voznega parka v MOL 
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Sektor GVC  
24/80 

GVC 
24/50 

GVC 
16/25 

GVM GV-1 GV-V1 PV Skupaj 

Bežigrad 0 0 2 1 1   4 
Šiška 0 0 1     1 
Vižmarje 0 2 1 1  3 1 8 
Vič 0 0 4 2 1 2  9 
Moste I. 0 2 2  1   5 
Moste II. 1 0 2 4    6 
Skupaj 1 5 12 8 3 5 1 33 

 
Tabela 2: Gasilska vozila, ki ustrezajo tipizaciji 

 
 
5.3 ANALIZA TRENUTNEGA STANJA VOZNEGA PARKA PGD V 
MOL 
 
V tem poglavju je opisano stanje gasilskih vozil v MOL. Iz tabele 1 je razvidno, da v 
šestih sektorjih (Bežigrad, Šiška, Vižmarje, Vič, Moste I, Moste II) skupno število 
gasilskih vozil 74 (nabavljenih do leta 2006). Od tega je 41 vozil (to je kar 55%) 
starejših od 10 let. Ta vozila več ne ustrezajo nobenim sedaj zahtevanim 
standardom oziroma tipizaciji (nimajo naslonjal za glavo, so prehrupna, nimajo 
servovolana, imajo prevelike misije izpušnih plinov, z vozili starejšimi od dvanajst let 
se ne sme prevažati mladine itd.) Za ta vozila ni več rezervnih delov, popravila so 
obsežna in draga, rezervoarji so zarjaveli, zato so uporabna le še za prevoz vode na 
požare, za prevoz pitne vode (ob naravnih nesrečah) pa ne. Torej vozni park 
gasilskih vozil PGD v lokalni skupnosti Ljubljana je zastarel, saj je le slaba polovica 
(45%) vozil, ki odgovarjajo današnjim standardom in zahtevam. In če pogledamo 
naprej, vidimo da je od teh (45%) gasilskih vozil 51% vozil z vodo, ostala pa so za 
prevoz moštva oziroma poveljniška vozila. 
Iz tabele 2 vidimo, da je le 5 vozil v vseh šestih sektorjih za prevoz večje količine 
gasilske vode, ki ustrezajo današnjim predpisom, pa tudi tipizaciji in standardom, pa 
še ta so razporejena neenakomerno. Primanjkujejo predvsem vozila za prevoz večje 
količine vode, od 5 – 8 m3. To so vozila s 5000 l  vode in več, ki jih zelo 
potrebujemo, a le malokrat odpeljejo na intervencijo.  
 
 
5.4 ODLOČITEV ZA NAKUP VOZILA 
 
Odločitev za nakup vozila sprejme vsak PGD posebej. Odvisna je predvsem od 
organov društva, ki ga vodijo. Kot smo že omenili, je nakup novega gasilskega 
vozila za marsikoga težka in stresna naloga, predvsem pa dolgotrajna in povezana s 
pridobitvijo velikih finančnih sredstev. Prav zato se nekatera društva ne odločajo za 
posodobitev voznega parka, kar bo v naslednjih letih velika težava, še posebno pri 
GVC-jih (gasilsko vozilo cisterna, z večjo količino vode), ki jih uporabljamo za prevoz 
vode na požarišče. Takšna vozila so draga in zelo malokrat uporabljena, saj v 
Ljubljani 50% ozemlja pokrivajo hidranti, kadar pa hidrantov ni, so gasilske cisterne 
nepogrešljiv del voznega parka. 
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5.5 NABAVA VOZILA 
 
Ko PGD pridobi dovolj finančnih sredstev ter pri tem upošteva zakonske zahteve, 
omejitve in tipizacijo GZS, se odloči za nabavo gasilskega vozila. 
Najprej morajo izbrati: 
- kakšno vozilo pripada PGD, podatke dobimo iz kategorizacije gasilskih društev, 
- koliko vozil pripada PGD po kategorizaciji,  
- kakšne so zahteve tipizacije za izbrano vozilo, 
- kakšne so lokalne, krajevne potrebe in zahteve. 
 
Glavni dejavniki, po katerih se kategorija določi so: 
- oddaljenost od poklicne enote, 
- število prebivalcev na območju za katerega je zadolženo društvo, 
- vrste objektov (šole, vrtci, tovarne, bolnice itd.). 
 
Na območju Ljubljane so prostovoljna društva razporejena od I. do III. kategorije. V 
preteklosti so se društva odločale precej za vozila, s katerimi so lahko pripeljala čim 
večjo količino vode, saj hidrantno omrežje ni bilo dovolj razpredeno na območju, za 
katerega je bilo društvo zadolženo. Posledica tega je bilo raznovrstno število 
gasilskih vozil po celi Sloveniji. To je bil vzrok, da se je krovna organizacija Gasilska 
zveza Slovenije odločila uvesti tipizacijo vozil in kategorizacijo društev. S tem je po 
vsej Sloveniji poenotila opremljenost gasilskih vozil. 
 
 
5.6 PRIPADAJOČA GASILSKA VOZILA PGD PO KATEGORIZACIJI 
 
I. Kategorija 
 
Oznaka vozila:                                             Vrsta vozila – opis: 
GV-1, (GVV-1)                    manjše gasilsko vozilo (manjše gas. vozilo z vodo) 
 
II. Kategorija 
 
Oznaka vozila:                                        Vrsta vozila – opis: 
GVC 16/24                                  gasilsko vozilo s cisterno 
GV-2                                           večje gasilsko vozilo 
oziroma: 
GVC 16/25          gasilsko vozilo s cisterno 
GVM                                            gasilsko vozilo za prevoz moštva 
PL                                                priklopnik – lestev, če je enota osrednja v svojem 
                                                    sektorju in ima v svojem okolišu objekte P+2 
 
III. Kategorija 
 
Oznaka vozila:                                             Vrsta vozila – opis: 
GVC 16/15                                 gasilsko vozilo s cisterno 
GVC 24/50                                 gasilsko vozilo s cisterno 
GVM                                          gasilsko vozilo za prevoz moštva 
PL                                     priklopnik – lestev, če je enota osrednja v svojem sektorju 
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Iz zgornjih podatkov je razvidno, da le društva, ki so III. kategorije v prvem trenutku 
zagotovijo dovolj veliko količino vode v primeru požara. 
 
 
5.7 POTEK NABAVE GASILSKEGA VOZILA 
 
Postopek nabave vozila je zelo dolg in odgovorni v PGD morajo pokazati veliko 
podjetne žilice in iznajdljivosti, da dobijo takšno vozilo, kot so si ga zamislili, s 
sredstvi, ki jih imajo na voljo. Društvo mora na nakup vozila misliti že veliko prej, saj 
ima Gasilska zveza Ljubljana 5-letni plan nakupa vozil. Za nakup se je potrebno 
prijaviti, nato pa društvo čaka, da pride na vrsto. Za vrsto in namen uporabe vozila 
(gasilsko vozilo za moštvo, gasilsko vozilo z vodo, gasilsko vozilo cisterna itd.), se 
društvo odloči že ob prijavi nakupa na Gasilski zvezi Ljubljana, saj se cena med 
enimi in drugimi zelo razlikuje, prav to pa je tudi namen plana nakupa, da lahko 
Gasilska zveza Ljubljana zagotovi sredstva za 50 % sofinanciranje vsem društvom. 
 

Franc Brajer: Gasilska vozila s prednostjo Stran 32 od 41 
 



B&B- Višja strokovna šola                                                                    Diplomsko delo višješolsko strokovnega študija 

 

 - IZBIRA PODVOZJA 
- UPOŠTEVANJE STANDARDOV IN ZAHTEV GZS 

- PRIDOBITEV POZITIVNEGA MNENJA O PODVOZJU NA GZS 
 

NAKUP VOZILA 

IZVEDBA PRVOSTOPENSKE HOMOLOGACIJE, 
OPRAVI JO DOBAVITELJ PODVOZJA 

VLOGA ZA POVRNITEV DDV ZA PODVOZJE NA GZS 

IZBIRA IZDELOVALCA IN IZDELAVA NADGRADNJE 

IZVEDBA DRUGOSTOPENSKE HOMOLOGACIJE 

PREGLED KOMISIJE GZS IN IZDAJA MNENJA O VOZILU 

VLOGA ZA POVRNITEV DDV ZA NADGRADNJO NA        
GZS 

TEHNIČNI PREGLED IN REGISTRACIJA TER PREDAJA 
VOZILA V UPORABO  
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Glede na to, kakšno vozilo pripada določenemu PGD, se izbere in nabavi podvozje. 
Pri nabavi novih podvozij je poznanih veliko napotkov za lažjo odločitev. Podatki o 
podvozjih se posodabljajo, saj prihajajo na tržišče vedno novi tipi vozil pri 
posameznih proizvajalcih. Izbrana so podvozja tistih proizvajalcev, katerih največ 
vozil je registriranih v Sloveniji. Veliko znanja imajo že distributerji podvozij, s 
katerimi komisija za gasilsko tehniko pri GZS sodeluje. Izdelovalci nadgradenj vedno 
sodelujejo pri posvetih o podvozjih. 
Velikokrat so za gasilce iz PDG zelo vabljiva podvozja rabljenih vozil. Običajno je 
privlačna nizka nabavna cena le-teh. Žal pa se pri izdelavi nadgradnje pojavijo 
pomanjkljivosti, ki so posledica staranja in okvare strojnih delov vozila. 
 
Poveljstvo in predsedstvo GZS sta sprejela sklep, da se mora za vsako podvozje za 
PGD izdati mnenje o ustreznosti podvozja.  
Na osnovi predložene dokumentacije PDG oz. izdelovalca (dobavitelja) izda mnenje 
komisija za pregled gasilskih vozil pri GZS. Občasno se opravi tudi osebni pregled 
podvozja, pa tudi posvet z izdelovalci nadgradenj.  
Pri nabavi novih podvozij običajno ni težav z dokumentacijo in PGD lahko predloži 
predračun s podatki o vozilu. Težave so pri nabavi rabljenih vozil oz. podvozij, saj 
prosilci za mnenje nimajo ustrezne dokumentacije z vsemi zahtevnimi podatki. Na 
osnovi takih pomanjkljivosti, pa se ne more izdati mnenja.  
Komisija za pregled gasilskih vozil izda mnenje zato, ker je bilo pri pregledih 
gasilskih vozil večkrat ugotovljeno, da so nadgradnje gasilskih vozil izdelane na 
napačno izbranih podvozjih. 
  
Največkrat ugotovljene pomanjkljivosti: 
- premajhna nosilnost podvozja, 
- neustrezna moč motorja, 
- dolžina medosne razdalje, 
- neustrezen odgon za črpalko, 
- neustrezno število gnanih osi, 
- neustrezno število sedežev za posadko (pri rabljenih podvozjih) itd. 
 
Ko je nadgradnja izdelana, takšno vozilo ne ustreza zahtevam GZS in ostalim 
zahtevam.  
Posegi pri že izdelanem vozilu so velika neprijetnost za izdelovalca in tudi za kupca, 
to je PGD. 
Če PGD zaradi omejenih finančnih sredstev nabavlja vozilo »v dveh delih« - najprej 
podvozje, nato nadgradnjo – lahko vloži zahtevo za povračilo DDV, vendar mora biti 
k prošnji priloženo pozitivno mnenje o podvozju.  
Tipizacija gasilskih vozil v Sloveniji se razvija glede na potrebe PG društev. 
V času nakupa avtomobila pa se mora društvo odločiti za podjetje, ki nadgrajuje 
vozila v gasilska vozila (v določenih primerih tudi že veliko prej, zaradi 
prezasedenosti izdelovalcev nadgradenj). PGD zbere predračune različnih 
izvajalcev nadgradnje in se odloča na osnovi vrste in namena uporabe vozila, 
končne izdelave in izgleda vozila, kvalitete izdelave nadgradnje, uporabnosti 
nadgradnje in navsezadnje tudi cene.  
V času izdelave in predelave vozila društvo aktivno sodeluje s predelovalcem, s 
svojimi željami, predlogi, idejami in potrebami, kar pa (še posebno pri GVC-jih  
gasilsko vozilo-cisterna) ni mačji kašelj, saj je to celoletni projekt. Po vseh 
dogovorih, posvetovanjih, usklajevanjih in dokončanju vozila, čaka novo vozilo še 
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pregled komisije Gasilske zveze Slovenije o ustreznosti vozila in tehnični pregled 
vozila, šele nato se lahko novo vozilo registrira in uporablja. 
Proizvajalci nadgradenj se zavedajo prednosti, ki jih prinaša tipizacija. 
Posamezniki – proizvajalci nadgradenj in gasilci – pa se še vedno skušajo tipizaciji 
izogniti. 
Razlogi so različni. Finančna sredstva niso na prvem mestu, ampak gre velikokrat 
tudi za samovoljo posameznikov. Gasilci kupujejo opremo in vozila z opremo, ki je 
ne potrebujejo (premočni motorji, posebne, luksuzne izvedbe podvozij itd.) in tako 
zmanjka denarja za opremo, ki je nujno potrebna.  
 
Po odredbi Ministrstva za promet RS lahko pristopijo k drugostopenjski homologaciji 
le tista gasilska vozila PGD, ki imajo pozitivno mnenje komisije za pregled gasilskih 
vozil pri GZS. 
Pregled gasilskega vozila (tudi priklopnika) lahko zahtevajo: 
- izdelovalci nadgradenj,  
- prodajalci, če je gasilsko vozilo izdelano v tujini, 
- PGD, če nabavijo vozilo na drug način (podarjena vozila, doma opremljeni 
priklopniki itd.), 
- gasilsko vozilo mora biti na dan pregleda popolnoma končano in opremljeno 
pripravljena mora biti vsa dokumentacija, 
- pri pregledu mora biti prisoten odgovorni predstavnik – izdelovalec nadgradnje. 
 
 Pregled se izvede praviloma pri naročniku.  
 Proizvajalec mora komisiji omogočiti: 
- tehtanje vozila napolnjenega z vodo, kompletno opremljenega vozila ter tehtanje 
vozila brez vode, 
- preizkus črpalke, meritev tlaka in pretoka, 
- pregled vgrajenih agregatov (elektroagregati, prenosne motorne črpalke itd.), 
- pomoč glede fizičnega dela pri pregledu (razvijanje cevi, polnjenje vozila, 
premeščanje opreme, zagon vozila, agregatov itd), 
- vpogled v dokumentacijo vozila, 
- v primeru slabega ali hladnega vremena pregled v zaprtem prostoru. 
 
Pregledi gasilskih vozil se bodo v Sloveniji morali prav gotovo izvajati še določeno 
obdobje, saj se poskušajo proizvajalci nadgradenj in gasilci izogniti zahtevam 
tipizacije. 
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6. PREDLOG PRENOVE NABAVE IN PORAZDELJENOSTI 
GASILSKIH VOZIL V LJUBLJANI 
 
 
6.1 PRENOVA NABAVE GASILSKIH VOZIL 
 
Glede na to, da je nabava gasilskega vozila dolgotrajna in zahtevna, poleg tega pa 
so PGD omejena še s finančnimi sredstvi, bi bila prenova nabave nujno potrebna. 
Prostovoljna gasilska društva se pri nabavi vozila srečujejo z mnogimi težavami (kot 
je opisano v prejšnjem poglavju). Postopki za pridobitev finančnih sredstev in 
dovoljenje za nakup podvozja, nato pa še nadgradnjo vozila po tipizaciji, so 
dolgotrajni in stresni za prostovoljne gasilce. 
Prenova nabave gasilskih vozil je nujno potrebna. Nabavo gasilskih vozil bi morala 
izvesti in v celoti financirati lokalna skupnost. Ustanoviti bi morala strokovno 
skupino, sestavljeo iz strokovnjakov s področja nabave in gasilstva. S kompletno 
nabavo naj bi se ukvarjali le ti strokovnjaki. Podvozja bi morali nabavljati le pri enem 
prodajalcu in morala bi biti enake znamke. Čas nabave naj bi se bistveno skrajšal. 
Lokalna skupnost naj bi z najugodnejšim ponudnikom podpisala pogodbo za nakup 
večjega števila podvozij, zato bi bil nakup finančno bistveno ugodnejši. Prav tako bi 
morala lokalna skupnost postopati pri izbiri izvajalcev za nadgradnjo podvozij in 
kupcih opreme, ki je potrebna v vozilih po tipizaciji. 
Tudi vzdrževanje in servisiranje teh vozil bi bilo cenejše, saj bi bil izbran 
najugodnejši in hkrati najkvalitetnejši izvajalec. Vozila bi bila last lokalne skupnosti, 
saj je župan lokalne skupnosti odgovoren za požarno varnost. 
Lokalna skupnost bi torej nabavila podvozja, poskrbela za nadgradnjo in opremo 
gasilskih vozil po tipizaciji, jih vzdrževala, servisirala in pravočasno načrtovala 
zamenjavo gasilskih vozil, ki bi bila zastarela in ne bi ustrezala varnostnim 
standardom in predpisom. Tako bi se ukinili pregledi gasilskih vozil po PGD, saj ne 
bi bilo več dilem ali so se prostovoljni gasilci izognili predpisom tipizacije za gasilska 
vozila ali ne. Ti pregledi (kot je opisano v prejšnjem poglavju) so časovno zamudni, 
ob pregledu zahtevajo večje število ljudi (člani komisije), potrebni so zapisniki itd. 
Problem nastane, če komisija ugotovi, da vozilo ne ustreza tipizaciji. To je dodatni 
strošek za PGD in seveda po odpravi pomanjkljivosti je potreben ponovni pregled. 
Vsem tem nevšečnostim in stroškom bi se izognili. 
Povzetek predlaganega postopka nabave gasilskih vozil je naslednji: 
- ustanovi se strokovna skupina v lokalni skupnosti za nabavo gasilskih vozil, 
- strokovna skupina pripravi podatke o podvozju, nadgradnji in opremi gasilskega 
vozila po tipizaciji pridobi ponudbe in izbere najugodnejšega ponudnika, 
- lokalna skupnost z najugodnejšim ponudnikom sklene pogodbo za nabavo več 
podvozji, nadgradenj in opreme v tekočem letu (glede na finančne zmožnosti v 
proračunu lokalne skupnosti za tekoče leto), 
- naročnik in kupec podvozja je en sam, in sicer lokalna skupnost za vsa gasilska 
vozila pri enem prodajalcu, enemu izvajalcu nadgradnje in pri enem trgovcu gasilske 
opreme, 
- pregled gasilskih vozil po obstoječem postopku ne bi bil več potreben, 
- strokovna skupina pridobi ponudbe za vzdrževanje in servisiranje gasilskih vozil ter 
izbere najugodnejšega ponudnika, lokalna skupnost pa sklene pogodbo, 
- naročnik in plačnik, ki je lokalna skupnost, pri enem izvajalcu naroči vzdrževanje in 
servisiranje vseh gasilskih vozil, 
- strokovna skupina spremlja vzdrževanje, servisiranje, zavarovanje in ustreznost 
gasilskih vozil, 
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- spremlja nove predpise in pravočasno ugotavlja pomanjkljivosti opreme, 
- pravočasno načrtuje menjavo zastarelih in odsluženih vozil. 
Lastnik vseh gasilskih vozil bi bila lokalna skupnost, vsa vozila bi bila ustrezno 
opremljena po tipizaciji, nabava bi bila cenejša, čas nabave bi bil krajši, stara 
neustrezna vozila ne bi bila del voznega parka (strošek vzdrževanja in servisiranja 
bi se znatno zmanjšal). Prostovoljni gasilci bi si oddahnili, saj bi prihranili čas in 
denar. Oboje pa jim še tako prav pride za izobraževanje, vzdrževanje gasilskega 
doma, nakup zaščitne nove opreme itd. 
Ker bi bila lastnik vseh gasilskih vozil lokalna skupnost, bi z njimi tudi razpolagala in 
jih porazdelila enakomerno po PGD in celotnem območju, ki ga pokriva. 
 
 
6.2 PORAZDELJENOST GASILSKIH VOZIL  
 
Kategorizacija PGD (ki je podrobno vpisana v poglavju pripadajoča gasilska vozila v 
PGD po kategorizaciji) točno predvideva število in tip gasilskih vozil, ki pripadajo 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu. S tem, ko bi bila lokalna skupnost lastnik vseh 
gasilskih vozil, bi jih tudi pravilno porazdelila po društvih. Iz analize trenutnega 
stanja gasilskih vozil v MOL je razvidno, da gasilska vozila niso razporejena 
enakomerno po sektorjih. Popolnoma neenakomerna je porazdelitev ustreznih 
gasilskih vozil za prevoz večje količine vode (cistern). Iz tabel lahko vidimo, da 
trenutno centri sektorjev nimajo ustreznega gasilskega vozila za prevoz večje 
količine vode, ki so nujno potrebne. 
Pri gašenju požarov je zelo pomemben dejavnik zadostna količina vode. Zaradi tega 
moramo posvetiti kar največjo pozornost preskrbi z gasilno vodo. Vodo za gašenje 
požarov dobimo iz naravnih virov (morja, jezer, rek in potokov, ribnikov, vodnjakov, 
kapnic in hidrantnih omrežij. Gasilci največ uporabljajo vodo za gašenje iz hidrantnih 
omrežij, redko pa iz ostalih naravnih virov. 
Glavni namen vodovodnega omrežja je preskrba prebivalstva s pitno vodo, 
istočasno pa je to zelo pomemben vir pri gašenju požarov. Poznamo dve vrsti 
hidrantnega omrežja, in sicer: 
- vejnato omrežje, pri katerem obstaja glavna vodovodna cev, od katere so v obliki 
posameznih krakov položene po ulicah stranske cevi, ki nisi povezane med seboj. 
To omrežje ima dovolj tlaka v ceveh za gašenje le na glavni cevi z oddaljenostjo pa 
se ta tlak precej zniža; 
- krožno omrežje, pri katerem je celotno vodovodno omrežje med seboj povezano 
tako, da voda stalno kroži po celotnem omrežju. Krožno omrežje je za gašenje 
požarov boljše, ker daje na vseh delih omrežja enake količine vode. 
Za gašenje vodo odvzemamo iz hidrantov. Poznamo podzemne nadzemne in zidne 
hidrante. Najbolj uporabni so nadzemni, saj so vidni na večjo razdaljo in hitro 
dostopni. Žal se postavljajo šele v zadnjih letih z obnovo hidrantnega omrežja. Večji 
del so podzemni hidranti, katerih dobra lastnost je, da ga lahko namestimo povsod, 
kjer ne ovira prometa. Mnogo več je slabih, ker jih večkrat pokrivajo blato, zemlja, 
pesek, sneg in led. 
Žal je danes še precej območij, na katerih ni hidrantov, iz katerih bi lahko uporabljali 
vodo za gašenje. Zato je treba v takih primerih vodo voziti s cisternami ali pa 
napeljati dolge vode iz oddaljenih hidrantov. 
V primeru večjih in velikih požarov pa nam tudi sodobno hidrantno omrežje ne 
pomaga, saj se ob priključitvi več vozil hkrati na hidrantno omrežje tlak tako močno 
zniža, da ni več dovolj vode za polnjenje vseh cistern v gasilskih vozilih. Zadnji tak 
primer je bil ob požaru v Medvodah, ko je v hidrantnem omrežju zmanjkalo vode.  
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Strokovna skupina lokalne skupnosti bi morala predvideti vsaj eno gasilsko vozilo za 
prevoz vode od 5000 l do 8000 l na sektor. Lokalna skupnost naj bi razdelila 
gasilska vozila glede na kategorizacijo in potrebe pod določenimi pogoji. PGD pa 
mora skrbeti, da se gasilci nenehno izobražujejo, da imajo potrebno  tehnično 
znanje, interventne in delovne izkušnje, usposobljenost, ki jo pridobijo z vajami, 
usposobljenost za ocenjevanje realnega stanja in tveganja, iznajdljivost, sposobnost 
prilagajanja postopkov reševanja stanju in opremi. Vodila bi evidenco o številu 
intervencij in kar je najpomembnejše, odziv in uspešnost na intervencijah. Logistično 
velja, da je intervencija uspešna le, če so gasilci ob pravem času na pravem mestu, 
z zadostnim številom moštva in zadostno količino vode.  
Torej, če PGD ne bi izpolnjevala zgornjih pogojev, bi morali vozilo vrniti lokalni 
skupnosti, ta pa bi vozilo dodelila PGD, ki je vedno prvo na intervencijah z velikim 
številom operativnih članov, pa vendar jih zaradi kategorizacije društva manjka 
določeno gasilsko vozilo za učinkovitejše delo pri intervenciji. 
Posledično bi bila zaradi takega ravnanja lokalne skupnosti PGD bolj motivirana za 
aktivno delo in izobraževanje svojih operativnih članov. Vozila pa bi bila razporejena 
pravilno, po učinkovitosti prostovoljnih gasilskih društev in potrebi gasilskih vozil v 
teh društvih. 
 
 

 
  

Slika 6: Gasilsko vozilo GVC 16/25 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Gasilska vozila, ki smo jih obravnavali v diplomski nalogi, so nepogrešljiva, pri 
uporabi nekaterih nalog v gasilstvu. Ogromno vozil je starejše izdelave. Vemo, da je 
tovarna TAM v Mariboru, ki je izdelovala tovorna vozila, prenehala s proizvodnjo teh 
vozil, saj je leta 1991 propadla. Ker so vozni parki pri nekaterih PGD zelo stari, se 
pojavljajo problemi pri nabavi nadomestnih delov in servisiranju takih vozil. Starejša 
vozila, ki jih še vedno uporabljajo gasilci pri svojem delu, proizvajajo močan hrup, 
kar je zelo moteče in tudi škodljivo za njihovo zdravje. Po drugi strani pa tehnika 
nezadržno napreduje v vseh smereh, glede materialov in elektronike, ki se uporablja 
pri izdelavi motornih vozil. Vozila, ki so stara 15 let in več, prav gotovo ne 
odgovarjajo današnjim varnostnim standardom. V vozilu niso niti naslonjala za 
glavo, niti varnostni pasovi. Zastarel je tudi sistem zavor in obrabljeni so krmilni 
mehanizmi. Nimajo servovolana, pri menjavi hitrosti je potrebno dvakrat pritisniti na 
sklopko, kar povzroča mlajšim voznikom težave.  
.  
Učinek prenove nabave gasilskih vozil: 
- vsa PGD naj bi imela gasilska vozila opremljena po tipizaciji, 
- gasilska vozila naj bi bila cenejša (več vozil nabavi en kupec pri enem prodajalcu), 
- PGD naj ne bi imela stroškov z nabavo vozil in njihovim servisiranjem, 
- vsa vozila v voznem parku gasilskih društev naj bi ustrezala varnostnim 
standardom. 
 
Učinek razporejenosti vozil: 
- lokalna skupnost bi vozila razporejala glede na potrebe in kategorizacijo PGD, 
- lastnik vseh vozil bi bila lokalna skupnost, kateri bi bilo  treba vozilo vrniti v primeru 
neaktivnega dela. 
Za uvedbo prenove nabave in porazdeljenosti gasilskih vozil so pogoji več kot 
idealni: 
- strokovna skupina za nabavo, porazdelitev in spremljanje dela članov PGD,  
- skupino bi sestavljali člani GZL in predstavniki lokalne skupnosti, 
- finančna sredstva za nabavo gasilskih vozil bi morala biti zagotovljena s 
proračunom lokalne skupnosti. 
 

                              
  

Slika 7: Gasilsko vozilo na nočni intervenciji 
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