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NAPRAVE ZA OBVEŠČANJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE 
Alarmiranje je organizirano kot enoten sistem, ki se ga upravlja na državni, regionalni in lokalni ravni.  

Za delovanje sistema javnega alarmiranja skrbijo na lokalni ravni  občine, med tem ko Uprava RS za 

zaščito in reševanje skrbi za njegovo organizacijo in delovanje na državni in regionalni ravni.  

Prav tako morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost katera 

predstavlja za širše okolje nevarno dejavnost, na svoje stroške organizirati in vzdrževati alarmni 

sistem glede na nevarnost, ki jo povzročajo.  

Vlada je z Uredbo o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur. l. RS, 

št. 105/07), z dne 19. 11. 2007 potrdila enotne znake za alarmiranje ob nevarnostih na območju 

države. Z isto uredbo je določila tudi enotno številko za klic v sili - 112. 

Alarmiranje se deli na ne izbirno in izbirno alarmiranje. 

Ne izbirno alarmiranje 

Med ne izbirno alarmiranje spadajo javne sirene z dogovorjenimi alarmnimi znaki. 

Opozorilo na nevarnost 

Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, 

požara, ekološke in drugih nesreč. Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter 

ukrepajte v skladu z njimi. 

 

(Vir: svetovni splet) 

Neposredna nevarnost 

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki 

in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. Vključite radio ali TV 

in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi. 

 

(Vir: svetovni splet) 
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Konec nevarnosti 

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere 

je bil dan znak za neposredno nevarnost. Spremljajte radijska in televizijska obvestila. 

 

(Vir: svetovni splet) 

Preizkus siren  

Je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti! 

 

(Vir: svetovni splet) 

Neposredna nevarnost nesreče s klorom 

Zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40- sekundni enoličen zvok sirene 

in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, se uporabi ob uhajanju klora v okolje. Uporabite osebna zaščitna 

sredstva. Takoj se umaknite v višje kraje v smeri proti vetru. Posebni znak se uporablja na območjih 

občin Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik ter Trbovlje. 

 

(Vir: svetovni splet) 

Neposredna nevarnost poplavnega vala 

Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi 

premori, se uporabi ob prelivanju ali porušitvi pregrade na jezu vodne elektrarne. Takoj zapustite 

ogroženo območje in se umaknite nad označeno raven, ki jo lahko doseže poplavni val. Posebni znak 

se uporablja na območjih občin Muta, Vuzenica, Podvelka- Ribnica ter Radlje ob Dravi. 
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(Vir: svetovni splet) 

Izbirno alarmiranje 

Izbirno alarmiranje se izvede s pomočjo pozivnikov oziroma mobilnih telefonov. Sistem je zgrajen 

tako, da se na vsak pozivnik vežejo še štiri telefonske številke za pošiljanje SMS. Določijo se lahko 

skupine za pošiljanje SMS posamezniku, skupini, zmanjšanemu oddelku, oddelku, enoti gasilcev itd. 

 

(Vir: svetovni splet) 

Naprave za zveze 

Zare in Zare + postaje 

Sistem Zare je sistem UKV zvez preko katerih vzpostavljamo povezavo. Vedno lahko govori eden, 

drugi posluša, sočasna komunikacija ni mogoča. 

Sistem Zare + je sistem NMT telefonije. Prilagojen je potrebam gasilstva, tudi pri tem sistemu ni 

mogoča sočasna komunikacija. Sistem omogoča interno komunikacijo med dvema postajama 

medtem, ko jo druge postaje ne morejo slišati. V sistemu je mogoče vzpostaviti slišnost med vsemi 

vklopljenimi Zare + postajami.  

Stacionarne 

Stacionarne UKV in Zare + postaje so nameščene po gasilskih društvih v komandnih sobah in Reco. 
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(Vir: svetovni splet) 

Mobilne 

Mobilne UKV in Zare + postaje so nameščene v gasilskih vozilih. 

 

(Vir: svetovni splet) 

Ročne radijske postaje 

Ročna UKV postaja je osebna postaja gasilca.  

  

(Vir: svetovni splet) 
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OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA 
Osebna zaščitna oprema gasilca je namenjena osebni zaščiti gasilca pri svojem delu. Na vsakem delu 

osebne zaščitne opreme mora biti všit  zaščitni znak kakovosti Gasilske zveze Slovenije. To pomeni, 

da zaščitna oprema  ustreza vsem predpisanim pogojem  tipizacije. Predložen mora biti rezultat testa.  

Uporabljeni materiali in celoten izdelek mora biti ustrezno certificirani.   Pri uporabi se mora 

upoštevati navodila in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu. Vsi uporabljeni materiali, ki 

pridejo v stik s kožo, morajo biti iz zdravja neškodljivih in za kožo nedražljivih materialov. 

Po vsaki uporabi osebne zaščitne opreme je gasilec dolžan, da to pravilno očisti in jo vzdržuje v 

uporabnem stanju. Če je del osebne zaščitne opreme poškodovan, mora opozoriti vodjo, da jo pošlje 

v popravilo ali jo nadomesti z ustrezno. 

Gasilska zaščitna obleka  

Mora ustrezati standardu EN 469. Obleka mora biti testirana po metodi Thermo man. Barva osnovne 

tkanine in podloge je temno modra, sukanec mora biti negorljiv, šivi morajo biti testirani na 

nepropustnost vodnih kapljic, negorljiva zadrga in gumbi morajo biti prekriti z osnovno tkanino. 

Ponavadi so trislojne. 

1. sloj (ponavadi material nomex, lahko v kombinaciji z materialom kevlar ) nas ščiti pred 

mehanskimi vplivi kot so ogenj, udarci, veter,… 

2. sloj (material gore-tex) je paropropusten in vodoodbojen ( ščiti pred slabimi vremenskimi 

razmerami in vodo ), prepušča pa paro, ki  nastane pri gašenju, 

3. sloj (material PBI) nam uravnava temperaturo telesa in posledično prepušča izhlapevanje 

prekomernega potenja.  

Vsi sloji se dopolnjujejo in tvorijo zaščito kot celoto. Kvaliteta zaščitne obleke je odvisna tudi od 

gostote in obdelave materiala. 

Kombinezon je dvoslojen. Ustrezati mora standardu EN 15614. Tudi to je intervencijsko oblačilo, ki se 

uporablja predvsem za gašenje gozdnih požarov. 

Na obleki so na dolžini na rokavih in hlačnicah ter v višini prsi prišiti rumeno – sivi visoko vidljivi, 

odsevni trakovi širine 5 cm .  

Gasilska zaščitna obleka je sestavljena  iz jakne in iz hlač. 

HLAČE  so izdelane iz dveh ali treh plasti. Kadar so izdelane iz dveh plasti je osnova iz negorljivega 

materiala, pod njo je vodo odbojna medvloga prešita skupaj s podlogo. Kadar so iz treh plasti je 

osnova iz negorljivega materiala, sledi vodo odbojna medvloga in termalna zaščitna plast s podlogo. 

Hlače so udobnega kroja, brez žepov. V pasu imajo v stranskem delu všito elastiko (širine 3 cm) za 

zožitev pasu. Kolenski del hlač je z ojačitvijo dolžine 27 cm. V pas so vstavljene elastične naramnice 

širine 4 cm in primerno nastavljive dolžine. 

JAKNA je izdelana enako, kot hlače, iz dveh ali treh plasti tkanin. Je udobnega kroja, z dvema našitima 

žepoma in enim žepom za postajo v višini prsnega obsega. Žepni odprtini sta veliki 20 cm in globoki 

24 cm (z odstopanjem dimenzije +/- 2 cm) in sta pokriti s poklopci, ki se zapirajo z ježki. Žepi morajo 
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imeti na spodnji strani luknjico za odtok vode. Jakna se zapenja z negorljivo zadrgo, ki je še dodatno 

prekrita z letvico, ki se zapenja z ježki vzdolž cele dolžine letvice. Jakna ima udobno krojene rokave s 

poglobljenim delom pod pazduho. Rokavi so ravno zaključeni in dodatno stisnjeni z negorljivim 

pletivom na katerem je všita zanka. Ovratnik jakne je stoječ, čez ovratnik je dodatno položena letvica 

za zaščito vratnega dela, letvica se zapenja z ježki. Ježek je tudi na zadnjem delu ovratnika, da se 

lahko letvica pritrdi, kadar gasilec nima zaprte vetrovke. 3 cm nad žepom za postajo je pritrjen 

negorljiv ježek širine 3 cm in dolžine 12 cm za možnost pritrditve imena. Črke so visoke 2cm. Na hrbtu 

je nad visoko vidljivim trakom prostor za napis gasilec. Dovoljeno je tiskanje imena gasilskega 

društva. Na tem mestu je našit visoko vidljiv siv odsevni trak s tiskom širine 20 cm in dolžine 38 cm. V 

spodnjem delu žepa za postajo je v šiv všit našitek Gasilske zveze Slovenije, ki je iz negorljivega 

materiala. 

 

Posebne zahteve: tako pri dvoplastno kot pri troplastno izdelani obleki mora biti podloga trajno 

prišita na osnovni material.  

 

Gasilska čelada  

Ustrezati mora evropskemu standardu EN 443. Ščiti gasilca pred mehanskimi poškodbami. 

 

Sestavljena je iz:  

· Zunanje školjke, ki naj bo iz visoko odsevnega materiala.  Zunanja školjka mora biti oblikovana 

tako, da ščiti glavo, ušesa in vrat. Na nobenem delu čelade, ki med nošenjem lahko pride v stik z 

glavo, ne sme biti ostrih robov ali delov, ki bi lahko povzročili nelagodje ali celo poškodbe. 

· Notranje košare z mehko prevleko. 

· Vizirja, ki je skrit med zunanjo školjko in notranjo košaro. Biti mora iz negorljivega materiala. 

Imeti mora zaskočke v zgornjem in spodnjem položaju.  

· Podbradnega jermena z zaskočno sponko, ki služi za pripenjanje čelade. Dolžina mora biti 

nastavljiva, tako da prijetno in varno objema podbradek. Zapenjanje jermena mora biti izvedeno 

z vgrajeno zaskočno sponko. 

· Zaščita tilnika mora pokriti nezaščiten del med čelado in ovratnikom zaščitne obleke. Biti mora iz 

negorljivega in nepremočljivega materiala. Pritrjevanje mora biti hitro in preprosto. Zaščita tilnika 

je lahko fiksna ali snemljiva. V primeru, da je zaščita tilnika snemljiva, se pritrdi na čelado med 

zunanjo školjko in notranjo košaro. 

 

Lahko ima vgrajeno dodatno opremo in sicer komplet slušalk in mikrofona. Dimenzije oziroma 

velikosti morajo zajemati številke od 54 do 61. 

 

Gasilski škornji ali visoki čevlji  

Gasilski škorenj mora ustrezati vsem zahtevam obstoječih standardov (EN 344 in EN 345). 

 

Artikel je sestavljen iz štirih skupin: 

Zgornji deli – zunanji deli: 

 Zgornji deli so iz naravnega govejega boksa črne barve debeline 2,1 - 2,3 mm. Pri zunanjih delih se 

uporablja tudi odsevni trak širine 20 mm (ognjeodporen). Vsi deli so sešiti z ognjeodpornim 

sukancem in dodatno začiteni s silikonskim premazom. 
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Vmestni deli – notranji deli: 

K vmesnim delom prištevamo vse dele, ki so v notranjosti čevlja oziroma škornja (podloga in steljka). 

Notranja podloga je narejena iz vodoneprepustne membrane, ki je v obratni smeri paropropustna. 

Notranji deli so iz goveje nape debeline 1,1 - 1,3 mm. Na obrobi je vstavljena multopren pena 

debeline 10 mm in je prešita s črno govejo obrobo debeline 1,1 – 1,3 mm. V konico škornja je 

vstavljena jeklena kapica, ki preprečuje poškodbe prstov in stopala nasploh. V to skupino prištevamo 

tudi steljko, ki je anatomsko oblikovana in narejena iz dveh materialov. Spodnji material je filc preko 

katerega je prevlečena tekstilna podloga. Na steljki je označena velikostna številka in proizvajalec. 

 

Spodnji deli:  

K spodnjim delom prištevamo podplat in notranjik. Podplat je oljeodporen, kislinoodporen in 

antistatičen. Preko celotne površine podplata je vstavljena zelo prožna jeklena plošča, ki preprečuje 

vbod v stopalo ali prereza podplata na ostrih površinah. Notranjik je iz konita - usnje debeline 3,0 

mm. 

 

Pomožni material: 

Pomožni materiali so: lepilo, apreture, sukanec (debeline 20), zadrga, rinčice, vezalke. Šivanje izdelka 

mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna natezanja. Vsi šivi na vodotesni membrani morajo 

biti dodatno lepljeni in testirani na neprepustnost vodnih kapljic. 

 

Gasilske zaščitne rokavice  

Ustrezati morajo standardu EN 659.  

 

 Rokavice so sestavljene iz naslednjih delov: 

· negorljiva tkanina (impregnacija ne zadošča) antistatične in vodoodporne, 

· vodoodbojna medvloga mora biti vodoodbojna in paropropustna, 

· negorljiv sukanec. 

 

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna natezanja. Zaključki šivov morajo 

biti čvrsto izdelani in ojačani s povratnim šivom. Izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno 

ustrezati potrjenemu vzorcu. Rokavica mora biti izdelana v petprstni izvedbi in se mora dobro 

prilegati roki. Segati morajo čez zapestje, da jih lahko zatlačimo pod  oz. čez rokave zaščitne obleke. 

 

Podkapa in podobleka 

Narejeni morata biti iz negorljivega materiala, imeli naj bi jo vsaj gasilci, ki so usposobljeni za gašenje 

notranjih požarov. Ščiti pred opeklinami telesa. 

 

Gasilski zaščitni pas  

Imeti mora varnostno vponko – karabin. Uporabljamo ga pri delu na višini, globini,… 
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OPREMA ZA PRETOK GASILNIH SREDSTEV 
 

BATNA ČRPALKA 

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

Deluje zelo neenakomerno: 

· Gib bata navzven je sesalni gib. 

· Gib bata nazaj je delovni gib. 

Je najstarejši tip črpalke. Neenakomerno delovanje curka se izenači z »veternikom«. 

 

Kje se uporablja? 

· Črpalke za vbrizg goriva – dizel. 

· Vakuumske črpalke za MB. 

· Visokotlačne črpalke – majhna količina vode in visok pritisk. 

Kako deluje? 

· Z gibanjem bata se izmenično spreminja prostornina v komori. 

· To povzroča odpiranje in zapiranje sesalne in tlačne zaklopke. 

· Pri gibu bata navzven se odpre sesalna komora, preko katere steče voda v komoro. 

· Pri gibu bata nazaj se sesalna zaklopka zapre, zmanjša se prostornina, odpre se tlačna 

zaklopka, preko katere steče voda v zbiralnik – veternik.  

· V veterniku je zrak, kateri se pri zmanjšanju prostornine stisne in nato potiska vodo v 

enakomerni količini naprej do porabnika.  

 

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 
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MEMBRANSKA ČRPALKA 

Deluje na podobnem principu kot batna črpalka. Zmanjšuje in povečuje prostornino v komori. Po 

izdelavi je preprostejša od batne črpalke. 

Kje se uporablja? 

· Črpalke za vbrizg goriva – bencin. 

· Ročna črpalka za nevarne snovi. 

· Novejši tipi membranskih črpalk na motorni pogon za visoki tlak (100 bar – 90 l/min). 

Kako deluje? 

· Pri odmiku membrane navzdol, nastane v komori nadnjo podtlak, kateri odpre dovodno 

zaklopko, medij steče skozi sesalno odprtino v komoro. 

· Pri gibu membrane navzgor, nastane v komori nadtlak, sesalna odprtina se zapre, tlačna 

odprtina se odpre in nadtlak potisne medij iz komore. 

 

KRILNA ČPALKA Z VODNIM OBROČEM 

Kako deluje? 

· Črpalka ima v ohišju nameščen ekscentrično nameščen valj s krilci. 

· Krilca se ne premikajo oziroma se ne prilegajo ohišju črpalke. 

· V ohišje je pred črpanjem potrebno naliti črpan medij. 

· Zaradi centrifugalne sile, se medij pretoči proti ohišju, tako da nastane vodni obroč. 

· Vodni obroč in krilca ustvarjajo komore, katere se zaradi postavitve rotorja od sesalne strani 

proti tlačni strani zmanjšujejo.  

 

ZOBNIŠKA ČRPALKA 

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

Dva zobnika v ohišju na podlagi vrtenja prečrpavata tekočino iz sesalnega dela v tlačni del. Hitreje se 

zobnika vrtita, tem večji je tlak. Izdelava zobnikov in ohišja je zelo natančno.  

Kje se uporablja? 

· Črpalke za dovajanje maziva – olja. 

· Predvsem pri strojih za obdelavo kovin in avtomobilski motorji. 

Kako deluje? 
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· Prazni prostori med zobmi in ohišjem, so dejansko komore, katere se pri vrtenju zmanjšujejo 

in povečujejo. 

· Na ta način se prečrpava tekočina iz sesalnega dela v tlačni del črpalke. 

· Hitrejša sta zobnika, višji je tlak v tlačnem delu črpalke.  

 

KRILNA ČRPALKA 

V starejših tipih črpalk so služile za izsesavanje zraka iz sesalnega dela. Obstaja tudi tip krilne črpalke z 

vodnim obročem.  

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

Kako deluje? 

· Zgrajena je iz okroglega ohišja v katerem se vrti valj, ki je ekscentrično postavljen. 

· Valj ima v utorih vložene ploščice – lamele, ki z zunanjim robom drsijo po notranji strani 

ohišja. 

· Krila se s pomočjo centrifugalne sile prilegajo ohišju. 

· Med krili in ohišju nastanejo komore, ki se na sesalni strani povečujejo, na tlačni pa 

zmanjšujejo. 

· To spreminjanje velikosti komor povzroči črpalni učinek. 

 

KRILNA ČPALKA Z VODNIM OBROČEM 

Kako deluje? 

· Črpalka ima v ohišju nameščen ekscentrično nameščen valj s krilci. 

· Krilca se ne premikajo oziroma se ne prilegajo ohišju črpalke. 

· V ohišje je pred črpanjem potrebno naliti črpan medij. 

· Zaradi centrifugalne sile, se medij pretoči proti ohišju, tako da nastane vodni obroč. 

· Vodni obroč in krilca ustvarjajo komore, katere se zaradi postavitve rotorja od sesalne strani 

proti tlačni strani zmanjšujejo.  
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(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

 

CENTRIFUGALNA ČRPALKA 

Je najbolj pogosti tip črpalke v gasilstvu. Ima samo dva sestavna dela: ohišje in rotor. Z vrtenjem 

pogonske osi se sila prenaša na rotor, kateri z lopaticami poganja vodo. Rotor podeli vodi kinetično in 

hitrostno energijo. Ohišje črpalke je narejeno “polžasto”. Oblika ohišja se proti tlačnem izhodu 

povečuje, s tem se hitrost vode zmanjša, poveča se tlak.  

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

CENTRIFUGALNA ČRPALKA S STATORJEM 

Stator so lopatice, katere so vgrajene v ohišje črpalke. Voda priteče iz rotorja v stator. Voda v statorju 

steče proti izhodu, pri tem se stator razširi in s tem doseže, da se hitrost vode zmanjša, poveča se 

tlak, še preden pride v polžasti del ohišja. Ohišje, s statorjem omogoča, da voda teče mirneje zato je 

izkoristek večji. Rotor in stator se skupaj imenujeta tlačna stopnja.  

 

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 
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ENOSTOPENJSKA ČRPALKA 

Črpalke katere imajo samo eno tlačno stopnjo (rotor in stator) imenujemo enostopenjske črpalke. 

Zmogljivosti teh črpalk v gasilstvu so povprečno do 12 barov.  

 

 
(Vir: svetovni splet) 

 

DVOSTOPENJSKA ČRPALKA 

Črpalke katere imajo dve enaki tlačni stopnji, imenujemo dvostopenjske črpalke. 1. stator in rotor 

podata vodi hitrost in tlak. 2. rotor vodi poveča hitrost, 2. stator pa ji zmanjša hitrost in poveča tlak.  

 

 
(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

DELITEV ČRPALK 

V gasilstvu delimo črpalke glede na tlak: 

· nizkotlačne do 3 bar, 

· srednje tlačne od 3 do 15 bar, 

· visokotlačne nad 15 bar.  

Glede na kapaciteto delimo črpalke: 

· Vgradne črpalke dosežejo do 9000 l/min. 

· Prenosne pa zaradi teže nekje do 2000 l/min. 



15 
 

 

VISOKOTLAČNE ČRPALKE 

V kombinaciji s srednje tlačno črpalko, deluje še visokotlačna črpalka. Povprečni pretoki teh črpalk so 

od 300 do 400 l/min. Dosežejo do 40 bar pritiska. Sistem omogoča uporabo obeh tlakov hkrati. 

Srednje tlačna črpalka nam daje do 10 barov pritiska, kateri je speljan v visokotlačni del črpalke. V 

tem delu so nameščeni trije rotorji in statorji oziroma 3 tlačne stopnje. Na teh treh tlačnih stopnjah 

voda pridobi tlak do 40 bar 

Tlaki se seštevajo: 

Primer: 

8 > 16 > 32 bar 

10 > 20 > 40 bar  

Pogon se vrši na isti pogonski osi (Rosenbauer), ali preko zobniškega sistema (Ziegler).  

 

ČRPALKE ZA NEČISTE VODE 

Namenjene so predvsem črpanju vode katere so nečiste (blato, pesek,…). Imenujemo jih tudi 

samosesalne črpalke. Ohišje črpalke zalijemo z medijem, katerega bomo črpali. Ima posebno 

oblikovan rotor, kateri prečrpa tudi manjšo količino zraka ter nečistih delcev.  Pretoki do 800 l/min, 

pritisk do 3 bare. 

 

PRENOSNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO 

Delimo jih glede na pretok in pogonski motor. Namenjene so prečrpavanju manjših količin vode. 

Črpalka nima sesalne naprave, zato ima nameščeno batno ročno črpalko. Samodejne rotacijske 

sklopke. Pretok do 800 l/min. Tlak do 6 barov. 

GASILNI APARATI  
Gasilni aparati so primerni za gašenje začetnih požarov. Pomembno je, da imamo zadostno število 

gasilnikov, ti pa naj bodo vedno nameščeni na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu – ponavadi 

je to stena. Prav tako so pogosto vgrajeni v motorna vozila, po zakonu pa morajo vsa gospodarska 

vozila imeti v vozilu vsaj en gasilni aparat. 

 

Glede na vrsto požara moramo izbrati pravilni tip gasilnika. Na vsakem gasilniku je napisano, za 

gašenje katerih vrst požara je in kako se ga pripravi za gašenje. 

 

Požari tipa A : trdne snovi, kot so: les, papir, tekstil, guma, premog, oglje, … 

                  B: tekočine, kot so: bencin, alkohol, olja, laki, smole, … 

                  C: plini, kot so: propan, vodik, zemeljski plin, acetilen, … 

                  D: lahke kovine, kot so: aluminij, magnezij, natrij, … 

 

Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo: 

Gasilni aparat na PRAH: Te aparate najpogosteje srečujemo v gospodinjstvih, javnih ustanovah, 

industriji. So najbolj učinkoviti, saj z njimi lahko gasimo požare tipa A, B in C (za D se dobijo posebni 

praški). Imajo hladilni in dušilni učinek. Dobimo jih v različnih velikostih: 1kg, 2kg (primerni za vozila), 

6kg in 9 kg (primerni za gospodinjstva)  in tudi večje - 50 kg, ki so na posebnem stojalu s kolesi in jih 
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uporabljamo predvsem v industriji. Ti aparati imajo pomanjkljivost, saj umažejo okolico požara, zato 

so manj primerni za gašenje elektronike. 

 

Gasilni aparat na PENO: Ponavadi jih srečujemo v zasebnih in industrijskih poslopjih. So nekoliko 

manj pogosti kot gasilniki na prah. Z njimi lahko gasimo požare tipa A in B. Imajo dušilni učinek,  saj 

čez gorečo površino naredijo poseben »film« in preprečijo dostop kisika. Poznamo različne velikosti 

(2, 6 in 9 litrske). Ne uporabljamo jih za gašenje naprav pod električno napetostjo. 

 

Gasilni aparati z VODO: So 9-litrski in jih uporabljamo za gašenje požarov tipa A. Voda ima hladilni in 

tudi dušilni učinek. Izogibamo se gašenju električnih  naprav, ki so pod napetostjo. 

 

Gasilni aparati na CO2: Uporabljamo jih predvsem za gašenje v notranjih prostorih, vendar je po 

gašenju prostor treba temeljito prezračiti. Primerni so za gašenje požarov tipa B in C ter za gašenje 

elektronskih naprav (ker ne puščajo sledi). Imajo hladilni in dušilni učinek. Poznamo 2, 5, 10 in 30- 

kilogramske. Izogibamo se gašenju na prostem, ker se CO2 izgubi v okolje in nismo dovolj učinkoviti. S 

tem gasilnikom  ne gasimo ljudi in živali, ker bi to lahko škodovalo njihovemu zdravju. 

 

Poznamo še razne ostale gasilne aparate, kot npr. bioversal (je zelo primeren za okolje, saj se 

popolnoma razgradi), ki pa pri nas niso tako pogosti.  

GASILSKA VOZILA 
Skupine gasilskih vozil 

Gasilska vozila so specialna vozila in priklopniki, ki so namenjena za gasilske intervencije. Zaradi 

specifičnega načina dela in nalog so vozila posebej prirejena in izdelana v skladu z veljavno tipizacijo. 

Glede na namembnost lahko razdelimo gasilska vozila in priklopnike v tri skupine: 

· gasilska vozila za prevoz moštva, 
· gasilska vozila in priklopniki za gašenje, 
· gasilska vozila in priklopniki za prevoz gasilnih in drugih sredstev. 

 

Gasilska vozila za prevoz moštva 

Gasilska vozila za prevoz moštva so namenjena prevažanju moštva in osebne opreme. Razdelimo jih 

lahko na dve podskupini in sicer na vozila s skupno maso do 3 ton in pol ter na vozila s skupno maso 

večjo od 3 ton in pol. Za omenjena vozila veljajo splošne zahteve za gasilsko vozilo in ustrezna 

tehnična dokumentacija proizvajalca. 

 

Gasilska vozila in priklopniki za gašenje 

Gasilska vozila in priklopniki so namenjeni gašenju požarov in izvajanju manjših tehničnih intervencij. 

Vozila za gašenje lahko razdelimo na dve podskupini: 

· gasilska vozila s prenosno motorno črpalko in brez vgrajenega rezervoarja, 
· gasilska vozila z vgrajeno črpalko in vgrajenim rezervoarjem. 

 

V primerih, ko ima gasilsko vozilo vgrajeno črpalko, je le-ta gnana prek avtomobilskega motorja. 

Gasilska vozila za gašenje in izvajanje manjših tehničnih intervencij imajo ustrezno gasilsko opremo. V 

potniškem delu gasilskega vozila je prostora za zmanjšani gasilski oddelek (1+5) ali gasilski oddelek 
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(1+8). Z gasilnimi vozili, ki imajo vgrajene rezervoarje za vodo lahko izvajamo tudi preskrbo s pitno 

vodo, vendar je potrebno ob tem upoštevati ustrezne normative za prevoz pitne vode. 

Gasilski priklopnik je posebej prilagojen za gasilske intervencije in opremljen s primerno opremo 

glede na namembnost (npr. priklopnik s prenosno motorno črpalko). 

 

Gasilska vozila in priklopniki za prevoz gasilnih in drugih sredstev 

Gasilska vozila in priklopniki so namenjeni prevažanju gasilnih in drugih sredstev na kraj intervencije. 

Gasilsko vozilo za prevoz gasilnih sredstev ima lahko za dostavo gasilnega sredstva vgrajeno gasilsko 

črpalko s pogonom prek avtomobilskega motorja in vgrajen rezervoar. Gasilski priklopnik je posebej 

prilagojen za gasilske intervencije in opremljen s primerno opremo glede na namembnost (npr. 

priklopnik za penilo, priklopnik za nevarne snovi, priklopnik za razsvetljavo ... itd). 

 

Opis gasilskih vozil 

Vsa oprema v gasilnih vozilih ali priklopnikih mora biti nameščena na ustrezna pritrdišča, ki 

onemogočajo nekontrolirano gibanje opreme. Uporabljena oprema mora biti izdelana in preizkušena 

v skladu z veljavnimi normativi in standardi v EU. 

 

Manjše gasilno vozilo GV-1 

Manjše gasilno vozilo GV-1 predstavlja osnovno gasilno vozilo v manjših prostovoljnih gasilskih 

enotah. Uporablja se ga za gašenje požarov in reševanje. S posadko 1+5 ali 1+8 predstavlja zaključeno 

taktično enoto v velikosti zmanjšanega oddelka ali oddelka. Manjše gasilno vozilo GV-1 nima 

vgrajenega rezervoarja. Za zagotavljanje gasilnega sredstva (vode) uporablja prenosno motorno 

črpalko 8/8, ki je nameščena v nadgradnji vozila. Omogoča izvajanje treh napadalnih linij. Največja 

skupna masa vozila je lahko do 3500 kg pri posadki 1+5 oziroma do 5000 kg pri posadki 1+8. Pogon 

vozila je lahko na sprednji ali zadnji osi 2x4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni pogon na vsa štiri 

kolesa 4x4. 

 

Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – posredovanje v zdravju škodljivih 

atmosferah 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· motorna črpalka 8/8 s pripadajočo opremo – prenosna gasilna naprava za čisto vodo; pretok 800 

litrov/min pri tlaku 8 barov 
· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalno cev, zalogo penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke; svetilni lopar za usmerjanje 

prometa; varnostni trikotnik ... 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
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· posode za penilo – volumen 20 litrov 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 oziroma 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, 

razpršen); možnost dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod za preprečevanje vstopanja 

umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob 
prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv  

· spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur ... 
· stikalna lestev – dvodelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje; operativna višina 360 cm 
· tlačne cevi B in C – premer 75 in 52 ali 42 mm; prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranje vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
 

Večje gasilno vozilo GV-2 

Večje gasilno vozilo GV-2 se uporablja za gašenje požarov in tehnično posredovanje. S posadko 1+8 

predstavlja zaključeno taktično enoto v velikosti gasilskega oddelka. V prostoru za posadko so lahko 

nameščeni nosilci izolirnih dihalnih aparatov. Večje gasilno vozilo GV-2 nima vgrajenega rezervoarja. 

Za zagotavljanje gasilnega sredstva (vode) lahko uporablja prenosno motorno črpalko 16/8, ki je 

nameščena v nadgradnji vozila ali pa ima vgrajeno črpalko 16/8 s pogonom prek avtomobilskega 

motorja. Omogoča izvajanje treh napadalnih linij. Največja skupna masa vozila je lahko do 9500 kg. 

Pogon vozila je lahko na sprednji ali zadnji osi 2x4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni pogon na 

vsa štiri kolesa 4x4. 

Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in tako razbremenimo cev 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· hidravlična dvigalka – dvig 5 ton; dvigovanje in spuščanje bremen v vertikalni in horizontalni 

poziciji; enosmerno delovanje 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 

atmosfere 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· kljukasta lestev – vstopanje v višja nadstropja 
· košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
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· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške 

tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice ... 
· motorna črpalka 8/8 s pripadajočo opremo – prenosna gasilna naprava za čisto vodo; pretok 800 

litrov/min pri tlaku 8 barov 
· motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu 
· omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek 

tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda 
v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil ... 

· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 
srednje težke in težke pene 

· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke; svetilni lopar za usmerjanje 
prometa; varnostni trikotnik ... 

· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 
ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvom na B vodu 

· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· posode za penilo – volumen 20 litrov 
· poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 

metrov 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· raztegljiva tridelna lestev – skupna višina 14 metrov; vstopanje v višja nadstropja in reševanje 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B, C in D – premer 75, 52 in 25 mm; oblikovanje curka (strnjen, razpršen); 

možnost dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči, nosila za prenos 

poškodovanca, odeja ... 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod za preprečevanje vstopanja 

umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob 
prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv  

· skakalna blazina – platnena vskočnica za reševanje oseb do 2. nadstropja 
· spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· stikalna lestev – štiridelna, vstopanje v višja nadstropja in reševanje, operativna višina 720 cm 
· tlačne cevi B, C in D – premera 75, 52 ali 42 in 25 mm; prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti 

toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami ...; obleke uporabljamo 
v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim 
kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA 

· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 
premerom k spojki z večjim premerom 

· zložljiva lestev – vstopanje v višja nadstropja in reševanje 
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Manjše gasilno vozilo z vodo GVV-1 

Manjše gasilno vozilo z vodo GVV-1 je nadgradnja vozila GV-1 z dodanim rezervoarjem za manjšo 

količino gasilne vode. Vozilo uporablja zmanjšani oddelek (1+5) za gašenje manjših požarov. Kabina je 

dvojna. GVV-1 ima lahko vgrajeno visokotlačno črpalko ali prenosno MB 8/8. Vgradna VT črpalka 

mora zagotavljati minimalno 60 litrov/min in delovni tlak od 30 do 50 barov. Vozilo ima 50 metrski 

visokotlačni navijak. Volumen rezervoarja za gasilno vodo mora biti najmanj 300 litrov. Količina 

gasilne vode se prilagaja nosilnosti podvozja, saj največja dovoljena masa vozila ne sme presegati 

6500 kg. Pogon vozila je lahko na sprednji ali zadnji osi 2x4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni 

pogon na vsa štiri kolesa 4x4. 

 

Oprema 
Za gašenje požarov je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 3 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred 

prodiranjem vode; stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec 
· gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 

atmosfere 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· motorna črpalka 8/8 s pripadajočo opremo – prenosna gasilna naprava za čisto vodo; pretok 800 

litrov/min pri tlaku 8 barov 
· omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek 

tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda 
v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil ... 

· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 
ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvom na B vodu 

· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke; svetilni lopar za usmerjanje 

prometa; varnostni trikotnik ... 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov;  preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; oblikovanja curka (strnjen, razpršen); možnost 

dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
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· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod za preprečevanje vstopanja 
umazanije, trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob 
prenehanju delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv  

· spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· stikalna lestev – tri ali štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje; maksimalna 

operativna višina 720 cm 
· tlačne cevi B in C – premera 75 in 52 ali 42 mm; prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti 

toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami ...; obleke uporabljamo 
v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim 
kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA 

· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 
premerom k spojki z večjim premerom 

 

Večje gasilno vozilo z vodo GVV-2 

Večje gasilno vozilo z vodo GVV-2 je opremljeno z ustrezno gasilsko-tehnično opremo za gašenje in 

manjše tehnične intervencije. Volumen rezervoarja za gasilno vodo je 1000 litrov. Vozilo uporablja 

zmanjšani oddelek (1+5) ali oddelek (1+8) za gašenje požarov in za izvajanje manjših tehničnih 

intervencij. Kabina je dvojna. GVV-2 ima vgrajeno kombinirano črpalko, gnano prek avtomobilskega 

motorja. Pri nizkem tlaku 10 barov zagotavlja pretok 1000 litrov/min in pri visokem tlaku 40 barov 

pretok 250 litrov/min. Vozilo ima 50 metrski visokotlačni navijak. Pogon vozila je lahko na sprednji ali 

zadnji osi 2x4, vse bolj pa se gasilci odločamo za stalni pogon na vsa štiri kolesa 4x4. GVV-2 je pogosto 

osnovno vozilo pri osrednjih krajevnih gasilskih enotah. 

 

Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred 

prodiranjem vode; stojalo; električni podaljšek na navijaku; razdelilec 
· gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· hidravlična dvigalka – dvig 5 ton; dvigovanje in spuščanje bremen v vertikalni in horizontalni 

poziciji; enosmerno delovanje 
· hidravlično orodje – agregat, razpiralo, škarje za izvajanje posegov v primeru tehničnih 

intervencij; dvosmerno delovanje 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 

atmosfere 
· ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
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· kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške 
tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice ... 

· motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu 
· omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek 

tlaka preusmeri skozi prosto odprtino iz cevovoda; uporaba pri postavljanju cevovoda v višja 
nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil ... 

· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 
ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu 

· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalno cev, zalogo penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje 

prometa, varnostni trikotnik ... 
· orodje za rezanje – rezanje različnih materialov in z različnimi izvedbami rezil 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· posode za penilo – volumen 20 litrov 
· poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 

metrov 
· potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; 

zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· prenosni cevni navijak – transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); 

možnost dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči; nosila za prenos 

poškodovanca; odeja 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, 

trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju 
delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv 

· spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· stikalna lestev – tri ali štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje; maksimalna 

operativna višina 720 cm 
· tlačne cevi B in C – premera 75 in 52 ali 42 mm; prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zaščitna obleka pred visokimi temperaturami – zaščita gasilca pri dolgotrajni izpostavljenosti 

toplotnemu sevanju, ognju, stiku z vročimi materiali, vročimi plini, parami ...; obleke uporabljamo 
v kombinaciji z zaščitno gasilsko obleko ali v nekaterih primerih v kombinaciji z gasilskim 
kombinezonom, čelado, drugo osebno zaščitno opremo, IDA 

· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 
premerom k spojki z večjim premerom. 
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Gasilno vozilo s cisterno GVC-16/25 

Gasilno vozilo GVC-16/25 se uporablja za gašenje in reševanje v požarih. Zaradi količine vode (2500 

litrov) v rezervoarju, ga lahko uporabljamo tudi za dovažanje vode na požarišče. V nadgradnji je poleg 

gasilsko-tehnične opreme in rezervoarja tudi kombinirana črpalka (pri 10 barih 2000 litrov/min in pri 

40 barih 250 litrov/min). V zadnjem delu vozilu ob strani sta za gašenje na voljo ena ali dve hitro 

napadalni visokotlačni napravi z D cevjo premera 25 mm v dolžini od 30 do 50 metrov. Možna je 

vgradnja posebnega rezervoarja za penilo v velikosti 10% rezervoarja za vodo. Črpalka je gnana prek 

avtomobilskega agregata. V prostoru za posadko, ki običajno predstavlja zmanjšani oddelek (1+5), so 

lahko nameščeni izolirni dihalni aparati. Podvozje ima lahko pogon 2x4 ali 4x4. Vozilo uporabljajo 

predvsem večje gasilske enote. 

 
Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW, reflektorji z ustrezno zaščito pred 

prodiranjem vode, stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec 
· gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C;  gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· hidravlična dvigalka – dvig 5 ton; za dvigovanje in spuščanje bremen v vertikalni in horizontalni 

poziciji; enosmerno delovanje 
· hidravlično orodje – agregat, razpiralo, škarje; izvajanje posegov v primeru tehničnih intervencij; 

dvosmerno delovanje 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 

atmosfere 
· ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške 

tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice 
· motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu 
· nadtlačni prezračevalec – prezračevanje prostorov 
· omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek 

tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda 
v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil ... 

· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 
ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu 

· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje 

prometa, varnostni trikotnik, prometni stožci za zavarovanje kraja dogodka ... 
· orodje za rezanje – rezanje različnih materialov in z različnimi izvedbami rezil 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· posode za penilo – volumen 20 litrov 
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· poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 
metrov 

· potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; 
zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine 

· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· prenosni cevni navijak – transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· raztegljiva tridelna lestev – skupna višina 14 metrov; vstopanje v višja nadstropja in reševanje 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); 

možnost dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči, nosila za prenos 

poškodovanca, odeja ... 
· sesalne cevi A – premer 110 mm, sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, 

trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju 
delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv  

· spojni ključ ABC –spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· stikalna lestev – štiridelna, vstopanje v višja nadstropja in reševanje, maksimalna operativna 

višina 720 cm 
· tlačne cevi B in C – premera 75, 52 ali 42 mm, prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 

premerom k spojki z večjim premerom. 
 

Gasilno vozilo s cisterno GVC-16/15 

Gasilno vozilo GVC-16/15 je namenjeno gašenju in reševanje v požarih, izvajanju manjših tehničnih 

intervencij ter posredovanju ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi. V nadgradnji je poleg gasilsko-

tehnične opreme in 1500 litrskega rezervoarja tudi kombinirana črpalka (pri 10 barih 2000 litrov/min 

in pri 40 barih 250 litrov/min). V zadnjem delu vozilu ob strani je na voljo hitro napadalna 

visokotlačna naprava z D cevjo premera 25 mm v dolžini od 30 do 50 metrov. Črpalka je gnana prek 

avtomobilskega agregata. V prostoru za posadko, ki običajno predstavlja zmanjšani oddelek (1+5), so 

lahko nameščeni izolirni dihalni aparati. V primeru posredovanja z gasilskim oddelkom (1+8) je 

volumen rezervoarja za gasilno vodo 1200 litrov. Podvozje ima stalen pogon 4x4. 

 
Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B –polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW, reflektorji z ustrezno zaščito pred 

prodiranjem vode, stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec 
· gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C 
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· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah; gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 
požarov 

· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
· hidravlični cilindri – raztezanje, vlečenje, podpiranje ... 
· hidravlično orodje – agregat, razpiralo, škarje; izvajanje posegov v primeru tehničnih intervencij; 

dvosmerno delovanje 
· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 

atmosfere 
· ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· košare za cevi – lažji transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· kovček za dimnikarsko orodje – čiščenje dimnikov in odstranjevanje nezgorelih delcev iz dimniške 

tuljave in kurišča; verige, jeklenice, krtače, krogla, ključi za dimniška vratca, ogledalo, rokavice 
· lesene zagozde – pripomoček pri stabilizaciji bremen 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· motorna žaga z zaščitnimi hlačami proti vrezu 
· nadtlačni prezračevalec – prezračevanje prostorov 
· omejevalec tlaka – regulira določen tlak na cevovodu in preprečuje efekt vodnega udara; višek 

tlaka v cevovodu preusmeri skozi prosto odprtino v armaturi; uporaba pri postavljanju cevovoda 
v višja nadstropja po lestvi, stopnišču, pri uporabi penil ... 

· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 
ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu 

· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za merjenje plinov in mešanic – naprava, ki vsrka zrak v indikacijske cevčice; sprememba 

barve prikaže koncentracijo kemikalije; eksploziometer opozori na kritične vrednosti v ozračju 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje 

prometa, varnostni trikotnik, prometni stožci za zavarovanje kraja dogodka ... 
· oprema za prvo pomoč – nosila, obvezilni program, kisikova jeklenka z ohio masko, odeja ... 
· oprema za vsesavanje nevarne snovi – različni sesalci (niso v Ex izvedbi!); pretočni sodi za 

separacijo nevarne snovi in vode; različni nastavki za pobiranje snovi (sesalec z brisalcem, 
posebni sesalni koši, lopata za pobiranje, ojni pobiralec ...) 

· orodje za rezanje – rezanje različnih materialov in z različnimi izvedbami rezil 
· pnevmatske dvižne blazine – za dvigovanje bremen; večslojne in iz različnih umetnih mas: 

polnjenje iz tlačnih posod, kompresorskih sistemov v vozilih ali kompresorskih sistemov v 
objektih; različni delovni tlaki 

· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· posode za penilo – volumen 20 litrov 
· poševna spustnica – prevozni sistem za reševanje ljudi iz visokih objektov; reševalna višina do 15 

metrov 
· potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; 

zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· prenosni cevni navijak – transport in hitrejše polaganje B cevovoda 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; razdelitev enega vodnega vira na več virov 
· raztegljiva tridelna lestev – skupna višina 14 metrov; vstopanje v višja nadstropja in reševanje 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); 

možnost dodatne varovalne šobe 
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· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 
srednje težke in težke pene 

· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči, nosila za prenos 

poškodovanca, odeja ... 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, 

trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju 
delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv  

· skakalna blazina – platnena vskočnica za reševanje oseb do 2. nadstropja 
· spojni ključ ABC – za spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· stikalna lestev – štiridelna; vstopanje v višja nadstropja in reševanje, maksimalna operativna 

višina 720 cm 
· tlačne cevi B in C – premera 75, 52 ali 42 mm; prenos vode 
· tlačne posode – vsaj 6 ali več litrske posode; narejene iz kovine ali drugih umetnih materialov; 

polnilni tlak 300 barov; za delo z dvižnimi blazinami, tesnilnim programom ali kot rezervne 
jeklenke za IDA 

· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zaščitna obleka za nevarne snovi – tri stopnje: intervencijska obleka, obleka odporna na 

kapljevine, plinotesna obleka; uporaba ustrezno odpornih gumijastih rokavic in zaščitnih škornjev 
· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 

premerom k spojki z večjim premerom 
· zložljiva lestev – vstopanje v višja nadstropja in reševanje. 
 

Gasilno vozilo s cisterno GVC-24/50 

Gasilno vozilo GVC-25/50 uporabljamo za preskrbo z vodo ob večjih požarih drugih gasilnih vozil in za 

oskrbovanje požarišča z gasilno vodo. Vgrajen rezervoar za vodo ima prostornino 5000 litrov. Ob tem 

je možna vgradnja posebnega rezervoarja za penilo, v velikosti do 10% prostornine rezervoarja za 

gasilno vodo. V zadnjem delu vozila GVC-25/50 je vgrajena normalnotlačna ali visokotlačna črpalka. 

Njena zmogljivost je 3000 litrov/min pri 10 barih. Poleg gasilsko-reševalne opreme ima vozilo 

vgrajeno hitro napadalno visokotlačna naprava z D cevjo premera 25 mm v dolžini od 30 do 50 

metrov, metalec vode in pene. Črpalka je gnana prek avtomobilskega agregata in mora imeti vsaj dva 

tlačna izliva. V vozniškem prostoru je običajno skupina (1+2). Podvozje ima stalen pogon 4x4, v 

ravninskem delu pa je možen pogon tudi 2x4. 

 
Oprema 
Za gašenje požarov in reševanje je v vozilu ustrezna gasilna in reševalna oprema: 

· cevni mostiček 2B – polaganje cevovoda po voznih površinah; izdelan iz lesa, kovine ali gume 
· cevni pritrdilec – pri napeljevanju cevovoda v višja nadstropja prek lestve ali po vertikali; 

preprečuje zdrs cevi na tla; nameščamo ga pod spojko in s tem razbremenimo cev 
· elektroagregat z opremo za razsvetljavo – moč 5 kW; reflektorji z ustrezno zaščito pred 

prodiranjem vode, stojalo, električni podaljšek na navijaku, razdelilec 
· gasilnik CO25kg – gasilno sredstvo CO2; gašenje požarov razreda B in C 
· gasilnik S6 – gasilno sredstvo prah, gašenje požarov razreda A, B in C; gašenje začetnih in manjših 

požarov 
· hidrantni nastavek 2B – uporaba talnega hidranta pri preskrbi z gasilno vodo 
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· izolirni dihalni aparat s pripadajočo zaščitno nadtlačno masko – vstopanje v zdravju škodljive 
atmosfere 

· ključ za nadzemni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· ključ za talni hidrant – odpiranje in zapiranje hidranta 
· kovček z orodjem – kladiva, klešče, izvijači ... 
· oprema za izdelavo pene – ustrezen medmešalec, ročnik, D sesalna cev, zaloga penila za pripravo 

srednje težke in težke pene 
· nadtlačni prezračevalec – prezračevanje prostorov 
· oporno koleno B – zmanjšuje in preusmerja silo vodnega curka; obvezen element pri uporabi 

ročnika na lestvi in pri gašenju z zmanjšanim moštvo na B vodu 
· opozorilni brezrokavnik – označevanje vodje intervencije 
· oprema za osvetlitev – ročne baterijske ali akumulatorske svetilke, svetilni lopar za usmerjanje 

prometa, varnostni trikotnik, prometni stožci za zavarovanje kraja dogodka ... 
· posoda za rezervno gorivo – volumen 20 litrov za vozilo in MB 
· potopna črpalka TP 4/1 – črpanje vode iz nižjih predelov do cca 20 metrov; z elektromotorjem; 

zmogljivost 400 litrov/min pri 10 metrih globine 
· pozicijski pas – delo na višini z dodano varovalno vrvjo in karabinom za varovanje 
· prehodna spojka – spajanje cevi, armatur različnih premerov 
· razdelilec B/CBC – z vijačnimi ali krogličnimi ventili; uporaba za razdelitev enega vodnega vira na 

več virov 
· reševalna vrv – v torbici dolžine 30 metrov; preiskovanje, samoreševanje z višin, dvigovanje ali 

spuščanje lažjih kosov orodja ... 
· ročnik z zasunom B in C – premer 75 in 52 mm; možnost oblikovanja curka (strnjen, razpršen); 

možnost dodatne varovalne šobe 
· ročno orodje – lomilka, sekira, kladiva, lopata, vile ... 
· sanitetni pribor – osnovni pribor v prenosnem kovčku za nudenje prve pomoči 
· sesalne cevi A – premer 110 mm; sesanje vode iz vodnega vira 
· sesalni koš – premer 110 mm; postavljamo ga na sesalni vod, da preprečimo vstop umazanije, 

trdih delcev v sesalni vod in MB; nepovratni ventil zadržuje vodni stolpec ob prenehanju 
delovanja MB; ima dva prstana na katera privežemo vezalno in ventilno vrv 

· spojni ključ ABC – spajanje tlačnih in sesalnih cevi, armatur 
· tlačne cevi B in C – premera 75, 52 ali 42 mm; prenos vode 
· vedrovka – gašenje začetnih požarov in posameznih manjših žarišč 
· vezalna in ventilna vrv – pri delu z MB; vezalna vrv za povezovanje sesalnih cevi; ventilna vrv za 

sproščanje nepovratnega ventila in podiranja vodnega stolpca v sesalnem vodu 
· zaščitna mreža za sesalni koš – preprečuje vstop večjih delov (trava, listje ...) v odprtine sesalnega 

koša in posredno v sesalni vod ter MB 
· zbiralec A/2B – združuje več vodnih virov v enega; smer pretoka je od spojke z manjšim 

premerom k spojki z večjim premerom. 
 

Uporaba gasilski vozil 

Gasilska vozila in priklopniki so specialna vozila namenjena za gasilske intervencije. Zaradi 

specifičnega načina dela in nalog so vozila posebej prirejena in izdelana v skladu z veljavno tipizacijo. 

Gasilska vozila in priklopnike uporabljamo za vse vrste intervencij, opredeljenih v veljavnih zakonskih 

predpisih. Pri izvajanju nalog javne gasilske službe uporabljajo gasilska vozila posebne svetlobne in 

zvočne naprave. Njihova uporaba je prav tako zakonsko določena, zloraba pa kaznovana. Veljavni 

zakonski predpisi, ki opredeljujejo uporabo gasilskih vozil, vožnjo vozil s prednostjo ... itd: 

· Zakon o gasilstvu, 
· Zakon o varnosti cestnega prometa, 
· Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo ... 
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PRIPOMOČKI ZA REŠEVANJE IZ VIŠIN 
LESTVE 

Za reševanje iz višin uporabljamo naslednje lestve:  

· kljukasta lestev, 

· stikalna lestev, 

· tridelna lestev. 

 

Kljukasta lestev  

Kljukasta lestev je sestavljena iz lestvenikov, klinov, kljuke in klinov za prebijanje stekel. Lestveniki  

služijo za pritrditev klinov. Klini služijo za hojo po lestvi. Kljuka služi za pritrditev na balkonsko ograjo 

ali okensko polico. Klina na koncu kljuke se uporablja za prebijanje okenskih stekel. 

 

Pritrditev na vozilo 

Kljukasto lestev imamo lahko pritrjena na več načinov. Lahko jih imamo pritrjena na drugih lestvah z 

različnimi pasovi, ki jih je mogoče enostavno in hitro odvezati, kot je prikazano na prvi sliki. Lahko jih 

pritrdimo na pokrove boksov z gumi sponami kot prikazuje druga slika. Kljuka lestve naj bo vedno 

obrnjena navzdol. 

 

Nepravilnosti 

Kako pravilno odlagamo kljukasta lestev na tla. Prva slika prikazuje nepravilno položena kljukasta 

lestev, ker se na kljuki, ki gledata navzgor lahko oseba poškoduje. Druga slika prikazuje nepravilno 

položena kljukasta lestev, ker se lahko na njih kdo usede ali odloži težje breme in tako poškoduje 

lestev. Pravilno odložena kljukasta lestev je na boku. 

 

Sliki prikazujeta nepravilnosti pri hoji po kljukasti lestvi. Prva slika prikazuje kako gasilec hodi po lestvi 

kljub temu, da lestev ne sloni pravilno na objektu ampak postrani. Druga slika pa prikazuje pravilni 

položaj lestev, gasilec, ki je na sliki, pa ima roki na napačnem mestu, ker mu prst lahko stisne med 

ograjo in lestvenik. Praviloma bi roke moral imeti na zadnjem klinu. 

 

Postavitev in uporaba 

Uporabljamo jih za napredovanje v višja nadstropja, kjer imamo omejen postavitveni prostor. Slika 

prikazuje pravilno uporabo kljukastih lestev. Lestve dvigujemo ob objektu tako, da so kljuke obrnjene 

v stran. Ko pridemo z njimi čez polico jih obrnemo za 90 stopinj in  zajahamo polico ograje ali okna. S 

spodnjim delom se približamo 30 cm do objekta, nato jih prosto spustimo, da se same poravnajo na 

objekt. Gasilec še enkrat preveri lestev in pravilno stopi na njo. Pri sestopu mu drugi gasilec pomaga. 

Ko ta pride do nižjega nadstropja, sestopi na balkon in pridrži lestev, tako kot prikazuje slika. Ko prvi 

gasilec drži lestev v nižjem nadstropju, lahko drugi gasilec v višjem nadstropju sam sestopi na lestev 

in spleza navzdol do nižjega nadstropja. Enako velja, če se gasilca povzpenjata navzgor. S kljukastimi 

lestvami vedno hodimo v dveh. 

 

Stikalna lestev  

Stikalne lestev je sestavljena iz lestvenikov, klinov,  vodil lestvenikov in vzmetnih varoval. Lestveniki 

služijo za pritrditev klinov. Klini služijo za hojo po lestvi. Vodila lestvenikov služijo za podaljševanje 
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lestve in varovanje. Vzmetna varovala služijo za dodatno varovanje podaljšanih lestev. Začetna 

postavitvena lestev ima devet klinov ostale tri pa po sedem klinov. 

 

Nepravilnosti 

Paziti moramo, da so vzmetna varovala pravilno zataknjena. Slika prikazuje nepravilno nameščeno 

vzmetno varovalo. 

 

Tridelna lestev 

Tridelna lestev je sestavljena iz lestvenikov, klinov, podpornikov, vrvi za dvigovanje ali spuščanje, 

škripca in varovalnih zatičev. Lestveniki služijo za pritrditev klinov. Klini služijo za hojo po lestvi. 

Podporniki služijo za pomoč pri postavitvi lestve in varovanju. Vrv nam služi za dvigovanje in 

spuščanje lestve. Škripec služi za lažje dvigovanje lestev. Varovalni zatiči nam omogočajo obdržati 

lestev na določeni višini in hojo po njih. 

 

Pritrditev na vozilu 

Tridelno lestev je veliko težje pritrditi na vozilo saj je večja in težja od kljukaste in stikalne lestev. Na 

sliki lahko vidimo, da je lestev pritrjena na vodila s katerimi lahko lestev porivamo na streho ali pa s 

strehe. Na sliki lahko opazimo, da je na tridelno lestev pritrjena tudi kljukasta lestev. 

 

Postavitev in uporaba 

Pri postavitvi sodeluje pet gasilcev. 4 gasilci in vodja. Lestve uporabljamo za napredovanje v višja 

nadstropja (največ do 3. nadstropja) ter za reševanje. 

Slika 1:  

Plezanje se začne z nasprotno roko in nogo (leva noga – desna roka). Drža je pokončna, z rokami se 

držimo za kline in ne za lestvenike (v primeru padca). Z nogami stopamo po klinih na cela stopala in 

ne samo s prsti.  

Slika 2:  

Ko pridemo na mesto sestopa, gremo z nogami v višino točke sestopa, se trdno držimo z rokami. Po 

potrebi damo eno roko na zadnjo stran lestev in se povzpnemo na objekt. Pri tem pazimo da lestve 

ne zapustimo sunkovito, ampak enakomerno. Stopanje iz objekta na lestev poteka v obratnem 

vrstnem redu. 

 

AVTOMOBILSKA HIDRAVLIČNA LESTEV 

Avtolestev je tovorno vozilo na katerem so montirane večje, težje lestev. Uporablja se za 

napredovanja v višja nadstropja, gašenje in reševanje.  

 

Avtolestev sestavljajo teleskopska lestev, stabilizatorji, košara in nastavek za nosila. Teleskopska 

lestev služi za doseganje želene višine in za reševanje ljudi. Stabilizatorji služijo za stabilnost pri 

manevriranju z lestvami. Košara služi za lažji dostop do objekta, reševanje in gašenje. Nastavek služi 

za namestitev nosil, prezračevalnika in ostale dodatne opreme. 

 

Na sliki vidimo avtomatski vodni monitor, katerega namestimo na košaro, priklopimo cev za dovod 

vode in električni tok. Z njim gasimo tako, da v košari ni nobenega gasilca, monitor pa se upravlja 

daljinsko. Prednost je, da gasilec ki upravlja z njim je izpostavljen veliko manjši nevarnosti. 
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Slika nam prikazuje, da avtolestev ima agregat, ki proizvaja električni tok za rasvetljavo in ostala 

električna orodja. 

 

PRIPOMOČKI ZA REŠEVANJE IZ VIŠIN - VRVNA TEHNIKA 

V tem sklopu bomo spoznali kakšno opremo uporabljamo gasilci za  reševanje iz višin s pomočjo 

vrvne tehnike. 

 

TIPI VRVI 

Vrvi so iz poliamida, kateri ni odporen na UV žarke. Na sliki vidimo statično in dinamično vrv. Vizualno 

jih razlikujemo po barvi (dinamične vrvi so običajno žive barve; statične so v večini primerov belo-

črne). V gasilstvu se za reševanje uporabljajo izključno statične vrvi. Na otip je bolj groba, od 

dinamične, njen zunanji ovoj je bolj odporen na zunanje vplive. Dinamične vrvi se uporablja v 

primeru, ko lahko pričakujemo daljše padce, saj njihova elastičnost ublaži padec. Po vsaki uporabi se 

vrv pregleda na otip in vizualno. Poškodovano vrv zamenjamo z novo. Vrvi shranjujemo v 

transportnih vrečah. Pomembno je, da jih shranjujemo v suhih in dobro prezračevanih prostorih. 

 

VOZLI 

OSMICA - služi za pritrditev v sidrišče; pritrdilni vozel za vponke; pritrdilni vozel za pas. 

VPLETANA OSMICA - služi za pritrditev v sidriščne točke (drevesa, betonski nosilci, ograje,…). 

ENOJNA REŠEVALNA ZANKA - služi za pritrditev v sidriščne točke (drevesa, betonski nosilci, ograje,…). 

FRANCOSKI VOZEL - služi kot varovalni vozel pri spuščanju z osmico. 

POLBIČEV VOZEL - za varovanje gasilca med vzpenjanjem in spuščanjem; za spuščanje (če nimamo na 

razpolago stop zavore ali osmice) bremen. 

BIČEV VOZEL - za navezavo različnih orodij; primeren pri izdelavi vrvne ograje. 

  

PASOVI 

Delovni pasovi se uporabljajo za reševalce, ki rešujejo ljudi. So težji od plezalnih, vendar bolj udobni. 

Omogočajo, da na njem lahko več časa reševalec visi ter večina teh pasov je tudi nastavljiva po 

velikosti. Prednost reševalnega pasu je v tem, da je enostavno oblačenje tudi na zaščitno gasilsko 

obleko in možnost večtočkovnega vpenjanja (5x). Delovni pas s prižemo pa se razlikuje od delovnega 

pasu samo v tem, da ima  vkomponirano še prsno prižemo. 

 

VARNOSTNE ČELADE 

Uporaba čelade je obvezna! Priporoča se, da se pri reševanju z vrvno tehniko uporablja lahke delovne 

čelade. Varuje nam glavo pred padajočimi predmeti in udarci. Značilnost čelade je, da je lahka, 

zračna, enostavna za namestitev. 

 

VPONKE 

Na sliki vidimo več vrst vponk: univerzalne, asimetrične, simetrične in hruškaste. Za manjše 

obremenitve so vponke izdelane iz lahkih kovin (aluminij, titan,...). Za večje obremenitve so vponke 

izdelane iz železa. Uporabljamo jih kot pripomoček pri delu z vrvno tehniko. Pri reševanju obvezno 

uporabljamo vponke z matico ali avtomatskimi vzmetnimi zapirali.  
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VRVNE PRIŽEME 

Uporabljamo jih kot pripomoček pri delu z vrvno tehniko (za napredovanje po vrvi). 

Slika1: Na tržišču dobimo dva tipa ročnih prižem (levo, desno). Uporabljamo jo za vzpenjanje in za 

blokado vrvi v eno smer. 

Slika2: Prsna prižema je nameščena na prsnem delu. 

  

VARNOSTNA POPKOVINA 

Varnostna popkovina se uporablja pri horizontalnemu  prečkanju čez pritrdišča. Tako ni možnosti, da 

bi bil gasilec za kratek čas nezavarovan. Če plezamo po vrvi horizontalno moramo imeti en konec 

popkovine pripet na vrvi in na sebi. Ko pridemo do sidrišča katerega moramo premagati, vpnemo 

prosti konec popkovine na drugo stran sidrišča in nato lahko odklopimo vponko za sidriščem in 

nadaljujemo pot. 

 

VRVNE ZAVORE 

Na sliki vidimo dve zavori. Uporablja se predvsem za spuščanje samega sebe, uporabne so pri 

kontroliranem spuščanju reševalcev do poškodovanega. Delujejo na principu povečanega trenja vrvi. 

Prva slika prikazuje osmico. Slabost je zamudno vpletanje vrvi, nima varovanja in med spustom po 

vrvi krotoviči vrv. Dobra lastnost je, da se z njo lahko hitro spuščamo. 

Druga slika prikazuje dvojno kolutno stop zavoro, ki je hitrejša za vpenjanje vrvi, ima varovanje, 

ampak z njo se ne smemo hitro spuščati (max 2 m/s). Maksimalna obremenitev je reševalec + 

ponesrečenec. 

SAMODEJNE GASILNE NAPRAVE 
SISTEM ZA SAMODEJNO JAVLJANJE POŽAROV  

Sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara so sistemi aktivne požarne zaščite in imajo ključni 

pomen v celotnem spektru ukrepov pri zagotavljanju požarne varnosti. Zasnovani so tako, da 

nastanek požara zaznajo v najzgodnejši fazi, da v največji možni meri pripomorejo k učinkovitosti 

vseh ukrepov za preprečitev širjenja požara in s tem nastanka večje gmotne škode ali ogrožanja 

človeških življenj. Med naprave za zaznavanje in javljanje požarov spadajo različni tipi javljalnikov in 

požarna centrala. 

Požarna centrala 

Osrednji del sistema za odkrivanje, javljanje in alarmiranje požara je požarna centrala. Glavne naloge 

požarne centrale so: 

· nadzor delovanja celotnega sistema, 

· komunikacija z javljalniki in nadzor njihovega stanja, 

· sprejem, ovrednotenje in prikaz sporočil javljalnikov (alarmi, motnje, napake, testi), 

· pošiljanje alarmnih sporočil na stalno zasedeno delovno mesto, 

· krmiljenje dodatnih naprav (naprave za odvod dima in toplote, dvigala, požarna vrata, …), 

· izklop raznih naprav (plin, tehnološki proces, elektrika, …), 

· aktiviranje siren in ostalih elementov alarmiranja. 
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Slika 1: Požarna centrala (Vir: svetovni splet) 

Starejše požarne centrale (tudi nekatere novejše) so zgrajene za konvencionalni način javljanja, pri 

katerem lahko prikažejo samo cono področja s požarom ali javljalnikom z motnjo oz. odpovedjo. V 

tem primeru je cona definirana s fizično dvožično linijo, na kateri je priklopljenih do 30 javljalnikov in 

centrala ne more določiti stanje posameznega javljalnika. 

Novejše požarne centrale za adresne sisteme omogočajo digitalno komunikacijo s posameznimi 

javljalniki. Stanje sistema do posameznega javljalnika prikaže zelo natančno požarni alarm, okvaro ali 

motnjo delovanja oz. neodzivanje javljalnika, ker je le-ta popolnoma odpovedal, ali ga je nekdo 

iztaknil iz podnožja. 

Javljalniki 

Javljalniki požara so ključnega pomena pri zgodnjem odkrivanju požarov. Merila za izbor javljalnikov 

so občutljivost posameznega javljalnika, njegova zanesljivost, odzivnega časa, občutljivost na motnje 

in nenazadnje od nabavne vrednosti posameznih javljalnikov. Glede na možnost lokacije požara 

ločimo konvencionalne javljalnike ter adresne javljalnike. 

Javljalniki požara so lahko skoncentrirani v majhnem ohišju na stropu, lahko so v obliki dolgega kabla 

ali nevidnega infrardečega žarka pod stropom objekta, ali pa iz daljave opazujejo celoten prostor 

naenkrat. Lahko so v obliki nekaj plastičnih cevi, povezanih z ventilatorjem in lasersko merilno 

komoro za dim (aspiracijski javljalniki), ki so od vseh najbolj občutljivi. 

Javljalnike požara delimo glede na način javljanja na: 

· ročne javljalnike, 

· avtomatske javljalnike. 

Nadalje jih delimo glede na mesto zaznavanja na: 

· točkovne, 

· večtočkovne, 

· linijske. 
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Delimo pa jih tudi glede na pojav, ki ga zaznavajo na: 

· ročni, 

· temperaturni, 

· dimni, 

· plamenski, 

· plinski, 

· video nadzor. 

 

Konvencionalni javljalniki 

V konvencionalnih sistemih na osnovi meritev trenutnih vrednosti fizikalne veličine (temperatura, 

dim, plamen, plin), ki so produkti gorenja, o resničnosti požara odloča javljalnik sam, s tem, da 

vrednost izmerjene veličine primerja s tovarniško nastavljenim alarmnim pragom. Požarna centrala, 

kamor je javljalnik priključen, pa poskrbi za signaliziranje, alarmiranje in arhiviranje dogodka. V 

konvencionalnih sistemih je določitev natančnosti kraja požara omejena na skupino (cono) običajno 

od 20 do 30 javljalnikov. Konvencionalni javljalniki nimajo možnosti lokalizacije. Javljalniki so 

vzporedno priklopljeni na konvencionalno linijo, požarna centrala lahko ugotovi le, na kateri liniji je 

prišlo do spremembe. Prikaz stanja posameznega javljalnika tako ni možen. 

Adresni javljalniki 

V analognih adresnih sistemih javljalniki izmerjene vrednosti fizikalnih veličin pošiljajo v požarno 

centralo, ne da bi jih pred tem kakorkoli vrednotili. Požarna centrala spremlja spremembe merjenih 

veličin za vsak javljalnik posebej in se na osnovi vgrajenih algoritmov odloča o tem ali je pogoj za 

požarni alarm izpolnjen ali ne. Poleg tega se alarmni prag za vsak javljalnik lahko spreminja. 

Ročni javljalniki 

Ročni javljalniki omogočajo, da lahko s pritiskom na tipko sprožimo alarm, v primeru ko opazimo 

požar. Alarm z ročnega javljalnika se vedno obravnava kot zanesljiv alarm in takoj sproži ukrepe za 

preprečevanje širjenja požara (vklop gašenja, zapiranje požarnih vrat, odpiranje loput za odvod dima 

in toplote, ….). 

 

Slika 2: Ročni javljalnik požara (Vir: svetovni splet) 
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Avtomatski javljalniki 

Temperaturni javljalniki 

Temperaturni javljalnik meri temperaturo okolice in sproži alarm, ko temperatura preseže 

nastavljeno vrednost. Uporablja se predvsem tam, kjer uporaba dimnih javljalnikov zaradi možnih 

lažnih alarmov ni smotrna (zaradi prahu, kondenziranja). 

 

Slika 3: Temperaturni javljalnik (Vir: svetovni splet) 

Temperaturni kabel 

Temperaturni kabel sestavljata dva vodnika, sukana med seboj na ta način, da obstaja sila, ki ju hoče 

stisniti. Temperaturno občutljiva izolacija to preprečuje. V kolikor temperatura kabla naraste preko 

tovarniško določene, izolacija popusti in nastane kratek stik med vodnikoma. Javljalnik je zelo 

zanesljiv in ne daje lažnih alarmov. 

     

Sliki 4 in 5: Temperaturni kabel (Vir: svetovni splet) 

Temperaturni kabel je lahko tudi v izvedbi, da ima na določenih razdaljah vgrajene točkaste 

temperaturne senzorje. Vsi senzorji komunicirajo s požarno centralo, ki spremlja temperaturo 

vsakega posameznega senzorja. 
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Temperaturni kabel se uporablja predvsem pri kabelskih policah, transportnih trakovih, električnih 

krmilnih in razdelilnih omarah, predorih, … 

Dimni javljalniki 

Ionizacijski javljalniki 

Ionizacijski javljalniki vsebujejo radioaktivni vir. Javljalnik je sestavljen iz majhne odprte ionizacijske 

celice in vsebuje šibak vir žarkov alfa. Zaradi ionizacije zraka z žarki alfa ionizacijska celica nenehno 

prevaja tok, ob prisotnosti dimnih delcev pa se tok zmanjša. To zazna občutljiva elektronika in sproži 

alarm. V ionizacijskih javljalnikih požara je običajno nameščen izotop americij 241, ki je dolgoživ 

radioizotop, ki oddaja delce alfa z visoko energijo in spada med zelo radio toksične radionuklide, 

oddaja pa tudi šibko sevanje gama. V starejših izvedbah ionizacijskih javljalnikov je vgrajen radij 226. 

 

Slika 6: Ionizacijski javljalnik (Vir: svetovni splet) 

Optični javljalniki 

Optični javljalnik vsebuje utripajočo svetlobno diodo IR LED v merilni komori znotraj labirinta. Labirint 

omogoča vstop dima in preprečuje vstop zunanje svetlobe. Pod topim kotom nameščena sprejemna 

IR dioda normalno ne sprejema oddane svetlobe. Ko vstopi v merilno komoro dim, se del svetlobe 

razprši in del pade na sprejemno diodo. Elektronika sprejeti signal spremeni v električno napetost in 

ga ojači. 

  

Slika 7: Optični javljalnik (Vir: svetovni splet) 

Žarkovni javljalniki 

1 – optična komora (labirint) 

2 – pokrov komore (labirinta) 

3 – zunanja oblika javljalnika 

4 – sprejemna IR dioda 

5 – utripajoča IR dioda 
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Žarkovni javljalnik je linijski javljalnik dima in temperature. Oddajnik oddaja impulze infrardeče 

svetlobe vzdolž nadzorovanega prostora proti sprejemniku, ki impulze analizira. Če se med 

oddajnikom in sprejemnikom pojavi dim, je žarek oslabljen, kar sproži dimni signal. Vroč zrak zaradi 

turbulence žarek modulira, kar sproži vroči alarm. 

            

Sliki 8 in 9: Žarkovna javljalnika (Vir: svetovni splet) 

Aspiracijski javljalniki 

Aspiracijski javljalniki so namenjeni zelo zgodnjemu odkrivanju požara v »čistih« prostorih, kjer 

dosegajo do 100x večjo občutljivost od točkastih dimnih javljalnikov, kot tudi v prostorih s stalno 

prisotnim prahom in drugo umazanijo v zraku, kjer bi točkasti javljalniki stalno javljali lažne alarme. 

Visoko občutljivi aspiracijski javljalniki lahko v večini primerov sprožijo alarm, ko človek še ne zazna 

nobenih sprememb. 

V ohišju javljalnika je ventilator, ki ves čas sesa zrak iz vzorčevalnega cevovoda. V požaru ventilator 

skupaj z zrakom sesa tudi dim. Pretok zraka stalno nadzorujejo senzorji, ki ob odpovedi ventilatorja 

ali ob spremembah v cevovodu povzročijo javljanje napake. Velika večina vsesanega zraka se vrne 

nazaj v prostor, samo zelo majhen del pa gre skupaj z dimnimi in morebitnimi prašnimi delci skozi 

filter, ki izloči delce z velikostjo nad 10 µm v lasersko merilno komoro. Dokler je v merilni komori 

samo čist zrak, se svetloba laserskega žarka adsorbira v vpojnem materialu komore ali pa je 

usmerjena v okolico merilne komore. Dimni delci na poti žarka povzročijo njegovo razpršitev, 

razpršena svetloba se odbije od konkavnega zrcala in usmeri na spremenjeno fotodiodo, ki svetlobo 

spremeni v električni signal. Od velikosti delca je odvisna dolžina impulza, ki ga fotodioda sprejme. 
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Slika 10: Aspiracijski javljalnik (Vir: svetovni splet) 

Plamenski javljalniki 

Plamenski javljalniki zaznavajo sevanje plamena v različnih spektralnih področjih (od ultrazvočnega 

do različnih delov infrardečega sevanja), nekateri uporabljajo za detekcijo plamena samo en spekter, 

drugi pa več različnih spektrov. 

                

Sliki 11 in 12: Plamenska javljalnika (Vir: svetovni splet) 

Plamenski javljalniki primerjajo različne karakteristike zaznanega sevanja, od utripanja so razmerja 

jakosti sevanja v različnem spektralnem področju in lahko zelo zanesljivo in hitro odkrijejo požar s 

plamenom. Plamenski javljalniki so tako imenovani prostorski javljalniki, saj nadzorujejo celoten 

prostor in ne kot točkovni dimni javljalniki, ki javijo alarm, ko dim prodre v njihovo merilno komoro. 

Potrebna je neposredna vidljivost med mestom požara in javljalnikom. 
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Specialni požarni javljalniki 

Na požarno centralo se lahko priključijo tudi javljalniki povečane koncentracije strupenih ali gorljivih 

plinov ter javljalniki zmanjšanja koncentracije kisika. Ti sporočajo izmerjene vrednosti posameznih 

snovi ali v primeru zmanjšanja koncentracije kisika opozarjajo na nizko koncentracijo. 

        

Sliki 13 in 14: Primera detektorjev ogljikovega monoksida ter gorljivega plina (Vir: svetovni splet) 

Video nadzor 

Video slika se da z uporabo posebnih algoritmov uporabiti tudi za detekcijo dima, ki je lahko v velikih 

in visokih prostorih mnogo učinkovitejša od običajnih sistemov z dimnimi javljalniki. Na prostem je to 

edini način detekcije dima, vendar so pri uporabi na prostem možni občasni lažni alarmi zaradi 

naravnih vplivov. 

 

Slika 15: Video nadzor za detekcijo dima (Vir: svetovni splet) 

SISTEM ZA SAMODEJNO GAŠENJE  

Požarna zaščita proizvodnih ali energetskih naprav, prostorov za skladiščenje vnetljivih snovi, 

rezervoarjev z vnetljivimi tekočinami ter poslopij, v katerih se zbira večje število ljudi, je deležna 

posebne skrbi vseh, ki odgovarjajo za požarno varnost. Kadar ni mogoče zagotoviti požarne zaščite z 
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gradbenimi ukrepi, oziroma v primeru, ko je potrebno obvarovati pred uničenjem posebno občutljive 

in dragocene naprave, uporabimo vgrajene gasilne sisteme. 

Vgrajen gasilni sistem je nameščen v prostoru ali zgradbi, ki jo je potrebno varovati, v rezervoarju z 

vnetljivo tekočino ali na njem. Vgrajen je lahko tudi v napravo, ki proizvaja ali predeluje vnetljivo snov 

(tiskarski stroji, tekstilni stroji, naprave za lakiranje, …). V vgrajenem gasilnem sistemu je stalno 

pripravljena zaloga gasilnega sredstva, ki lahko v kratkem času po aktiviranju začne gasiti nastali 

požar. 

Vgrajene gasilne sisteme razvrstimo po načinu aktiviranja na sisteme z ročnim aktiviranjem ter na 

sisteme z avtomatičnim aktiviranjem. Sisteme z ročnim aktiviranjem aktivira človek, ki je odkril požar 

na objektu ali na napravi. V nekaterih primerih so sistemi z ročnim aktiviranjem namenjeni tudi za 

zaščito nevarnih objektov (rezervoarji s plinom ali vnetljivimi tekočinami) pred požarom v njihovi 

neposredni bližini. Na tak način so zaščiteni rezervoarji v skladiščih tekočih goriv. V primeru požara na 

enem rezervoarju, gasilci aktivirajo sistem za gašenje na rezervoarju, ki ga hočejo zaščititi. Sistemi z 

avtomatičnim aktiviranjem se v trenutku, ko zaznajo požar, samodejno aktivirajo in pogasijo ali držijo 

požar pod nadzorom in na ta način preprečijo njegovo širjenje. Hkrati s pričetkom gašenja se prične 

tudi alarmiranje okolice. Vsak sistem z avtomatičnim aktiviranjem je mogoče aktivirati tudi ročno. 

Vgrajeni gasilni sistemi uporabljajo različna gasila glede na varovan objekt oziroma glede na 

povzročeno najmanjšo škodo na varovanem predmetu ob aktiviranju gasilnega sistema. Delimo jih 

na: 

· stabilne gasilne sisteme za gašenje z vodo, 

· stabilne gasilne sisteme za gašenje s peno, 

· stabilne gasilne sisteme za gašenje z gasilnim praškom, 

· stabilne gasilne sisteme za gašenje z ogljikovim dioksidom, 

· stabilne gasilne sisteme za gašenje z mešanicami plinov. 

 

Sistemi za gašenje z vodo 

Sistemi za gašenje z vodo se uporabljajo za zaščito prostorov, ki se lahko zalivajo z vodo, na primer v 

lesni industriji, v tekstilni industriji, skladiščih, bivalnih prostorih (hoteli, bolnišnice), mlinih, 

veleblagovnicah, električnih transformatorjih na prostem, rezervoarjih za tekoči naftni plin in 

podobno. 

Naloga vsakega tovrstnega sistema je, da v najkrajšem možnem času dovede potrebno količino vode 

na mesto požara ter jo tam razprši po gorečem materialu. Avtomatski sistemi obenem sprožijo alarm 

v okolici. 

Stabilne gasilne naprave za gašenje požara z vodo delimo glede na izvedbo na: 

· sprinklerske stabilne naprave, 

· sisteme za vodno prho, 

· vodne zavese. 

 

Sprinklerski sistem 
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Sprinklerski sistem deluje povsem neodvisno od sistema za odkrivanje in javljanje požara, ker pa 

želimo nadzirati njegovo stanje, mora biti s tem sistemom povezan. Na ta način požarna centrala 

signalizira tudi pomembna stanja sprinklerskega sistema. Sprinklerski sistem je avtomatska gasilna 

naprava, ki hitro in učinkovito gasi požare že v začetni fazi in so najbolj razširjene avtomatske naprave 

za gašenje, ker je princip delovanja teh naprav enostaven in obenem zanesljiv. Ime sprinkler izvira iz 

angleške besede »sprinkler«, ki pomeni škropilnik. 

Med osnovne komponente sprinklerskih sistemov štejemo vodni vir, črpalko, alarmni ventil, razdelilni 

cevovod in sprinklerske šobe. Sprinklerska šoba je namenjena razprševanju vode, zaprta je s čepom, 

ki je občutljiv na temperaturo. 

 

Slika 16: Moker sprinklerski sistem levo in suhi sprinklerski sistem desno (Vir: svetovni splet) 

Prednosti sprinklerskega sistema so: 

· gašenje je trenutno ob aktiviranju šobe in preprečuje razvoj in širjenje požara, 

· gašenje je selektivno, to pomeni, da se aktivirajo samo tisti razpršilci, ki so dejansko nad 

mestom požara, 

· avtomatsko javljanje nastanka požara. 

Cevovod je lahko vgrajen znotraj ali zunaj varovanega prostora. Število sprinklerjev in njihova oblika 

je odvisna od velikosti in vrste varovanega objekta. Razpršilne šobe so lahko postavljene v različnih 

legah glede na njihov namen oziroma glede na to kaj ščitijo. Lahko so v pokončni ali viseči legi 

oziroma pritrjene na steni. 

Vir vode mora biti za sprinklerske sisteme zagotovljena z dvema zanesljivima viroma. Med zanesljive 

vodne vire sodijo: 

· vodovod, 

· višinski rezervoar, 

· bazen s črpališčem za vodo, 

· tlačni rezervoar z zalogo vode pod tlakom stisnjenega zraka. 

 

Sprinklerske razpršilne šobe 



41 
 

Odločilno vlogo pri tehnični zaščiti ima sprinklerska razpršilna šoba, ki se avtomatsko odzove na 

požar. Postopek gašenja se začenja samodejno, istočasno pa sprinklerski sistem tudi sproži alarm. 

Posebne oblike in izvedbe deflektorjev oblikujejo curek vode na izhodu iz naprave. Glede na 

mehanizem proženja poznamo dve vrsti sprinklerskih šob: 

· sprinklerska šoba s stekleno ampulo, 

· sprinklerska šoba s taljivim elementom. 

 

Sprinklerska šoba s stekleno ampulo 

Princip delovanja sprinkler šobe je enostaven. Bistven del sprinklerske šobe je steklena ampula 

napolnjena s tekočino in zračnim mehurčkom, ki se ob povišanju temperature razteza. Ko se 

temperatura v neposredni okolici steklene ampule zaradi požara zviša do temperature porušitve 

materiala, ampula poči, čep izpade iz glave in pri tem voda za gašenje prične iztekati iz cevovoda. 

 

Slika 17: Sprinklerska šoba s stekleno ampulo (Vir: svetovni splet) 

Sprinklerska šoba s taljivim elementom 

Sprinklerska šoba s taljivim elementom ima vgrajeno kovinsko ploščico iz posebne kovinske zlitine. 

Odprtino razpršilca zapira steklena tesnilna kroglica na katero pritiska taljiva kovinska zlitina. Pri 

določeni temperaturi se kovinska ploščica omehča, tesnilna kroglica izpade in sprinkler se sproži. Tudi 

pri razpršilcu s kovinsko ploščico poznamo sedem temperaturnih razredov proženja, ki so označeni s 

pripadajočimi barvnimi oznakami. 

1 – steklena ampula 

2 – čep 

1 – taljiv element 

1 

2 
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Slika 18: Sprinklerska šoba s taljivim elementom (Vir: svetovni splet) 

Vrste sprinklerskih sistemov 

 

Med virom vode in razdelilnim cevovodom je vgrajeno posebno zapiralo, imenovano alarmni ventil. 

Razdelilni cevovod je napolnjen z vodo do samih sprinklerjev, če ne grozi nevarnost, da bi voda v 

cevnem omrežju zamrznila. V primerih, ko ta nevarnost obstaja, se sistem razdelilnega cevovoda 

napolni s stisnjenim zrakom. Sistem, katerega cevi so napolnjene z vodo se imenuje mokri sistem. Pri 

mokrem sistemu je naloga alarmnega ventila, da ob aktiviranju sprinklerske šobe sproži alarm, pri 

suhem sistemu pa alarmni ventil v mirovanju zapira dovodno cev za vodo, ob aktiviranju sprinklerske 

šobe pa odpre loputo in s tem spusti vodo v razdelilni cevovod, obenem pa sproži še alarm. Poleg 

omenjenih pa poznamo še predkrmiljene sisteme, ki se predvsem uporabljajo za varovanje dražje 

tehnologije, ko se hočemo zaščititi, da po nepotrebnem ne polivamo z vodo. Za njegovo aktiviranje 

morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da se na sprinklerskem sistemu odpre vsaj ena šoba, 

ter drugi pogoj, da se je aktiviral javljalnik požara. 

Mokri sprinklerski sistem 

Mokri sprinklerski sistem je avtomatski sistem, v katerem je cevovod pred in za alarmnim ventilom 

napolnjen z vodo. Sistem se uporablja, ko ni nevarnosti, da bi prišlo do zamrznitve ali izparevanje 

vode v ceveh. Tlak vode v alarmnem ventilu je pred loputo in za loputo enak. Ko pride do aktiviranja 

sprinklerske šobe, začne tlak za loputo padati in tako posledično višji tlak v sistemu odpre loputo. S 

tem se aktivira tudi alarmni ventil. En del vode se avtomatsko vodi do hidravličnega zvonca, ki 

alarmira začetek gašenja ter do tlačnega stikala, ki je povezan s požarno centralo. Mokri sistem je 

običajno učinkovitejši, saj je čas aktiviranja krajši, ker je voda v ceveh speljana neposredno do 

posamezne sprinklerske šobe. 

2 – čep 

1 

2 
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Slika 19: Mokri sprinklerski sistem (Vir: svetovni splet) 

Suhi sprinklerski sistem 

Suhi sistem se uporablja tam, kjer je nevarnost zmrzovanja. Pri suhih sistemih je cevno omrežje nad 

alarmno ventilsko postajo napolnjeno s stisnjenim zrakom tlaka okoli 3 bare. Stisnjen zrak s pomočjo 

mehanskega razmerja drži loputo alarmnega ventila zaprto. Če se tlak za loputo zniža, ker se je 

sprinklerska šoba odprla, vodni tlak odpre ventilsko loputo in voda steče v suho cevno omrežje. 

Pomanjkljivost tovrstnih sistemov je, da se mora po aktiviranju sprinklerja iz šob najprej iztisniti zrak. 

Počasnost suhih sistemov lahko zmanjšamo z vgradnjo hitrega odzračevalnika v suho alarmno 

ventilsko postajo. 
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Slika 20: Suhi sprinklerski sistem (Vir: svetovni splet) 

Predkrmiljeni suhi sistem 

Predkrmiljeni suhi sistemi so primerni tam, kjer bi zaradi mehanske poškodbe sprinklerskega omrežja 

prišlo do iztekanja vode in posledično do poškodovanja dragocene, na vodo občutljive opreme in 

materialov. So kombinacija sistema javljanja požara in sprinklerskega sistema. Da pride do polivanja z 

vodo – gašenja, morata biti izpolnjena dva pogoja. Javljalnik požara mora javiti požar in odpreti se 

mora vsaj ena šoba. 
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Slika 21: Predkrmiljeni suhi sprinklerski sistem (Vir: svetovni splet) 

Stabilne drenčer naprave z odprtimi šobami za gašenje požara z vodo 

Stabilne drenčer naprave z odprtimi razpršilnimi šobami za gašenje požara z vodo delujejo 

avtomatsko in ročno. Postavljene so v prostoru z razvejanimi cevovodi, pritrjenimi na stropu ali na 

steni, kjer so vgrajene odprte razpršilne šobe. Iz njih v primeru aktiviranja naprave voda prši v 

prostor, ki ga je potrebno ščititi pred požarom. V normalnem stanju v ceveh do razpršilnih šob ni 

vode. 

Drenčer naprava se avtomatično proži z javljalnikom požara, lahko pa tudi ročno. V principu se način 

gašenja stabilne naprave z odprtimi razpršilci ne razlikuje od gašenja s sprinkler napravami. 
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Sprinklerske šobe, ki so nameščene nad požarom ali v njegovi neposredni bližini se aktivirajo – 

odpirajo vsaka zase in postopoma, ter požar gasijo selektivno in lokalno. Pri drenčer napravi pa se po 

proženju alarma in odprtju dovodnega ventila aktivirajo vsi razpršilci hkrati. 

 

Slika 22: Stabilna drenčer naprava (Vir: svetovni splet) 

Sistemi s pršečo vodo 

Sistemi s pršečo vodo s v rabi v glavnem za gašenje in ohlajevanje objektov na prostem. To je za 

hlajenje in gašenje rezervoarjev za naftne derivate ter transformatorske postaje. V trenutku, ko se 

naprava s pršečo vodo aktivira, se goreči objekt prekrije s plaščem drobnih vodnih kapljic. Tako 

razpršena voda ima velik hladilni učinek, kajti množica drobnih kapljic se v vročini požara v kratkem 

času spremeni v paro (kapljice izhlapijo), s tem pa odvzamejo veliko toplote gorečemu objektu in ga 

na ta način ohladijo. Sistem je namenjen tudi zaščiti objektov ki niso v ognju, so pa zaradi neposredne 

bližine požara ogroženi. V takih primerih se gašenje sproži ročno, na ta način varujemo ogroženi 

objekt. 
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Slika 23: Sistem s pršečo vodo (Vir: svetovni splet) 

Vodna zavesa 

Poleg opisanih načinov gašenja s stabilnimi napravami z razpršeno vodo so poznane tudi vodne 

zavese, ki so namenjene omejevanju širjenja požara skozi odprtine v požarni steni. Te naprave niso 

tako učinkovite kot sprinkler in drenčer naprave, ker so za gašenje požara potrebne večje količine 

vode. Vodna zavesa ne more nadomestiti zidane požarne stene, z njeno pomočjo lahko zavarujemo le 

manjše odprtine. Vgrajujejo se v prostore z namenom, da bi preprečili širjenje požara iz enega v drug 

prostor, na primer: 

· v zidnih odprtinah (tekoči trakovi, transportne poti, …), 

· zunaj prostora, v kolikor hočemo zaščititi stavbe, ki so v bližini objektov, kjer je skladiščeno 

veliko vnetljivih snovi. 

Vodna zavesa je sestavljena iz vodovodnih cevi nameščenih ob straneh odprtine. Cevi so opremljene 

s šobami, ki vodo razpršijo v ploščat curek drobnih kapljic. Šobe morajo biti postavljene tako, da curki 

vode enakomerno prekrivajo vso odprtino. Največji učinek imajo neprosojne vodne zavese, ki skoraj 

popolnoma vsrkajo sevalno toploto. Curki vode so razpršeni v meglo v obliki drobnih vodnih kapljic. 

Meglena zavesa ima tem večji učinek, čim drobnejše so kapljice in čim debelejša je vodna zavesa. 

Sistemi za gašenje s peno 

Sistemi za gašenje s peno so v glavnem namenjeni zaščiti rezervoarjev in drugih naprav za vnetljive 

tekočine, v nekaterih primerih pa tudi za zaščito zaprtih prostorov. Sistem za gašenje s peno je 
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sestavljen iz črpalne postaje ki skrbi za dobavo vode, mešalne postaje v kateri se sproti meša voda in 

penilo ter cevne napeljave s šobami. 

Aktiviranje sistemov za gašenje s peno je v glavnem ročno, lahko pa se izvede tudi avtomatsko, z 

javljalniki. Izvedba sistemov za gašenje pozna mnogo variant, ki so pogojene z gostoto pene in 

načinom njene uporabe. Glede na gostoto pene razlikujemo: 

· sisteme s težko peno, 

· sisteme s srednje težko peno, 

· sisteme z lahko peno. 

Sistemi s težko peno se vgrajujejo tam, kjer je pričakovati požare rezervoarjev gorljivih tekočin in 

lovilnih bazenov okoli rezervoarjev. Po ceveh se v trenutku aktiviranja sistema pretaka mešanica vode 

in penila, speljana v posebne komore za penjenje, ki se nahajajo pri rezervoarjih. Iz sistema izhaja 

pena, ki prekriva gorečo površino. 

Sistemi s srednjo peno se uporabljajo predvsem za gašenje požarov vnetljivih tekočin v skladiščih 

vnetljivih tekočin. Pena, ki izhaja iz šob, prekrije horizontalne dele prostora in na ta način gasi požar. 

Sistemi z lahko peno se uporabljajo in vgrajujejo v prostorih, kjer mora pena zaradi vrste gorljive 

snovi in pričakovanega požara zapolniti prostor v celoti. Za gašenje z lahko peno se uporablja 

generator (naprava za pridobivanje lahke zračne pene) lahke pene. Glavni del generatorja lahke pene 

je ventilator, ki ima po obodu šobe za dovajanje mešanice vode in penila. Taka mešanica napreduje 

do mrežice, kjer nastaja lahka pena, ki zapolni prostor. Prostor, kjer je vgrajen sistem za lahko peno, 

mora biti opremljen z razbremenilnimi odprtinami za odvajanje zraka, ki ga izpodriva lahka pena. 

 

Slika 24: Sistem za gašenje z lahko peno (Vir: svetovni splet) 

Glede na način uporabe za gašenje poznamo tri sisteme dovajanja pene. To so: 

· gašenje nad gladino goreče tekočine, 

· gašenje s podgladinskim dovodom pene, 

· gašenje s podgladinskim dovodom pene z dvižno cevjo, 

· sprinkler za peno. 
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Slika 25: Gašenje nad gladino 

 

 

Slika 26: Gašenje s podgladinskim dovodom pene 

 

 

 

 

Slika 27: Sprinkler za peno 

 

 

Slika 28: Gašenje s podgladinskim dovodom pene 

z dvižno cevjo 

(Vir: Matjaž Verbič, Bojan Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

Sistem za gašenje nad gladino je razmeroma preprost, ima pa to slabo lastnost, da pena iz penilne 

cevi pada skozi ogenj na gorečo gladino. Del pene pri tem uničijo plameni, preden ta pride do gladine. 

V tem pogledu je boljši sistem s podgladinskim dovodom pene. Tu prihaja pena pod pritiskom v 

rezervoar na dnu in ker je pena lažja od tekočine, se hitro dvigne do površine, tu pa se razpostre po 

gladini. S tem se izognemo uničevanju pene zaradi vročine, vendar se pena deloma raztopi na svoji 

poti skozi vnetljivo tekočino. Ta pomanjkljivost odpade pri sistemu za gašenje za podgladinski dovod z 

dvižno cevjo. Pena pri tem sistemu vstopi v rezervoar na dnu, do gladine pa potuje po cevi iz tanke 

najlonske tkanine. Ta cev je pripravljena v posebni škatli v dovodni cevi, pena jo s svojim tlakom 

potisne iz škatle in napihne, da se postavi pokonci do gladine. 

Sprinkler za peno z odprtimi šobami 
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Sprinklerskemu sistemu je mogoče prigraditi rezervoar za penilo in mešalno napravo. Tako dopolnjen 

sistem je namenjen za zaščito prostorov in manjših, močno ogroženih naprav na prostem (npr. 

pretakališče naftnih derivatov). Šobe so, kot pri sprinklerskem sistemu z vodo, nameščene v 

enakomernih presledkih na stropu prostora in imajo tudi razpršilnik, nimajo pa zapirala, ampak so 

stalno odprte kot pri drenčer sistemu. Zaradi tega, ob aktiviranju pena izhaja iz vseh šob istočasno, 

pena na ta način prekrije vso površino zaščitenega prostora. 

Sistemi za gašenje s prahom 

Gasilni prah je zelo fin in sipek, tako da ga je mogoče voditi po ceveh tudi na večje razdalje, če 

cevovod nima ostrih krivin ali skokovitih prehodov z večjega premera na manjšega. Zelo dober gasilni 

učinek prahu temelji na preprečevanju spajanja molekul vnetljive snovi z molekulami kisika. 

Vgrajeni sistemi za gašenje s prahom se postavljajo povsod tam, kjer hočemo v najkrajšem času 

zadušiti plamen vnetljive tekočine ali plina v zaprtem prostoru ali znotraj proizvodnih naprav. Zlasti 

pridejo v poštev na ladjah, samopostrežnih bencinskih terminalih in v posebno nevarnih industrijskih 

obratih. Celoten sistem je zgrajen iz: 

· baterije jeklenk z dušikom pod tlakom, 

· sprožilnega mehanizma, 

· posode s prahom, 

· cevne inštalacije s šobami, 

· alarmne naprave. 

Alarmna naprava je povezana z elektromagnetnim sprožilnim mehanizmom, ki je po potrebi urejen 

tako, da javljalnik najprej aktivira alarmno napravo. Tako imajo ljudje možnost, da zapustijo ogroženi 

prostor, sicer bi jim oblak prahu onemogočil varen izhod iz prostora. Z časovno zakasnitvijo se potem 

aktivira prožilni mehanizem ki odpre jeklenke (vse naenkrat), dušik steče v posodo, kjer razprši prah 

in se z njim pomeša. Tlak v posodi se dvigne na 14 barov, pri čemer se tudi odpre ventil, ki zapira 

posodo, prah pomešan z dušikom pa steče po cevnem omrežju in skozi razpršilne šobe. 

 

Slika29: Sistem za gašenje s prahom na samopostrežnem bencinskem terminalu (Vir: Matjaž Verbič, Bojan 

Kovačič, 2004, Tehnika 1-4, Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije) 

Sistemi za gašenje z ogljikovim dioksidom 
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Ogljikov dioksid je plin, ki je za gašenje v zaprtih prostorih zelo primeren, je razmeroma poceni, ni 

strupen, je težji od zraka in ne poškoduje predmetov, s katerimi pride v stik. Gasilni učinek 

ogljikovega dioksida je v izpodrivanju kisika iz zraka, torej dušenje. 

Sistemi z ogljikovim dioksidom so namenjeni zaščiti skladišč vnetljivih tekočin, lakirnic, 

transformatorjev v zaprtih prostorih, telefonskih komunikacijskih prostorov, računalniških prostorov 

in objektov, ki jih ne smemo gasiti z vodo. 

Sistem za gašenje z ogljikovim dioksidom sestavljajo: 

· avtomatski sistem za detekcijo dima (1), 

· ročni javljalnik za ročno proženje sistema (2), 

· kontrolna enota za sprožitev sistema – požarna centrala (3), 

· navodila za ravnanje v primeru požarnega alarma (4), 

· alarmna naprava (5), 

· baterija visokotlačnih jeklenk s plinom (6), 

· cevni razvod s šobami, ki enakomerno razdeli dovod plina v prostor (7). 

 

Slika 30: Prikaz sistema gašenja z ogljikovim dioksidom (Vir: svetovni splet) 

Sistem je sestavljen iz baterije jeklenk s tekočim ogljikovim dioksidom. Ventili na jeklenkah so take 

vrste, da se odprejo v trenutku in vsi istočasno. Povezuje jih zbiralna cev, ki vodi ogljikov dioksid v 

ogroženi prostor. Aktiviranje teh sistemov je lahko ročno ali avtomatsko. V primeru, da se mora 

pogasiti požar v nekem prostoru, kjer se nahajajo ljudje, se ob aktiviranju najprej oglasi alarm v 

prostoru, šele s časovno zakasnitvijo pa se odprejo ventili na bateriji jeklenk. 

Pomembno je, da so na vratih opozorilne nalepke, ki opozarjajo uporabnike prostora o nameščenem 

sistemu za gašenje, hkrati pa morajo biti tudi navodila, kako ravnati v primeru alarma. 
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Sistemi za gašenje z mešanicami plinov 

Haloni so odlična plinasta gasilna sredstva za uporabo v zaprtih prostorih, zlasti za gašenje občutljivih 

elektronskih naprav. Žal haloni škodljivo delujejo na plast ozona, ki obdaja naš planet in ga varuje 

pred ultravijoličnimi žarki, zato je od leta 2000 dalje njihova uporaba prepovedana, razen v letalstvu. 

Kot nadomestek halonov se uporablja mešanica plinov (inergen) za gašenje, so okolju prijazni in pri 

gašenju ne poškodujejo opreme in materialov, ki jo gasijo. Uporabljajo se naravni plini iz ozračja kot 

so dušik, argon in ogljikov dioksid. Ti plini imajo to lastnost, da izpodrinejo kisik, ki je potreben za 

gorenje. Vsi plini, ki sestavljajo inergen so prisotni v naravi zato inergen nima nobenega škodljivega 

vpliva na okolje. Ta mešanica gasilnega plina ne uničuje ozonskega plašča, ne povzroča globalnega 

segrevanja in nima življenjske dobe v atmosferi. 

Inergen pogasi ogenj v začetni fazi požara, pred nastankom škode, hkrati pa s koncentracijo gasila v 

prostoru omogočijo vročim površinam, da se ohladijo. Kot izjemno čisto gasilo, ki ne poškoduje 

občutljive opreme in materialov, ki je hkrati varno za ljudi, je inergen še posebno primeren za zaščito 

računalniških centrov, arhiviv,  telekomunikacijskih prostorov, laboratorijev ter ostalih prostorov, kjer 

lahko požar lahko povzroči veliko ekonomsko in gospodarsko izgubo. 

Sistem inergen sestavljajo: 

· avtomatski sistem za detekcijo dima (1), 

· kontrolna enota za sprožitev sistema – požarna centrala (2), 

· baterija visokotlačnih jeklenk s plinom (3), 

· visokotlačna zbirna cev za povezavo jeklenk s plinom (4), 

· enota za znižanje tlaka, ki omeji tlak v cevovodu (5), 

· cevni razvod s šobami, ki enakomerno razdeli dovod plina v prostor (6). 

 

Slika 31: Prikaz sistema inergen (Vir: svetovni splet) 

NAPRAVE ZA TEHNIČNO REŠEVANJE 
Osvetljevanje 

1 

2 

3 

5 

4 

6 
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Stabilni teleskopi na vozilih – namenjeni so razsvetljavi širše okolice vozila, so zmogljivejši kot mobilni 

reflektorji, napajamo jih s pomočjo stabilnega ali prenosnega agregata. Moč reflektorja je odvisna od 

jakosti agregata, katera je različna (npr. 2 x 500 W ali 2 x 1000 W ali 4 x 500 W). Novejše izvedbe so v 

LED izvedbi ali Xenon, katera nam omogoča manjšo porabo električne energije in se napaja direktno 

iz vozila (24V). Poznamo mehanski in ročni sistem dvigovanja. Mehanski je gnan preko 

komprimiranega zraka (pnevmatike). Ročni sistem dvigujemo ter spuščamo s pomočjo vretena in 

zobniške letve. Samo krmiljenje teleskopa je mogoče daljinsko ali ročno pred dvigom. Rotacija 

samega svetlobnega stolpa je možna v vseh primerih. Svetlobni stolp se običajno nahaja na zadnjem 

delu nadgradnje vozila,  mehanski teleskopi pa se vgrajujejo v samo nadgradnjo in se dvignejo 

direktno iz nadgradnje. Pri obeh izvedbah je obvezna uporaba ročne zavore. V primeru, da ročna 

zavora ni sprožena, se teleskop ne postavi v delovni položaj ali pri spustu delovne zavore se teleskop 

samodejno pospravi in opozori z zvočnim signalom. 

 

Osvetljevanje okolice vozila – sem spadajo luči, ki so nameščene na samem vozilu. Namenjene so 

osvetljevanju ožje okolice vozila. Omogočajo nam nemoteno gibanje do nadgradnje in delo z opremo. 

Poznamo jih v halogenski, neonski, LED in Xenon izvedbi. Poznamo premična svetila za okolico, katera 

nam osvetlijo določeno točko oz. cilj delovišča. Nameščeni so na sprednji strani vozila in na zadnjem 

delu. Svetila za vzvratno vožnjo so namenjena razsvetljavi okolice pri vzvratni vožnji po terenu-

delovišču. Običajno je nameščena na zadnjem zgornjem delu vozila + predpisana v svetlobnih telesih. 

Velikokrat pa to razsvetljavo srečamo tudi na nosilcih vzvratnih ogledal, katerih snop pokrije velik del 

mrtvega vidnega kota. 

 

Mobilni reflektor na stojalu (trinožcu) – poznamo enojne baterijske, kateri se uporabljajo za hitro in 

kratkotrajno osvetljevanje določenega dela delovišča, kateri je težje dostopen, ali ne omogoča 

zahtevane postavitvene površine. Uporaba tega sistema ni zahtevna. Sami reflektorji stojijo na 

težjem podnožju, v katerem se nahajajo baterije za napajanje. Enojni na reflektor trinožnem stojalu je 

najbolj pogost mobilni reflektor, kateri se uporablja na deloviščih (požari, tehnično reševanje,…). 

Samo napajanje poteka s pomočjo električnega vodnika (enofazni, 220V). Primeren je za bolj 

zahtevne terene in dolgotrajnejše delo. Sama jakost je omejena na moč električnega agregata. Dvojni 

reflektorji na trinožnem stojalu so namenjeni za dolgotrajno delo na delovišču. Pokrivajo večji radij 

delovišča, Niso primerni za prenašanje po samem delovišču. Jakosti reflektorjev se gibljejo od 500 do 

1000W. 

 

Mobilni reflektorji – sem uvrščamo ročna svetila, katera se uporabljajo za osebno razsvetljevanje 

delovišča. Nameščena so na oblačilih oz. jih prenašamo v rokah. Svetila na podnožju so namenjena 

osvetljevanju manjših delov delovišč. Primerna so za prenašanje in težko dostopne terene. Napajajo 

se s pomočjo električnih vodnikov (enofazni, 220V). Svetila za signalizacijo vozišča so namenjena 

označevanju samega delovišča in predhodno opozarjanje, da se na določenem območju nekaj dogaja. 

Sama uporaba je enostavna . Ločijo se po barvi ter po načinu osvetljevanja in opozarjanja. Napajajo 

se s pomočjo baterijskega vložka. Določene tipe je mogoče dobiti tudi v Ex izvedbi (eksplozijsko 

varno). 

 

Rezanje, razpiranje, dvigovanje 

Rezanje – v vozilih lahko srečamo več različic orodja za rezanje. 
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Škarje – osnovno hidravlično orodje, namenjeno primarno za razrez vozila, v primeru tehničnih 

posegov na intervenciji. Preko visokotlačnih cevi so povezane z agregatom, kateri poganja hidravlično 

tekočino skozi njihove pogonske mehanizme. Sama hidravlična tekočina poganja hidravlični sistem na 

orodju s pomočjo krmilnega ventila, kateri odpira in zapira rezila (odvisno od položaja ventila). Same 

škarje imajo še pomožni nosilni ročaj, kateri se nastavlja na želeni položaj. Rezila so narejena iz visoko 

kvalitetnih materialov, v obliki kljuna, kateri omogoča, da škarje vedno med rezanjem napredujejo 

proti notranjosti reza ter med delovanjem same najdejo pot reza. Pri sami uporabi škarij moramo biti 

pozorni, da pred uporabo škarje razpremo do konca. S tem dosežemo, da škarje na površino nalegajo 

s stičiščem krakov oz. z minimalno oddaljenostjo omenjenega stičišča. Škarje so namenjene za 

rezanje pločevine, ne pa polnih profilov. 

 

Vario škarje – so orodje, katero v enem kosu združi škarje ter razpiralo. Škarje dosegajo nekoliko 

manjše zmogljivosti kot običajno orodje (čeljusti škarij so ravne, in ne kljunasto zakrivljene). Oprijem 

rezil je slabši, kar lahko oteži samo delo. Bistvena prednost orodja je v tem, da lahko ena oseba 

opravlja več nalog, brez menjave orodja. 

 

Baterijske škarje – se napajajo s pomočjo akumulatorja, katerega nosimo na pasu ali hrbtu. Omogoča 

hitro posredovanje tudi na zahtevnem in težko dostopnem terenu, saj nismo vezani na agregat. 

Delovanje baterijskega orodja ni nič slabše kot delovanje orodja, katerega poganja agregat. 

 

Baterijsko vario orodje – za njegov pogon velja enako kot za baterijske škarje. Obenem pa združuje še 

funkcijo škarij in razpirala. Kar omogoča osebi nemoteno delovanje na delovišču, brez potrebe po 

menjave orodja. Omejen je le čas delovanja orodja, saj smo vezani na baterijski vložek. 

 

Krožne rezalke (na bencinski ali Elektro pogon) – rezalke na bencinski pogon so gnane s pomočjo 

motorja z notranjim izgorevanjem in s tem neodvisne od vodnikov (razdalja ne predstavlja težave). 

Njihovo delovanje je podobno delovanju ročne motorne žage. Razlikuje se le po samem rezilu, saj ta 

rezalka za delovanje uporablja krožni žagni list in ne verige. Uporablja se za razrez velike večine 

materialov (npr. pločevina, kovinski nosilci,…). Rezalke na elektro pogon so gnane preko električnih 

vodnikov (enofazni, 220V), kateri so omejeni z jakostjo agregatov. Minimalne jakosti kvalitetnih 

rezalk so 1000W. Enako kot rezalke na bencinski pogon, so tudi te namenjene razrezu kovinskih in 

betonskih površin. 

 

Vbodne rezalke (lisičji rep – pogon preko vodnika ali baterijski) – namenjene razrezu pločevine. 

Deluje na principu vbadanja žagnega lista v rezalni material. Pri orodju smo omejeni z globino vboda 

ter posledično debelino materiala, katerega želimo razrezati. Žagni list vedno potrebuje prostor za 

opravljanje vboda (za svoje delovanje).Poznamo baterijski pogon ter pogon preko električnega 

vodnika. Enostavna zamenjava žagnega lista, enostavna uporaba. 

 

Razpiranje – v vozilu lahko srečamo več različic orodja za razpiranje 

Razpiralo - osnovno hidravlično orodje, namenjeno razpiranju materiala, v primeru tehničnih posegov 

na intervenciji. Obenem pa nam omogoča tudi mečkanje oz. stiskanje (npr. pridobivanje delovnih 

odprtin). Preko visokotlačnih cevi je povezano z agregatom, kateri poganja hidravlično tekočino skozi 

njegove pogonske mehanizme. Sama hidravlična tekočina poganja hidravlični sistem na orodju s 

pomočjo krmilnega ventila, kateri odpira in zapira čeljusti (odvisno od položaja ventila). S pomočjo 
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snemljivih konic razpirala ter verigami lahko opravljamo tudi vlek bremena. Jakost giba vleka je 

občutno manjša kot jakost giba razpiranja. 

 

Vario orodje - v enem kosu združi škarje ter razpiralo. Razpiralo dosega nekoliko manjše zmogljivosti 

kot običajno orodje. Bistvena prednost orodja je v tem, da lahko ena oseba opravlja več nalog, brez 

menjave orodja. Konjice orodja nam omogočajo namestitev teleskopskega razteznega cilindra, s 

pomočjo katerega raztezamo ali dvigujemo breme. 

 

Dvigovanje  

Raztezni valji – delujejo s pomočjo dvosmerne hidravlike. So krmiljeni s krmilnimi ventili, enako kot 

vse ostalo dvosmerno hidravlično orodje. Poznamo enojne in teleskopske valje. Enojni valji nam 

omogočajo raztezanje in vlek bremen. Med tem ko nam teleskopski valji omogočajo le raztezanje na 

daljše dolžine kot enojni. Samo začetno raztezanje pri teleskopskih valjih ne potrebuje veliko 

začetnega delovnega prostora. 

 

Buffel – primer najenostavnejše enosmerne hidravlike. Deluje na principu delovanja dvigalk tovornih 

vozil. Dvig opravimo s pomočjo ročne črpalke in s tem poženemo hidravlično olje po sistemu. Samo 

krmiljenje se opravi s pomočjo zapiralnega ventila. Z njim tudi opravimo gib spusta (spustimo 

hidravlično tekočino iz sistema nazaj v rezervoar) ter nadzorujemo njegovo hitrost. Dvigovanje 

bremena opravimo s premično peto na napravi, katera nalega na površino bremena. 

 

Enosmerna hidravlika – deluje na enakem principu kot prej omenjeni Buffel. Razlikuje se le v tem, da 

je črpalka za pogon hidravlične tekočine, ločena od samega dvigovalnega cilindra. V samem kompletu 

se nahaja ročna tlačna črpalka, tlačne cevi za razvod olja, krmilni ventili, dvižni cilindri ter pete in 

konice za oprijem bremena. Glede na situacijo uporabimo potrebne kose kompleta. Dvižni cilindri se 

razlikujejo po velikosti. Komplet je dimenzioniran tako, da manjši cilinder pri polnem raztezu 

omogoča zamenjavo z večjim cilindrom, v skrčeni poziciji. Cilindri se odprejo približno za 2/3 svoje 

dolžine. 

 

Zajezitev in prečrpavanje nevarnih snovi  

Vodna zavesa – uporablja se za zajezitev razlite tekočine na vodni gladini mirnih voda. Z njo 

preprečimo nadaljnjo širjenje kontaminacije okolja. Potrebno je izdelati ustrezno pritrdišče na samem 

bregu vodne površine, ter s pomočjo oblike žepa razlito tekočino usmeriti na čim manjšo površino, ob 

brežino vode. V nadaljevanju je potrebno poskrbeti tudi za odstranjevanje zajetega medija ter 

skladiščenje v ustrezno embalažo. 

 

Absorbcijska črevesa in pivniki – se uporabljajo za zajezitev razlite tekočine na vodni površini ali 

samem toku vodne struge. Potrebno je izdelati ustrezno pritrdišče na samem bregu vodne površine, 

ter s pomočjo oblike žepa razlito tekočino usmeriti na čim manjšo površino, ob brežino vode. S 

pomočjo pivnikov nato odstranimo plavajoči medij iz gladine. Pivniki se lahko uporabljajo tudi na 

trdnih površinah, kjer je razlit medij. 

 

Bazeni – so namenjeni za prečrpavanje kontaminiranih tekočin oz. samih nevarnih snovi. Sama 

uporaba je namenjena situacijam, ko medij izteče v večjih količinah ali pri samem preprečevanju 
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izlitja le tega. Poznamo samonapihljive ali sestavljive (cevno ogrodje) bazene. Bazeni so izdelani iz 

različnih materialov, odpornih na medij katerega shranjujemo v njih. 

 

Pregrade – uporabljamo jih za zajezitev iztekanja tekočin na ravni, trdni podlagi. Izdelane so iz 

odpornih PVC materialov ali gasilskih cevi (improvizacija). Po opravljeni omejitvi iztekanja, je 

potrebno izlit medij odstraniti oz. prečrpati v za to namenske posode oz. rezervoarje. 

 

Prečrpavanje nevarnih snovi 

Elro-cevna črpalka – je črpalka za prečrpavanje vseh vrst snovi, vse zavisi od kvalitete cevi, ki je 

vstavljena v črpalko. Črpalka deluje na sistem tritočkovnih valjev, ki drsijo po prožni gumirani cevi 

(cev je narejena iz različnih materialov za različne snovi – lahko je poliuretanska, kavčukova…, 

hypalon) in jo pri tem stiskajo. Na ta način se med posameznim valjem ustvari prostor, ki ga zapolni 

tekočina, ki jo potiska po cevi naprej. Črpalka je zelo enostavna za uporabo, je izdelana v ex izvedbi 

kar ji omogoča, da deluje tudi v eksplozijsko nevarnem območju. Deluje lahko na dveh stopnjah pri 

čemer na prvi stopnji prečrpava nekje 165 l/min, na drugi stopnji pa nekje 330 l/min. Črpalka je 

namreč sposobna zaradi svojega sistema prečrpavati krpe, morebitne nesnage v vodi (trave, sluz, 

mulj…), manjše granulate. Črpalka je sposobna črpati iz globine cca 9 m. 

 

Mast-centrifugalna črpalka – je črpalka katera je v osnovi namenjena prečrpavanju olj, tekočih masti, 

težko gorljivih naftnih derivatov, nekaterih blažjih kislin in baz (aceton, naftni dereivati, benzen, 

toulen, etanol -lahko bi prečrpavali tudi lahko vnetljive tekočine saj je narejena v EX izvedbi). Črpalka 

je dejansko centrifugalna črpalka katera nima vgrajenih dodatnih črpalk za zalitje ali izsesavanje 

zraka, zaradi česar jo je potrebno pred začetkom uporabe vedno zaliti skozi odprtino na zgornji strani. 

Črpalke so različnih dimenzij najmanjše prečrpavajo od nekje 150 l/min pa tja do 700/lmin. 

 

Lutz črpalka-za črpanje z fiksno cevjo – je črpalka z ozko daljšo cevjo katera ima po sredini cevi vrat na 

koncu katerega je vetrnica, ki črpa oziroma bolje rečeno potiska tekočino po cevi navzgor in skozi 

odprtino po ceveh naprej. Vetrnica je zaščitena z mrežico, ki je hkrati tudi zaščita da ne moremo 

vsrkati večje nesnage v cev. Na vrhu je elektro motor v ex. Izvedbi. Motor je pritrjen na cev z navojem 

ki je istočasno tudi ročaj črpalke in je del cevi. Poznamo dve različni cevi in sicer iz umetni materialov 

(ta je za kisline, baze…) in kovinske (aluminij ali nerjaveče jeklo- za vse običajne snovi). Črpalka ima 

zmogljivost nekje okoli 100l/min in ustvari nekje 0,4 bara pritiska. 

 

Ročna-membranska črpalka – je črpalka s katero prečrpavamo manjše količine snovi ali kjer se z 

večjimi črpalkami ne da pristopiti. Črpalka je izvedena v različnih dimenzijah, ki zmorejo od 120 l/min 

do 150l/min dejansko pa se v praksi izkaže, da zmorejo nekje 80 l/min. Sesalna višina je nekje do 5m 

vodnega stolpca, dolžina tlačnega voda cca 6m. Pomembno pri črpalki je da vedno prečrpavamo z 

dolgimi in polnimi zamahi na ročici. 

 

Sesalniki tekočih medijev – sesalniki so namenjeni za sesanje prečrpavanje medija v rezervoar 

nameščen pod vakumski sesalnik. Iz pomočjo ustvarjenega vakuma v rezervoarju se medi sesa iz 

površine iz pomočjo sesalnih cevi in nastavka v rezervoar. Ko medi doseže zgorni nivo rezervoarja se 

sesanje samodejno ustavi ali pa vzporedno prične iz izčpavanjem medija v večje namenjeno skladišče 

medija. V primeru sesanja vode se sistem iz pomočjo gasilske cevi prečrpava v kanalizacijo –na plano. 
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Delijo se na pretoke od 160l/min do 200l/m. Sama teža ne predstavlja problema za prenos ali 

transport celotnega sistem in sicer od 30 – 40kg. Kapaciteta rezervoarja se pa giblje od 45l – 100l. 

 

Reševanje iz vode  

Osebna zaščitna oprema 

Reševalna obleka – reševalne obleke so enodelne iz različnih nepropustnih materialov triplast, 

trilaminat, gumirane, itd. . Sama sestava obleke je z integriranimi obuvalom ali iz nepropustnimi 

nogavicami združenimi v celoto obleke. Za takšno obleko je še namenjena primerna obutev, ki nam 

omogoča lažje gibanje. Pod reševalno obleko je namenjena še pod obleka katera nam služi za 

toplotno zaščito telesa. Delovanje toplotne zaščite se izvaja kot nam že sama obleka pove na suhem 

principu. V obleko ne vstopi nobena tekočina-voda zato je suha obleka. Temperaturo nam vzdržuje 

zato namenjena podobleka različnih debelin iz termo blaga. Obstajajo pa tudi mokre in polsuhe 

obleke. To so namenjene za bolj toplotno in kratkotrajno prijazno okolje reševanja. 

 

Rešilni jopič + piščal – so namenjeni da reševalcu omogočajo pozitivno plovnost iz katero mu 

omogoča lažje delovanje na površju in varnost. Na samem reševalnem jopiču je veliko pritrdilnih 

mest na katere se pritrdijo reševalni pripomočki-oprema. Stalno pritrjena oprema na jopiču je 

reševalna piščal. Piščal nam omogoča vzbujanje večje pozornosti v hrupnih razmerah in samem 

poveljevanju na daljavo.  

 

Reševalna čelada za na vodo – reševalna čelada je namenjena vsem kateri se srečujejo iz reševanjem 

iz vode ali na sami vodi. Preprečuje same poškodbe glave ob padcu-zdrsu na brežini in samo 

varovanje pred osebo katero rešujemo ,ki je po navadi v zelo agresivnem stanju, ker se bori za 

življenje. Sami materiali so različni od mehkejše plastike-ABS do zelo trdnih karbonskih čelad iz 

različnimi nadgradnjami ki nam omogočajo sistem iz komunikacijo in za razsvetljavo samega vidnega 

polja reševalca. 

 

Reševalne rokavice – so namenjene predvsem toplotni zaščiti okončine in preprečuje pred 

odrgninami. Sama sestava rokavic je različna glede na materiale iz katerega so narejene. Poznamo 

izdelane iz neoprena, gumirane, kevlarskih vlaken ali kombinacijo vseh skupaj. 

 

Reševalni nož in bliskavica – Samo mesto pritrditve-nošenja nože je pomembno predvsem da nam je 

na dosegu obeh rok. Sama pritrdišča so že namenjena na reševalnem jopiču. Reševalni nož je 

namenjen predvsem samo reševanju v primeru ujetja med vrvi in različne ovire, ki se nahajajo v vodi. 

Bliskavica-strob light je sestavljena iz baterijskega vložka in plastično odpornega ohišja. Na eni strani 

je bliskavica na drugi strani je normalna svetilka . Sam namen Bliskavice je določanje reševalca v 

nočnem času in nadziranje samega postopka reševanja glede na prostor kjer se izvaja. 

 

Dodatna reševalna oprema 

Plavajoči predmeti za reševanja – poznamo več različnih tipov ki nam omogočajo lažje reševanje: 

reševalni obroč, “baywatch” plovec, tuba, podkev, itd..  Vse skupaj omogoča ponesrečencu pozitivno 

plovnost in občutek trdnega oprijema-varnosti. Razlikujejo se samo po načinu uporabe in sicer kot 

metalni rekvizit iz brežin, plovil, mostov, itd.. ali kot plavalni pripomoček reševalcu in transportni 

način ponesrečenega do brežine. 



58 
 

 

Reševalne vrvi – se po navadi nahajaj v vrečkah katere nam omogočajo lažje prenašanje in sam način 

reševanja iz metalno vrvjo. Delimo jih glede na: Metalne vrvi, delovne vrvi, plavajoče vrvi. 

 

Reševalna deska  Hansa board – je plavajoč predmet-deska ki nam omogoča veš načinov reševanja. 

Vse skupaj je pozitivno plovno ne glede kaj nam pade v vodo je pozitivno plovno. Omogoča reševanje 

na vodi kot tudi na ledenih površinah. Za samo premikanje po ledu ima zato prirejene ročke ki si jih 

nadenemo na roke in pomočjo integriranih špic v ročaju se odrivamo po površini delno zamrznjenega  

prostora. Ponesrečencu omogoča zelo dobro oporo in namestitev v ležečim položajem na samo 

desko ter lažji transport na brežino. Vedno pri sami uporabi je pa pritrjena na plavajočo delovno vrv 

ki se nahaja na brežini. Sama teža kompleta ne prenaša velike teže zato je tudi primerna za samo 

prenašanje in pristop k težko dostopnimi tereni 

 

Reševanje iz ruševin  

Premik bremen 

Tirfor – najbolj razširjena tehnika za premik ali poteg bremena iz pomočjo jeklenice in sistema Tirfor. 
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