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1.GASILSKA VOZILA IN OPREMA

- za prevoz gasilnih in drugih sredstev ter moštva.

1. GASILSKA VOZILA

1. NAMEN:

- za prevoz gasilske opreme in moštva,

- za prevoz moštva,



1.1.2 OZNAČEVANJE GASILSKIH VOZIL

• Napis GASILCI in telefonska številka 112;

• Na pokrovu motorja, na bokih in na zadnji strani ;

• V beli barvi, na roletah v rdeči barvi;



• Na vratih kabine levo in desno je gasilski znak z znakom krajevne ali  
lastniške pripadnosti;

• Na vratih je oznaka vrste gasilskega vozila (tipizacija).





1.2 GASILSKA VOZILA in PRIPADAJOČAOPREMA

1.2.1 GASILSKO VOZILO ZA PREVOZ MOŠTVA GVM

• Namenjeno za prevoz gasilcev in opreme.

• Vsa oprema mora biti nameščena  

na ustrezna pritrdišča.

• Strogo upoštevanje normativov EU v zvezi s  
kategorijo vozniškega dovoljenja:

GVM-1 (skupna dovoljena masa do 3,5 tone).

• Posadka 1+7 ali 1+8.

GVM – 1 spada med gasilska logistična vozila



1.2.2 MANJŠE GASILSKO VOZILO GV-1
Namenjeno za prevoz gasilcev in opreme za gašenje in reševanje.

• Oprema za gašenje in reševanje:

- Izolirni dihalni aparat IDA, gasilniki S-6, vedrovka 10 litrov, tlačne in  sesalne cevi, 
ročniki, hidrantni nastavek, ključ za podzemni in nadzemni  hidrant, stikalna lestev, 
agregat, lopata, sekira, motorna žaga,…

• Prenosna MB 8/8 v nadgradnji z opremo.

• Posadka vozila oddelek 1+8 ali 

zmanjšani oddelek 1+5  ter vmesne možnosti.



1.2.2 MANJŠE GASILNO VOZILO Z VODO GVV-1

GVV-1 je namenjeno za gašenje  
požarov s samostojno taktično
enoto.

• Oprema:

• VISOKOTLAČNA črpalka, VT  
navijak, rezervoar z minimalno  
300 litri vode, MB 8/8 z opremo,  
2 x IDA, tlačne cevi, hidrantni  
nastavek za podzemni hidrant,  
stikalna lestev, elektroagregat,  
armature za peno, motorna
žaga.

• Posadka zmanjšani oddelek 1+5,  

ali oddelek (1+8) ter vmesne 

možnosti.



3. GASILNO VOZILO S CISTERNO GVC - 1

Namenjeno je za gašenje in reševanje v požarih in oskrbo  
požarišča z vodo.

• Oprema: Visokotlačna črpalka (VT) FPN 10-2000/FPH 40-250,  

vgrajen rezervoar volumna 2000 do 3000 litrov vode, ena/dve 

hitronapadalni napravi z  ročnikom, 4 x IDA, armature za 

izdelavo pene, posode ali  rezervoar za penilo, elektroagregat, 

razsvetljava, stikalna ali  raztegljiva lestev, nosila, cevni 

mostičeki, ročno orodje,  vpihovalec zraka potopna črpalka TP 

4/1, motorna žaga,…

• Posadka zmanjšani oddelek 1+5, ali oddelek (1+8) ter 

vmesne možnosti.





1.2.4 GASILNO VOZILO S CISTERNO GVC- 2

Namenjeno je za gašenje in oskrbo požarišča z vodo.

• Oprema:

• normalnotlačna ali VT črpalka FPN 10-3000 s sesalnim in vsaj 2  
tlačnima priključkoma, rezervoar 5000 litrov vode, rezervoar za  
večjo količino penila, hitronapadalna naprava z ročnikom, metalec 
vode  in penila, 2 x IDA, armature za peno, sesalna cev glede na 
priključek,  reševalne vrvi 30 m, reflektorji, elektroagregat, ročno 
orodje,  vpihovalec zraka, potopna črpalka, motorna žaga,…

• Posadka 1+2.
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2. GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZAGAŠENJE

1. GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA ODVZEM GASILNE VODE -A

2. GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA DOVAJANJE VODEDO  

RAZDELILCA – TROJAKA - B

3. GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA DOVAJANJE VODE DO  

ROČNIKOV – C

4. OSTALA GASILSKA OPREMA IN ORODJE TER PRIBORIZA  

GAŠENJE

OPREMA - BOPREMA - A OPREMA - C



2.1 GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA ODVZEM GASILNE VODE -A

Odvzem  

različnega

gasilnih sredstev – vode, izvedemo s  

orodja in naprav. Motorne brizgalne,

pomočjo  

vgrajene

visokotlačne črpalke v vozilih in hidranti v različnih izvedbah.

a) Motorne brizgalne z pripadajočo opremo



Motorne brizgalne so namenjene za črpanje čiste in nečiste vode iz  

naravnih virov (reke, potoki, jezera, vodna zajetja požarne vode,…)

Označevanje:

– Motorna Brizgalna (MB),

– 8/8 = 800l/min / 8 barov,

– črpalke zmorejo več, toda za lažje  

označevanje se določi mejna vrednost.

Delitev:
– pretok l/min in delovni tlak / bar
– pogon:

• bencinski 2- ali 4-taktni,
• dizel motor.

– vrsto črpanega medija:
• čista voda,
• umazana voda.



vodnega zajetja doSesalne cevi so namenjene za sesanje vode iz  

sesalnega grla na MB in v črpalko.

Poznamo različne dimenzije in dolžine sesalnih cevi.

OSNOVNE DIMENZIJE:

• D

• C

• B

• A

25 mm

52 mm

75 mm

110 mm

PO DOLŽINI LOČIMO:

• 1,6 m

• Do 5 m (C cevi)

A 110 mm / 1,6m

D 25 mm

C 52 mm

B 75 mm

NAZIVNI PRETOK:

C 200 l/min

B 400 l/min

A 800 l/min



Sesalna košara preprečuje vstop umazanije v sesalni vod in črpalko, zadrži

vodni stolpec.

Sestavni deli:

- ohišje

- sesalna spojka

- nepovratni ventil

- zaščitna mreža

- priključki za ventilno  

in vezalno vrv

Zaščitna mreža nudi  

maksimalno zaščito v  

kombinaciji s sesalnim  

košem, preprečuje  

tudi zelo majhnim  

delcem da bi vstopili v  

sesalno cev.



Ventilna in vezalna vrv, služita za vezanje sesalnih cevi in za odpiranje in  

zapiranje sesalnega ventila na sesalni košari.

KLJUČI za spajanje cevi in armatur.  

Za normalni tlak KLASIK A, B, C



Hidranti za odvzem gasilne vode iz hidrantnega omrežja

Podzemni hidrant

Hidrantni nastavek Hidrantni ključ Nadzemni hidrant

+ ključ
Teleskopski  

hidrant



Vgrajene črpalke v vozilih

Vgrajene črpalke v vozilih črpajo vodo iz

rezevoarja v vozilu ali iz naravnega vodnega

vira s pomočjo sesalnega voda.



Oznaka cevi B

Notranji  

premer v  

mm
75

Dolžine v m 15, 20 (30m

za lestve)

Delovni tlak 16

Preizkusni  

tlak
25

Razpočni  

tlak
50

2.2 GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA DOVAJANJE VODE DO  

RAZDELILCA – TROJAKA - B

TLAČNE CEVI B – tlačni vod

Tlačne cevi B so namenjene izdelavo tlačnega voda ter za pretakanje  

medija – vode od MB do razdelilca - trojaka.



Služi razdelitvi enega vodnega vira na tri  
vodne vire.
Najpogostejši so CBC.

Obstajajo tudi:
– CCC,
– DCD,
– BBB,
– BAB.

Označevanje (gledano v smeri napada):
– 1. voda (levi ventil),

TROJAK - RAZDELILEC

– 2. voda (desni ventil),
– 3. voda (sredinski ventil). 1. voda 2. voda

3. voda



2.3 GASILSKA OPREMA IN ORODJE ZA DOVAJANJE VODE DO  

ROČNIKOV – C

TLAČNE CEVI C – tlačni vod

Tlačne C cevi so namenjene izdelavo tlačnega voda ter za pretakanje  

medija – vode od razdelilca – trojaka do ročnikov.



R O Č N I K I



OSTALA OPREMA, ORODJE IN PRIBORI



3. GAŠENJE S PENO IN ARMATURE ZA IZDELAVO ZRAČNE PENE











4. GASILNIKI

Gasilni aparat ali gasilnik je naprava za aktivno požarno

zaščito, ki je namenjena za gašenje začetnih požarov v nujnih

primerih.



Gasilni aparat na prah

• Najbolj pogosti in učinkoviti;

• Za gašenje požarov tipa A, B, C;

• Hladilni in dušilni učinek;

• Različne velikosti;

• Poznamo jih tudi pod oznako „S“.



Gasilni aparat na peno

• Uporabljamo za  
požare tipa A, B;

• Dušilni učinek;

• Različne velikosti.

Penilno sredstvo BIOVERSAL® QF je izredno  
učinkovito v boju proti ognju.
Njegova sestava in delovanje:
• preprečuje ponovni vžig;
• ima izredno hiter učinek hlajenja;
• čiščenje po gašenju je veliko enostavnejše;

•primeren za gašenje trdih snovi (A),gašenje  
tekočin (B) in gašenje maščob in olj (F);



Gasilni aparati z vodo

• Gašenje požarov, tipa A;

• Hladilni in dušilni učinek;

• 9 - litrski.



Gasilni aparat na CO2

• Za gašenje požarov tipa  
B, C, elektronskih naprav;

• Hladilni in dušilni učinek;

• Različne velikosti.

Gašenje na prostem?

Ni priporočljivo!



Aktiviranje in uporaba gasilnikov



5. ZAVAROVANJE OBMOČJA

Vsaka intervencija zahteva od vodje, da poskrbi za zavarovanje  
mesta intervencije.

Z pravilnimi ukrepi in sredstvi preprečimo naslednje:

- Nalet mimovozečih vozil;

- Dostop nepoklicanim osebam na območje intervencije.

Za zavarovanje kraja intervencije uporabljamo naslednjo opremo:

- Triopane, stožce;

- Svetlobne in zvočne signale na vozilih;

- Ročne svetilke, zastavice in loparčke;

- Označevalne trakove.



Oprema za zavarovanje mesta intervencije

Triopan gasilski Svetlobni blok  

na vozilih
Stožci Označevalni trakovi

Ročne svetilke, zastavice,  
loparčki





Literatura in viri:

- Fotografije iz svetovnega spleta;

- Priročnik za tečaj specialnosti strojnik,

Milan Kroflič, Boštjan Žagar, GZS Ljubljana 2010;

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje 

Gradiva za temeljne učne programe

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje 

TEMELJNI PROGRAM ZA USPOSABLJANJE PROSTOVOLJNIH GASILCEV,

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana, oktober 2016

http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje
http://www.gasilec.net/operativa/operativa-izobrazevanje



