
Boris Kokol, GČ II. st. 1

TEHNIČNO REŠEVANJE



1. Varno delo z motorno žago (2 uri)

2. Neurja (2 uri)

3. Poplave (2 uri)

4. Potresi (2 uri)

5. Prometne nesreče (3 ure)

6. Vrvna tehnika (2 uri)

7. Reševanje na in ob vodi (2 uri)

8. Reševanje živali (2 uri)

9. Plazovi (2 uri)

10. Vlamljanje, odpiranje, dvigala (2 uri) 

Praktični del (19 ur) 2



SPLOŠNO – VRSTE NESREČ

a.) Naravne nesreče – posledica delovanja narave in 
naravnih sil 

b.) Nesreče v prometu

c.) Delovne nesreče

d.) Nesreče z nevarnimi snovmi

e.) Terorizem
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SPLOŠNO – VARNOSTNI UKREPI
▪Zavarovanje kraja nezgode

- pojav kraje imetja

- preprečiti vstop v območje intervencije nepoklicanim 

- zagotavljanje varnosti (radovednih, reševalcev, poškodovanih)

- zagotavljanje varnosti poškodovanih

- preprečevanje panike

POMEMBNO: izvaja naj POLICIJA
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SPLOŠNO – VARNOSTNI UKREPI
▪Varovanje reševalcev

- uporaba primernih zaščitnih sredstev

- ustrezna psihofizična pripravljenost reševalcev 

- izločanje pri reševanju sorodnikov

▪Varovanje ponesrečencev

- nudenje NMP

- vizualni izgled ponesrečenega

- psihološka pomoč ponesrečenim

- pieteta (spoštljiv odnos) do preminulih
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SPLOŠNO – OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA

ZAŠČITNA OPREMA MORA ZAGOTAVLJATI:

✓Zaščito telesa

✓Zaščito stopal 

✓Zaščito zapestja

✓Zaščito glave

✓Zaščito oči

✓Zaščito dihalnih poti

✓Zaščito ušes

✓Dodatno zaščito posameznih delov telesa (kolena, komolci, ramena…)

Zaščititi je potrebno vse dele telesa pred tistimi nevarnostmi, ki lahko 
poškodujejo reševalca.
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SPLOŠNO – OSEBNA ZAŠČITNA SREDSTVA
Ustrezna osebna zaščitna oprema izhaja iz nevarnosti, pred katerimi se 
morajo reševalci zaščititi.

Ustrezna oprema  ═  najboljša oprema
Ustrezna osebna zaščitna oprema je tista, ki nudi zadovoljivo zaščito 

reševalcu pred nevarnostjo med intervencijo in ne predstavlja 
nepotrebne ovire ali dodatne obremenitve

ODGOVORNOSTI: - reševalec mora zaščitno opremo uporabljati
- vodja intervencije zahteva od reševalca 
uporabo zaščitne opreme. V nasprotnem 
primeru je dolžen odstraniti reševalca, ki ne 
upošteva zahtev iz področja varnosti pri delu 
uporabe.
- vodja intervencije mora zagotoviti zaščitno 
opremo

7



8

Prvo bencinsko verižno motorno žago, ki so jo masovno 
proizvajali, je izdelal Emil Lerp, ustanovitelj podjetja 
Dolmar, leta 1927. Žaga je bila težka in okorna. Upravljati sta 
jo morala dva človeka. 

Motorne žage

Od takrat naprej je razvoj šel predvsem v smeri povečevanja
moči in zmanjševanja teže. 

Dve leti kasneje je na trg dalo svojo prvo bencinsko 
verižno motorno žago, ki jo je zasnoval Andreas Stihl, 
podjetje Stihl.
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Motorna verižna žaga je orodje s katerim mora znati rokovati tudi gasilec.
Z njo podira, klešči in prežaguje drevje uporablja jo pa tudi za druge
namene.

Motorna žaga je nevarno orodje. Nepravilna uporaba lahko vodi v hude
poškodbe. Zato moramo uporabljati ustrezno varnostno opremo, kot so
posebne hlače, glušniki, čelada z zaščitno mrežico, rokavice, čevlji s
kovinsko kapico itd.

Za varno in učinkovito delo moramo poznati motorno žago in njeno
upravljanje, položaje telesa in obremenitve pri posameznih opravilih,
postopke dela, spremembe v drevesu, ki ga žagamo, vplive dejavnikov
okolja (naklon terena, veter,...) in nevarnosti za okolje, ki jih z delom
povzročamo.

Varno delo z motorno žago
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Osebna varnostna oprema

Zaščitnih čevljev ali 
škornjev. Imeti mora zaščito 
gleženja, zaščitno kapo in 
grob podplat in proti vrezno 
zaščito. 

Protivrezne hlače, so 
najpomembnejši kos oblačil 
za gozdarje in morajo 
ustrezati predpisom. 

Gozdarska jakna iz dobro 
vidnega materiala, da je 
vsak takoj viden. Čelada z zaščito 

obraza in ušes.

Zaščitne rokavice z 
protivrezno zaščito



Motorne žage so danes različnih velikosti, različnih pogonov in zmogljivosti 
odvisno od njihovega namena ter različnih proizvajalcev: Stihl, Dolmar, 
Husqvarna, Oregon, McCuloch, Iskra…

11

Vrste in tipi motornih žag

bencinska

akumolatorska

električna

Teleskopske za obrezovanje vej



• gasilske reševalne žage, motorne žage za kamen
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• dodatki za motorne žage



Primer: 

dve profesionalni žagi v različnem razredu – Stihl 661, ki je namenjena 
podiranju debelejših dreves, in lažjo Stihl 241, ki je namenjena podiranju in 
kleščenju.
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Motorna žaga ima dva sklopa delov: motornega dela in meča
z verigo
Motorni del - sestavljajo dvotaktni
bencinski motor, sklopka z gonilnim
kolesom, ostroga, lovilec verige,
zavora verige, vodilni in nosilni ročaj,
rezervoar za bencin in rezervoar za olje.

Meč in veriga - sta z motornim delom
povezana preko ohišja, gonilnega
kolesa in sklopke.
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Sestavni deli motornih žag



▪ Telo mora biti vedno stabilno, zato zagotovimo stabilno stojišče za obe nogi. 
▪ Žago držimo čim bliže telesu, čim manj jo nosimo v rokah, naslanjamo jo na telo ali deblo. 
▪ Motorne žage ne držimo krčevito ali ohlapno. S palcem in prsti vedno ”objemamo “ 

ročaja. 
▪ Zapestje na vodilnem ročaju naj bo vedno v enakem položaju – čim bolj ravno, pri obračanju 

motorne žage naj se vrti le slednja. Položaj rok mora biti čim bolj naraven in ne zvit v 
zapestju. 

▪ Noben del telesa ne sme biti pred nosilnim ročajem motorne žage. 
▪ Delujoče žage nikoli ne dvigamo in ne delamo z njo nad višino ramen. 
▪ Ravnina prežagovanja ne sme potekati v smeri, v kateri se nahaja glava. 
▪ Kadar z roko posegamo v območje letve in verige (odmetavanje vej), aktiviramo zavoro 

verige. 
▪ Dokler se veriga vrti, vedno držimo žago z obema rokama. 
▪ pri žaganju vedno delamo s polnim plinom in veriga se mora vrteti še preden se 

dotaknemo lesa
▪ po žaganju zmanjšamo obrate na prosti tek, da se veriga ne vrti in aktiviramo zavoro 

verige 
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Osnovna pravila pri delu z motorno žago



 vzporedni 
 iz enega oporišča (pahljačasti) 
 iz več oporišč  (pahljačasti)
 kombinirani rez 
 vbodni rez (samo za usposobljene in izkušene delavce!!!)
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Vrste rezov

https://youtu.be/y4hOa9KUi88

https://youtu.be/y4hOa9KUi88
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▪ žaganje s trebušnim delom letve, žaganje s hrbtnim delom letve
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Prežagovanje

▪ žaganje s konico - zgornja stran letve, žaganje s konico - spodnja stran letve



▪motorna žaga naj bo v največji možni meri naslonjena na deblo, sicer jo 
naslanjamo na telo in noge 
▪pri prežagovanju uporabljamo motorno žago v čim večji meri kot vzvod, tako 

da izkoriščamo tudi njeno težo 
▪položaj motorne žage naj bo praviloma v višini med koleni in stegni 
▪stojišče naj bo stabilno, stojimo z nekoliko razmaknjenimi nogami in 

vzravnano hrbtenico 
▪pred pričetkom odžagovanja vej dodamo plin do konca - delamo s polnimi 

obrati 
▪s prsti leve roke objamemo nosilni ročaj vedno tako, da palec zapira krog 
▪oprijem vodilnega ročaja prilagajamo legi motorne žage 
▪izogibamo se prežagovanju s konico letve, predvsem z zgornjo stranjo, saj 

žaganje s tem delom največkrat povzroči povratni udarec (“ kick-back”) 
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Klestenje
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Nevarnosti pri delu z motorno žago

Osnovna pravila ravnanja in 
ustrezna tehnika dela z motorno 

žago preprečujejo nevarnosti in so 
ključ do VARNEGA DELA !!

meni



NEURJA

Poletna

Veter

Toča

Dež in strela
Zimska

Snežni metež

Žled
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Izvajanje varnostnih ukrepov:

zavarovanje področja dogodka, nezgode za varno posredovanje;

preprečevanje stopnjevanja posledic dogodka ali nezgode;

uporaba reševalne opreme:

črpalke (različnih oblik), motorne žage, ročno orodje, lestve, gasilska in gradbena mehanizacija

ustrezna varovalna oprema (upoštevanje navodil proizvajalcev)

uporaba pripomočkov:

• les, stabilizacijski material, …

• prekrivni material

Varstvo pri delu



Taktika pristopa

HOJA PO 
NEVARNIH 
OBMOČJIH

• previdni koraki,

• polno stopalo,

• točke opore.

 ocena situacije, sodelovanje z drugimi službami

 pogojno zavarovanje mesta intervencije (področje delovanja, 
verjetnost požara, izklop energentov na tem področju: elektrika, plin, 
voda)

 reševanje ljudi, živali in premoženja

 odpravljanje največjih težav

 sanacija terena

 izogibanje tveganjem

 končni pregled območja
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Električno omrežje: daljnovodi, 
lokalno električno omrežje

Električno omrežje 
železnic

Telefonsko omrežje

Podrta tehnična sredstva
2
4



Odkrite strehe
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Naprave in oprema za delo 
ob neurjih



 Skupna in druga zaščitna oprema:

 Reševalni pas

 Samovarovalni komplet - popkovina

 Reševalna vrv

 Delovna pozicijska varovalna vrv GRILON

 Kladivo krovsko

 Kladivo 1000g

 Lomilka

 Žaga lokarica

 Motorna žaga

 Pas za orodje

 Lestev
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Oprema
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Sredstva za začasno kritino

folije cerade in 
ponjave

sredstva za pritrjevanje:

žeblji, letve, deske, …

vrvna tehnika

jeklene pletenice, žični 
poteg ali tirfor



Folije

Cerade – ponjave

Žičniki

Lesene deske, letve

Jeklenice

Tirfor
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Sredstva
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Principi začasnega prekrivanja

Oprema za delo na 
višini

Poznavanje osnovnih 
zakonov fizike

Vzvod, škripec, sile, 
obremenitve, ...

Gibanje na višini

Hoja, vzpenjanje, 
sestopanje, varovanje
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Delitev streh glede na izvedbo

Enokapne strehe

Dvokapne

Štirikapne

Druge oblike – frčade, čopi
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Vrste streh
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Delitev objektov glede na višino

 - do 8m (normalne manjše 
stanovanjske družinske hiše 

 - od 9m do 15m (visoke 
pritlične hiše z mansardami)

 - nad 15 m (več stanovanjski 
objekti – bloki)

Vrste stanovanjskih objektov
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Vrste naklonov streh

Vrste naklonov streh

 - ravna streha 

 - 15 do 45 stopinj

 - nad 45 stopinj
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Vrste kritin

Vrste kritin

 - opečna

 - betonska

 - pločevina

 - bitumenska – skodla tegola

 - valovita kritina – Salonit, Euroval
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• Poplava je naravni pojav, ki nastopi, kadar vode prestopijo 
svoje bregove in zalijejo bližnje kopno.

• Poplavna ogroženost je odvisna od  od višine poplavnega 
vala, ki povzroča žrtve zaradi utopitve in škodo zaradi 
poplavljanje premoženja.

• Poplave je mogoče napovedati na podlagi meteoroloških 
napovedi obilnega deževja. 

• Škodo, ki jo povzročajo poplave je možno umili z 
pravočasnim umikom prebivalcev in gradnjo nasipov

Poplave
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• Vodno območje reke Mure (s pritoki Ledava, Ščavnica)
• Vodno območje reke Drave (s pritoki Pesnica, Meža z 

Mislinjo, Polskava, Dravinja)
• Vodno območje reke Save (Sava Dolinka, Sava Bohinjka s 

pritoki, Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja, 
Paka, Voglajna, Sora, Ljublajnica, Temnica, Mirna, Krka in 
Kolpa)

• Vodno območje reke Soče (s pritoki: Idirija in Bača, Idrijca, 
Vipava)

• Vodno območje obalnega morja s pritoki

Poplavna območja v SLO
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• Sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo ne smemo 
uživati

• Pitje vode iz poškodovanega vodovodnega omrežja ni 
dovoljeno. Vodo iz vodovoda lahko pijemo šele potem ko 
upravljalec vodovoda sporoči, da je voda neoporečna

• Prepovedana je uporaba ele.naprav, ki so bile poplavljene, 
dokler jih ne pregleda strokovnjak

Ukrepi po poplavi
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Varstvo pri delu

Osnovna pravila ravnanja, ustrezna tehnika 
dela, izpravnost uporabljenega orodja in 

naprav preprečujejo nevarnosti in so
ključ do VARNEGA DELA !!
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Preprečevanje poplav - gradnja nasipov

Protipoplavni nasipi predstavljajo najstarejšo zgradbo za varstvo pred 

poplavami.

Pri nasipih gre za objekte zgrajene iz nasutega materiala (zemlja, pesek) ali so 

lahko zgrajeni tudi kot betonske stene.

Nasipi ponavadi varujejo daljše rečne odseke. Učinkovitost tovrstne ureditve je 

odvisna od najšibkejšega dela nasipa.

Okoljski učinki nasipov so večplastni.

V prvi vrsti so nasipi fizična ovira za živali. Ker preprečujejo prelivanje vode po 

naplavni ravnici, s tem siromašijo obvodne ekosisteme. okoljevarstvenega vidika 

so bistveno bolj sprejemljivi geometrijsko nepravilno oblikovani kot pa 

premočrtno potekajoči nasipi.
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Gradnja nasipov
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Gradnja nasipov
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Utrjevanje brežin
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Prečrpavanje
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Orodja in naprave
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Izvajanje varnostnih ukrepov:

zavarovanje področja dogodka, nezgode za varno posredovanje;

preprečevanje stopnjevanja posledic dogodka ali nezgode; spremljanje meteoroloških napovedi

uporaba reševalne opreme:

črpalke (različnih oblik), motorne žage, ročno orodje, lestve, gasilska in gradbena mehanizacija,

ustrezna varovalna oprema (upoštevanje navodil proizvajalcev), vodna polovila, 

uporaba pripomočkov: …

• vreče

• pesek 

Varstvo pri delu
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Klasifikacija nesreče ob polavi

Masovna nesreča
je dogodek v katerem je več oseb poškodovanih/nenadno obolelih. 
Potrebna aktivacija dodatnih ekip in opreme ter materiala vendar 
zadevo redne urgentne službe (reševalci, gasilci in policija) še 
obvladajo same.

Katastrofa
nepričakovan dogodek (zaradi naravnih sil in pojavov ali pa zaradi 
človekovega vpliva), kjer je obolelo oz.poškodovano ali umrlo 
veliko število ljudi, in ga redne urgentne službe v okvirih svojega 
delovanja ne morejo obvladati in je potrebno aktivirati CZ in 
vojsko… 
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Postopki pomoči oškodovanim 

• Prečrpavanje vode oškodovanim
• Postavljanje obrambnih nasipov
• Iskanje pogrešanih
• Prevoz ljudi in živali na varna območja – kopno
• Zagotavljanje pitne vode in hrane
• Zagotavljanje prenočišč na varnem, toplem in suhem območju
• Zagotavljanje suhih oblačil oškodovanim



Potres

➢ Potres je eden izmed pojavov v naravi, ki ga ne moremo 
nadzorovati, lahko pa ga zelo dobro merimo.

➢ Potresa ne moremo napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti 
njegovega obsega, moči in škode, ki jo bo povzročil, 
predvidimo lahko le območja, na katerih se lahko pojavi.
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Klasifikacija nesreče ob potresu

Katastrofa
nepričakovan dogodek (zaradi naravnih sil in pojavov ali 
pa zaradi človekovega vpliva), kjer je obolelo 
oz.poškodovano ali umrlo veliko število ljudi, in ga redne 
urgentne službe v okvirih svojega delovanja ne morejo 
obvladati in je potrebno aktivirati CZ in vojsko… 



Varstvo pri delu
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Izvajanje varnostnih ukrepov:

zavarovanje področja dogodka, nezgode za varno posredovanje;

preprečevanje stopnjevanja posledic dogodka ali nezgode;

uporaba reševalne opreme:

dvižna tehnika, motorne žage, ročno orodje, lestve, gasilska in gradbena mehanizacija uporabe delovne in 
varovalne opreme 

ustrezna delovna in osebna varovalna oprema (upoštevanje navodil proizvajalcev)

uporaba pripomočkov:

• material za podpiranje ruševin, stabilizacijski material
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Temeljna znanja so postavili že stari Grki. Veja fizike, ki je deljena 
na: klasično, relativistično in kvantno mehaniko 

Klasična mehanika se deli na :

a) statika - nauk o ravnotežju sil ( III. Newtonow zakon) 
obravnava sisteme v statičnem ravnovesju, torej konstrukcije, ki 
pod vplivom zunanjih sil kot celota mirujejo, ob tem pa se tudi 
njihovi posamezni sklopi glede na druge sklope ne gibljejo.

b) dinamika - zakonitosti gibanja ( I Newtonow zakon) odvisnost 
gibanja od sil;

c) kinematika - zakoni gibanja - prenos gibanja ali sile po 
sestavnih delih stroja ali naprave (lestve, dvigala, košare ali 
zglobne platforme...)

Mehanika
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RUŠEVINE

popolna

kupasta 
simetrična

kupasta 
asimetrična

delna

poševna

slojasta

lastovičje 
gnezdo

prostor v ruševini

poškodovan prostor

zasut prostor

z zasutimi izhodi

napolnjen prostor
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Popolna ruševina
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poševna

Delna ruševina
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lastovičje 
gnezdo

Delna ruševina
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Delna ruševina

slojasta

Smer reševanja:
a.) s strani pod posameznimi sloji ruševin
b.) posamezni sloj ruševin moramo preiskati
c.) prodreti je treba skozi posamezne sloje ruševin
d.) izjemoma je treba prodreti do ogroženih skozi nosilni zid
e.) izjemoma je treba prodreti do ogroženih oseb skozi nosilni zid 
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poševna

Delna ruševina

Smer reševanja:
a.) s strani pod porušeno površino
b.) preiskati je treba ruševine v spodnjem delu, nato dvigniti zgornji del 
porušene plasti
c.) prodreti je treba skozi zrušene površine do ogorženih
d.) izjemoma je treba prodreti skozi zid
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Prostor v ruševini

poškodovan prostor

Smer reševanja:
a.) prodor s strani kjer so najverjetneje 
ogrožene osebe
b.) vstop skozi zgornjo odprtino
c.) prodor skozi zid na najprimernejšem 
kraju
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Prostor v ruševini

zasut prostor

Smer reševanja:
a.) s strani pod porušeno površino
b.) preiskati je treba ruševine v spodnjem 
delu, nato dvigniti zgornji del porušene plasti
c.) prodreti je treba skozi zrušene površine do 
ogorženih
d.) izjemoma je treba prodreti skozi zid
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z zasutimi izhodi

Prostor v ruševini

Smer reševanja:
a.), b.), c.) prodor skozi steno iz sosednjih 
prostorov ali iz strani
d.) prodor od spodaj navzgor
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napolnjen prostor

Prostor v ruševini
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Stabilizacija
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Realne situacije

Reševanje



 Zaščitna oprema za delo ob prometnih nesrečah

 Prometne nesreče osebnih vozil

 Prometne nesreče kombiniranih vozil ter vozil za prevoz oseb

 Prometne nesreče tovornih vozil

 Hidravlično reševalno orodje

 Tehnično reševalno orodje

 Oprema za stabilizacijo in zaščito
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Prometne nesreče
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Zaščitna oprema
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Postopek posredovanja

1. Prihod in ogled kraja nesreče
2. Zavarovanje kraja nesreče
3. Požarno varovanje
4. Stabilizacija vozila
5. Reševanje s tehničnim posegom
6. NMP
7. Ukrepi ob prisotnosti nevarnih snovi
8. Zapuščanje dogodka
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Območja nesreče

1. Direktna – topla cona
2. Servisna izolacijska cona
3. Komandno mesto
4. ostalo
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Prihod in ogled nesreče
1. Preverjanje informacij med vožnjo (število in tip vozila, 

ponesrečenci) 
2. ReCO ostali kici oz.natančni podatki
3. Druge enote, če se mejno območje (nejasnost lokacij in smer)
4. Pridobitev prijavitelja na telefon
5. Ob prihodu ogled: število vozil, lokacije vozil, stanje 

ponesrečencev

Označevanje:
-opozarjamo nase
-vselej prižgane modre luči in druga razsvetlljava
-osvetljevanje območja
-protinaletno zavarovanje



 Regionalne ceste
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Zavarovanje kraja



 Prah

 Voda

 CO2

 Pena

 Ohlajanje razgretega motorja, pločevine

 Izklop motorja
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Požarno varovanje
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Stabilizacija vozila
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Oskrba ponesrečenih
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Zapuščanje mesta dogodka
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Prometne nesreče osebnih vozil
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Hidravlično reševalno orodje

enosmerno dvosmerno
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enosmerno
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dvosmerno
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Agregati
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Zaščita
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Stabilizacija
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Orodja
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Poškodbe pri prometni nesreči
Delitev glede na vzrok:
1. Mehanske poškodbe (mehanska sila – sunek, udarec, stisk, 

zlom kosti,  vbod, eksplozija,…..) 
2. Toplotne poškodbe (opekline, zmrzline)
3. Kemične poškodbe (kisline in lugi)

1. Mehanske poškodbe: jih je največ in so v prometni najpogostejše
▪ Tope (zaprte) poškodbe

➢ Udarjena in zmečkana tkiva (kožni poklop ni prekinjen)

▪ Odprte poškodbe:
➢ Poškodovana je tudi koža oz. sluznica - RANE
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Vrvna tehnika
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Vrvna tehnika

VRSTE POSREDOVANJ

a.) Reševanje iz višin 

b.) Reševanje iz globin 

c.) Horizontalen transport ponesrečencev

d.) Dvigovanje bremen (gasilske tehnike, ljudi, živali…)

e.) Vzpenjanje na težja dostopna mesta
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Vrvna tehnika

Delo z vrvno tehniko je izredno nevarno, ker je
reševalec izpostaljen visokim višinam in globinam.
Poškodbe pri padcih v globino ali iz višine so ponadi
hude ali celo smrtne.
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Vrvna tehnika

Redna usposabljanja in treniranja z razpoložljivo
opremo, ki mora biti ustrezno testirana redno
pregledana, izpolnjevati predpisane standarde in
priporočila. Samo tako je posredovanje z vrvno
tehniko varno in zanesljivo.
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Vrvna tehnika

• Predpogoj za varno in kvalitetno opravljeno delo na višini
oziroma globini je dobro obvladovanje vozlov.

• Vozli so enostavni, vendar zahtevajo vajo in večkratno
ponavljanje.

• Vozle je potrebno, ko se jih enkrat naučimo, nenehno vaditi ker
jih ne uporabljamo vsak dan
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Vozli - OSMICA

- je eden najbolj uporabnih vozlov, katerega lahko razvežemo tudi po obremenitvi;

Uporaba
- za navezo glavne vrvi,
- za različne druge naveze oz. tam, kjer naj 
bo naveza fiksna;

Posebnosti
- sodi med mrtve vozle, kar pomeni, da se  med obremenitvijo ne 
razveže
- kljub obremenitvi ga lahko razvežemo;
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Vozli – VPLETENA OSMICA

- je eden najbolj uporabnih vozlov, kadar vozla osmice ne moremo vpeti zato vpletemo 
osmico

Uporaba
- za pritrjevanje glavne vrvi
- za podaljšanje vrvi, kjer je razlika 
premerov vrvi večja kot 1:2 ali več;

Posebnosti
- pravilno vpletanje prostega konca vrvi;
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Vozli – OSMICA Z DVOJNO ZANKO

Uporaba
- za izdelavo sidrišča na dveh pritrdiščih
- za navezavo reševalca in evakuirane 

osebe na reševalni vrvi
- lahko se uporabi tudi za improviziran 

reševalni sedež

Posebnosti
- paziti na dolžino zank (preobremenitev pramenov zaradi prevelikega 
kota med prameni)

- je uporaben za razbremenitev enojnega sidrišča na dva dela
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Vozli - DEVETKA

- je podoben osmici z razliko, da gremo z zanko enkrat več okoli glave vrvi.

Uporaba
- pri improvizacijah napenjalnega vozla.

Posebnosti
- bolje prenaša vzdolžne obremenitve na vrv.
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Vozli

Primerjava izdelave osmica - devetka

OSMICA DEVETKA
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Vozli – BIČEV VOZEL

Uporaba
- za navezavo različnih orodij,
- za hitro fiksiranje vrvi,
- za podaljševanje oz. krajšanje vrvi brez 
podiranja vozla (vrvne ograje)

Posebnosti
- prameni vozla se med obremenitvijo 
zategujejo.
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Vozli – VAROVALNI VOZEL

Uporaba
- za vsakim končnim vozlom;
- preprečuje razvezovanje vozlov med 
delom.

Posebnosti
- naredimo ga čim bližje končnemu vozlu;

- prosti konec vrvi, ki izhaja iz varovalnega 
vozla, mora biti dolg vsaj 22 cm
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Vozli – POLBIČEV VOZEL

Uporaba
- varovanje reševalca med vzpenjanjem 
ali spuščanjem,
- za spuščanje bremen (če nimamo zavor).

Posebnosti
- blokiramo ga s pol in varovalnim vozlom.

NEVARNO
- prostega konca vrvi ne smeš izpustiti
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Vozli – enojna reševalna zanka

Uporaba
-

Posebnosti
-
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Vozli – tesarski vozel

Uporaba
-

Posebnosti
-
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Uporaba
- za podaljšanje vrvi.
- Uporabi se za prusikovo

vrvno zanko

Posebnosti
- do razmerja debelin 1:2,
- če je razmerje debelin vrvi večje 
uporabimo vpleteno osmico.

Vozli – PODALŠEVALNI VOZEL



113

Vozli – KAVBOJSKI VOZEL

Uporaba
- za pritrditev pomožne vrvice ali 
neskončne zanke okoli fiksne točke 
(izdelava sidrišča okoli prečke).
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Vozli – POL VOZEL

Posebnosti
- uporabljamo samo v kombinaciji z 
varovalnim vozlom, - omogoča blokado 
polbičevega vozla,
- blokiranje osmice med spuščanjem in 
dviganjem in ko potem nadaljujemo. To 
previdno razvežemo, da nam vrv ne 
uide.
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Vozli – KRAVATNI VOZEL

Uporaba
- za povezovanje dveh 
najlonskih trakov ali koncev 
enega traka za izdelavo 
neskončne zanke
- za izdelavo sidrišč in krajše 
povezave. 

Posebnosti
- prosti konec traku iz vozla 
mora biti dolg vsaj 10 cm.



116

Navezava orodja

Za navezavo opreme lahko uporabimo različne vozle, vendar je njihova 
uporabna vrednost različna.

Pri izbiri vozla za navezavo opreme moramo biti pozorni na:
- enostavno povezavo,
- preprosto in hitro podiranje vozla pred uporabo orodja,
- kvaliteto navezave (vozel se ne sme podreti med dvigom ali spustom).

Pozornost moramo usmeriti na višino, mesto dviga, mesto navezave 
orodja na vrv, …



117

Navezava sekire

Naredimo bičev križni vozel,
približno 20 cm pred koncem ročaja vpletemo zanko
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Navezava ročnika

➢ spoj ročnika in cevi objamemo, s pramenoma 
bičevega vozla;

➢ 15 cm pred ustjem vpletemo zanko;

➢ prosti konec vrvi za bičevim vozlom mora biti 
dolg vsaj 20 cm.
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Varovalna oprema za delo na višini in v globini

➢ Vrvi in njihova zaščita
➢ Reševalni pasovi
➢ Vponke, prižeme, zapore, škripci
➢ Čelade
➢ Sidriščna plošča
➢ Reševalni sedež in nosila
➢ Absorberji energije
➢ Trinožno stojalo
➢ Rollgliss
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Oprema
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Vrvi
reševalne

(EN 1891):

Statične 
(elastičnost 3-5%)

Dinamične 
(elastičnost 8%)

Delovne

(EN 892)

za navezovanje 
orodja, operme, 

bremen

Zaščita 
vrvi
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REŠEVALNI PASOVI

PLEZALNI DELOVNI VAROVALNI
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ORODJE

VPONKE
PRIŽEME:

PRSNA

VEČNAMENSKA

ROČNA

VAROVALNA

ZAPORE
ŠKRIPCI

Asap

Osmica ID
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VPONKA

OZNAČBA 
(zaklenjeno, odklenjeno)

HRBTIŠČE

VRATA Z MATICO 
(navojna)

ŽIČNA vrata

HRBTIŠČE

PRIMERNA 
ZA 

PLEZANJE
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Varnostne čelade

Pri delu na višini ali v globini je 
obvezna uporaba čelade. 
Uporabljamo lahko gasilske čelade 
ali posebne delovne čelade, 
namenjene tovrstnemu reševalnemu 
delu (lahke in nastavljive)
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Sidrne plošče

So namenjene za poenostavljenemu in preglednejšemu vpenjanju
vponk na sidrišču ali na drugih vozliščih (navezava koritastih nosil
na reševalno vrv.
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Reševalni sedež in nosila

Reševalni sedež uporabljamo pri 
reševanjih iz žičnice, višin in dvigu 
iz globin. Rešujemo samo 
nepoškodovane ali lažje 
poškodovane osebe. Je nastavljiv 
po velikosti

Noslila delimo glede na namembnost:
zajemalna, plavajoča, koritasta, 
specialna
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Absorberji energije

Obvezno uporabljamo pri 
reševanjih in usposabljanjih z 
uporabo statičnih vrvi.
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Trinožci

Trinožna stojala uporabljamo pri dvigovanju oseb iz jaškov, studencev, …
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Rollgliss

Lahko ga označimo kot škripčevje, ki 
nam v primeru dviganja ali spuščanja 
bremena zaradi razdelitve sil 
omogoči dviganje/spuščanje bremen 
z zmanjšano silo. Onemogoča 
nehoteno izpenjanje vrvi iz škripčevja 
in s tem nastanek napak, ki lahko 
povzročijo poškodbe reševalcev ali 
poškodovanih.



Statistično je zadnjih deset let porast utopitev v Sloveniji. Vzroki zato 
so, ker je vse več dejavnosti v vodi in ob njej, ki so privlačne za 
prebivalstvo, a hkrati predstavljajo nevarnost za utopitev. Prav tako je 
večja dostopnost neizkušenim uporabnikom raznih vodnih igral, vodnih 
prevoznih sredstev.

Utopitve niso v večini samo posledice neznanja. Obstajajo tudi 
nevarnosti različnih naravnih nesreč in dostopnosti do vodnih virov 
(narasle reke, hudourniki, rečni vrtinci, deroči tokovi, zaledenela jezera, 
vodnjaki, gnojne jame…), izgube razsodnosti zaradi opijatov (alkohol, 
droge, pomirjevala..), izgube zavesti zaradi različnih vzrokov (udarci v 
glavo, izguba krvnega tlaka, prometne nesreče,…) ter precenjevanje 
lastnih sposobnosti.
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Reševanje na in ob vodi



Nesreče na vodi delimo na:

▪ Reševanje utapljajočih

▪ Iskanje utopljenih

▪ Zaščita pred poplavami

▪ Evakuacija ogroženih

▪ Reševanje ob poplavah

▪ Izčrpavanje vode iz nižjih predelov objektov

▪ Sanacija po poplavah (pranje prostorov, objektov, cest….)
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Reševanje na in ob vodi



PRIPOMOČKI ZA REŠEVANJE IZ OBALE

▪ vrvi

▪ reševalni obroči

▪ kavlji, leseni drogi (palce)

PRIPOMOČKI ZA REŠEVANJE NA VODI

▪ plovila na motorni pogon

▪ plovila brez pogona 

▪ plovne tube, obroči , deske

▪ vrvi , kavlji 

PRIPOMOČKI ZA REŠEVANJE NA LEDU

▪ lestve

▪ koritasta nosila, reševalne deske

▪ vrvi

▪ kavlji
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Reševanje na in ob vodi

NAČINI REŠEVANJA IZ VODE

▪ samoreševanje

▪ reševanje z obale

▪ reševanje s plovilom

▪ osebno reševanje
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Reševanje na in ob vodi

Izkušnje kažejo, da ima 
negibni utapljajoči možnost 
za uspešno reševanje v:
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Samo reševanje – mišični krči

• Mišični krči v stopalu, goleni, stegnu in rokah
• Iztegniti mišično skupino, ki jo je prijel krč
• Ne obremenjuj mišične skupine, ki je poškodovana zaradi krča

Sprednja stegenska mišica Prstne mišice in dlani Zadnje stegenske mišice
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Samo reševanje – nenadni padec v vodo

• Če ne izgubi zavesi
• Če je oddaljenost od obale velika
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Reševanje ponesrečenega iz vode
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Reševanje iz obale

• izbira in pregled terena za pristop reševalcev
• priprava reševalnih pripomočkov glede na situacijo in dogodek
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Reševanje ponesrečenca z plovilom

▪ Če je ponesrečeni preveč od obale
▪ Če je tok preveč deroč ali vrtinčen
▪ Ponesrečeni mora biti pri zavesti, da se lahko 

oprime plovila
▪ Pri reševanju z čolnom na motorni pogon se 

ponesrečenemu približujemo s krmo
▪ Prevoz reševalca v vodi do ponesrečenca 
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Osebno reševanje

Pred začetkom reševanja mora reševalec preveriti in presoditi
▪ kje bo šel v vodo
▪ Kako bo prišel do ponesrečenca
▪ V kakšnem stanju je ponesrečenec 
▪ Katerega od reševalnih pripomočkov bo uporabil in prijemov
▪ Kje bo ponesrečenca potegni na obalo - suho
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Osebno reševanje s pripomočkom

Pred začetkom reševanja mora reševalec preveriti in presoditi
▪ Varna razdalja do ponesrečenca – samo toliko, da se lahko 

ponesrečeni prime pripomočka
▪ Vlečenje ponesrečenega do obale
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Osebno reševanje z dolgo vrvjo

Pred začetkom reševanja mora reševalec preveriti in presoditi
▪ Varovanje reševalca z dolgo vrvjo ko je močan tok, visoki 

valovi
▪ Reševalec na obali nadzira iz obale, da se vrv ne zaplete in s 

tem ne ogrozi reševalca
▪ Reševalec na obali vleče reševalca in ponesrečenega do obale
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi

Pred začetkom reševanja mora reševalec preveriti in presoditi
▪ Dobra fizična in psihična sposobnost
▪ Odlične plavalne sposobnosti
▪ Dobra razsodnost
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi -
VARNOST

Pred začetkom reševanja mora reševalec preveriti in presoditi
▪ Varen vstop v vodo je samo skok na noge
▪ Skok na glavo v neznano je smrtno nevaren 
▪ Obvezno je potrebno sleči oblačila, čevlje pred vstopom v 

vodo
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi -
TRANSPORT
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi –
TRANSPORT ONEMOGLEGA
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi –
TRANSPORT ONEMOGLEGA
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT ONEMOGLEGA
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT ONEMOGLEGA
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT  V AGONIJI

Manj čvrsti prijem:
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT  V AGONIJI

Manj čvrsti prijem:
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT  V AGONIJI

Čvrsti prijem:
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT  V AGONIJI

Čvrsti prijem:
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – TRANSPORT  V AGONIJI

Čvrsti prijem:
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – REŠEVANJE IZ PRIJEMA
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – NEGIBNI PONESREČENEC
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Osebno reševanje z reševalnimi prijemi – NEGIBNI PONESREČENEC
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Ustrezna prva pomoč PONESREČENCU

Po rešitvi ponesrečenca iz vode sledi na kopnem oskrba, katere glavni cilji 
so:
➢Vzpostaviti normalno dihanje
➢Poskrbeti, da bo ponesrečencu toplo
➢Organizirati prevoz v bolnišnico 
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Ustrezna prva pomoč PONESREČENCU



160

Reševanje na ledu
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Oprema reševalca
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Oprema reševalca



Plazovi

Zemeljski plaz
Snežni plaz Kamniti zruški, skalni 

podori, podori hriba
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• Padajoči plaz
• Drseči plaz
• Tekoči plaz

• Talni plaz
• Kložasti plaz
• Pršni plaz

• Kamniti zruški
• Sklani podori
• Podori hriba



164

• Tekoči plaz

• Drseči plaz

• Padajoči plaz
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• Pršni plaz

• Talni plaz

• Kložasti plaz
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• Kamniti zruški

• Sklani podor

• Podori hriba



https://www.youtube.com/watch?v=O35Gh1rhw24
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Zemeljski plaz

• Slovenija - precejšnja stopnja ogroženosti zaradi plazov je na 1/3 

površja

• Pripravljenost – dobro poznavanje vzročno posledičnih mehanizmov

• Tehničnih ukrepov za preprečevanje zemeljskega plazu ni. Učinkovit 

je le preventivni ukrep, da smo v času daljšega deževnega obdobja 

ali topljenja snega pozorni na morebitna začetna znamenja drsenja 

zemljišča. Če opazimo kakršnokoli znamenje moramo o tem takoj 

obvestiti Center za obveščanje. Ti bodo preko štabov Civilne zaščite 

poskrbeli za potrebne zaščitne ukrepe.

https://www.youtube.com/watch?v=O35Gh1rhw24
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Zemeljski plaz

Verjetnost sprožitve plazov je: 

• sprožitev humusnih in plitvih, srednje globokih zemeljskih plazov

Vzroki so:

• talne vode, površinske vode, razmočenost terena, delovanje 

hudourniške erozije ipd. 

• poseg v spremembo tal zaradi gradbenih deli ali spremembo načrtov 

infra strukture (poseki gozdov, gradnja cest, ….)

Pri nas je najverjetnejša sprožitev manjših hribinskih plazov, usadov, 

polhribin.
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Zemeljski plaz

• Osnovni elementi tipičnega zemeljskega plazu
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Zemeljski plaz

Zaradi zemeljskih plazov lahko pride do nastanka 

naslednjih verižnih nesreč in motenj:
• izpada telefonskih komunikacij,
• poškodbe električnih napeljav in omrežja,
• poškodbe vodovodnega omrežja,
• prometnih nesreč in naletov vozil na nezavarovanih odsekih,
• motenj v cestnem in železniškem prometu,
• eksplozij zaradi nepravočasno evakuiranih virov (cisterne 

goriv, plina, peči, ipd.)
• zaradi mehanske poškodbe zaradi eksplozij.
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Zemeljski plaz

• izpada telefonskih komunikacij,
• poškodbe električnih napeljav in omrežja,
• poškodbe vodovodnega omrežja,
• prometnih nesreč in naletov vozil na nezavarovanih 

odsekih,
• motenj v cestnem in železniškem prometu,
• eksplozij zaradi nepravočasno evakuiranih virov (cisterne 

goriv, plina, peči, ipd.)
• zaradi mehanske poškodbe zaradi eksplozij.
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Zemeljski plaz

Pomembno vlogo pri varovanju zemljišča pred usadi, 

erozijami, plazovi in vodami, so GOZDOVI, zato ne smemo 

zanemariti njihovo vlogo.:

• varovalni gozdovi gozdovi, ki varujejo zemljišča pred izpiranjem 
in krušenjem tal,

• gozdovi, ki na strmih obronkih ali bregovih voda,
• gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo 

odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in 
plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in
zemljišča pred vodo, zameti in plazovi. 
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Reševanje živali

Osnovna naloga gasilcev je reševanje ljudi, živali in premoženja. Tako kot do 
ljudi moramo gasilci imeti pozitiven, skrben odnos do živali. 
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Reševanje živali ob požarih
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Reševanje živali iz vode
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Reševanje živali iz višin in globin
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Tehnično reševanje živali
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Potreba po nasilnem odpiranj vrat in oken:
• potreba po reševanju življenj ljudi in 

živali
• oslabele in mrtve osebe
• intervencije

Tehnično odpiranje vrat in oken
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Orodje za odpiranje vrat in oken
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Orodje za uničenje vrat

https://www.youtube.com/watch?v=7vLDCJk3wNk

https://www.youtube.com/watch?v=CgU_wI-SWZ8

https://www.youtube.com/watch?v=_aV_8jnff1A

https://www.youtube.com/watch?v=cErDIXg2UBM

https://www.youtube.com/watch?v=cErDIXg2UBM
https://www.youtube.com/watch?v=7vLDCJk3wNk
https://www.youtube.com/watch?v=CgU_wI-SWZ8
https://www.youtube.com/watch?v=_aV_8jnff1A
https://www.youtube.com/watch?v=cErDIXg2UBM
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Osebna in tovorna DVIGALA

Dvigalo je dvižna naprava, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika 
vzdolž vodil in je namenjena za prevoz: 
• oseb 
• oseb in blaga
• samo blaga in so komande za zagon dvigala na zunanji strani dvigala
Dvigala za natovarjanje in raztovarjanje imajo vrata:
• avtomatska sekcijska
• ročna nihajna dvokrilna
• vertikalno pomična
• horizontalno pomična
• brez vrat z laserskimi senzorji, itd
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Tipi dvigal

• Po tipu ločimo na: 
➢ osebna (klasična, panoramska, gasilska, invalidska)dvigala
➢ tovorna (dvižne ploščadi, malotovorna - kuhinjska, avtomobilska) dvigala
➢ osebno - tovorna dvigala

• Po vrsti pogona pa na: 
➢ električna
➢ hidravlična

• Po načinu izvedbe pa na: 
➢ klasična dvigala s strojnico
➢ in brez nje »brezstrojnična dvigala«
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Vzroki za nesreče z dvigali

Vzroki nesreče z dvigalom:
• Slabo servisiranje dvigal
• Ne upoštevanje varnostnih navodil uporabnika
• Preobremenitev dvigal
• Nesreča pri vgradnji in servisu dvigala

Vzroki nesreče z dvigalom:
• Ukleščene osebe
• Ujete osebe zaradi okvare dvigala
• Osebe z paničnimi napadi pred dvigali – klavstrofobija, strah pred višino, strah 

da bi ostali brez svetlobe, strah da bi ga priklenila samodejna sekcijska vrata
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Oprema za reševanje iz dvigal

Pri reševanju v dvigalu je potrebna naslednja oprema:
• Pooblaščeni serviser
• Hidravlično orodje
• Elektrikar
• Vrvna tehnika (reševalci iz višin globin)
• Podporni material
• Drobno orodje (matični ključi, izvijači……)
• NMP
• Po potrebi druge službe (varilci, gradbeniki…..)
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Osebna dvigala v stavbah

• Nevarnosti ujetja oseb in živali – zelo zahtevno reševanje
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Tovorna dvigala v stavbah in izven

• Nevarnosti ujetja oseb in živali - zahtevno reševanje


