
VOZILA IN 

OPREMA

NADALJEVALNI TEČAJ ZA 

GASILCA



Označevanje vozil

• Napis GASILCI in telefonska številka 112.

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

lahko tudi na strehi.

• 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).

• Izvedba z nalepkami ali barvanjem.



Označevanje



Označevanje



Manjše poveljniško vozilo PV-1

Za vodenje intervencije in taktičnih enot, 

izvidovanje stopnje razvitosti požara …

Oprema:

– IDA, opozorilni brezrokavnik, ročna radijska 

postaja, gasilnik S-6, kovček s prvo pomočjo, 

ročna svetilka, opozorilna zastava …

Posadka 1+4.



Manjše poveljniško vozilo PV-1



Večje poveljniško vozilo PV-2

Za vodenje intervencije in taktičnih enot na terenu.

Za štabno delo, kvalitetno komunikacijo.

Vozilo ima tri prostore:

– prostor A (voznik in sovoznik),

– prostor B (delovni prostor),

– prostor C (štabni prostor z najmanj 5 sedeži).

Oprema:

IDA, gasilnik S-9 in CO2, kovček s prvo 
pomočjo, komunikacijska oprema, opozorilna 
zastava, agregat.



Večje poveljniško vozilo PV-2



Gasilsko vozilo za prevoz 

moštva GVM
• 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 dopustna masa do 3,5 tone),

– GVM-2 (skupna dopustna masa nad 3,5 

tone).

• Posadka 1+8.



Gasilsko vozilo za prevoz 

moštva GVM



Vozila za gašenje

• Namenjeno gašenju požarov.

• Opravljanju manjših tehničnih intervencij.

• Prenosna motorna črpalka.

• Vgrajena črpalka.

• Gasilna oprema.

• Rezervoar za vodo (možnost).



Manjše gasilno vozilo GV-1

• V manjših prostovoljnih enotah.

• Oprema za gašenje in reševanje:

– IDA, gasilski pas, gasilnik S-6, vedrovka 10 

litrov, tlačne in sesalne cevi, hidrantni 

nastavek, ključ za talni in nadzemni hidrant, 

stikalna lestev, sekira, ročka za gorivo … 

• Prenosna MB 8/8 v nadgradnji z opremo.

• Posadka 1+5 ali 1+8.



Manjše gasilno vozilo GV-1



Večje gasilno vozilo GV-2

• Za gašenje, reševanje pred vodo, manjše 

tehnične intervencije.

• Oprema:

– IDA, gasilski pas, gasilnik, armature za težko in 

srednjo peno, tlačne in sesalne cevi, hidrantni 

nastavek, omejevalec tlaka, prehodne spojke, oporno 

koleno, ključ za talni in nadzemni hidrant, stikalno, 

razteljivo in zložljivo lestev, nosila, opozorilna 

zastava, sekira, motorna žaga, ročka za gorivo …

• Prenosna MB 8/8 ali vgrajena 16/8 s pogonom 

prek avtomobilskega motorja.

• Posadka 1+8.



Večje gasilno vozilo GV-2



Manjše gasilno vozilo z vodo 

GVV-1

• Za gašenje s samostojno taktično enoto.

• Oprema:

– VT črpalka, VT navijak, rezervoar z minimalno 

300 litri vode, MB 8/8 z opremo, IDA, tlačne 

cevi, hidrantni nastavek za talni in nadzemni 

hidrant, stikalna lestev, elektroagregat, ročka 

za gorivo, armature za peno (možnost).

• Posadka 1+5.



Manjše gasilno vozilo z vodo 

GVV-1



Večje gasilno vozilo z vodo 

GVV-2
• Za gašenje s samostojno taktično enoto in za manjše 

tehnične intervencije.

• Oprema:

– IDA, vgrajena črpalka FPN 10-1000 ali FPN 10-
1000/FPH 40-250, rezervoar 1000 litrov vode, 
armature za peno, 20 litrov penila v posodi, VT 
navijak 50 m, zbiralec A-2B, oporno koleno, 
omejevalec tlaka, prenosna kaseta s cevmi, stikalna 
ali raztegljiva lestev, nosila, elektroagregat, 
hidravlično orodje (razpiralo, rezalo – možnost), 
reflektorji (možnost) …

• Posadka 1+5,1+6 ali 1+8.



Večje gasilno vozilo z vodo 

GVV-2



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/25
• Za gašenje in reševanje v požarih, oskrba požarišča z 

vodo.

• Oprema:

– VT črpalka FPN 10-2000/FPH 40-250, rezervoar 

2500 litrov vode, ena/dve hitronapadalni napravi, IDA, 

armature za izdelavo pene, posode ali  rezervoar za 

penilo, elektroagregat, razsvetljava, stikalna ali 

raztegljiva lestev, nosila, cevni mostiček, ročno 

orodje, vpihovalec zraka (možnost), potopna črpalka 

TP 4/1 (možnost) …

• Posadka 1+5, 1+6, (1+7)*, (1+8)*

– Samo v primeru homologiranega števila sedežev in 

pritrdišč v kabini*



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/25



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/25



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/15
• Za gašenje in opravljanje manjših tehničnih intervencij.

• Oprema:

– IDA, vgrajena VT črpalka FPN 10-2000/ FPH 40-250, 

rezervoar od 1200* do 1500 litrov vode, pogon 4x4, 

zaščitna obleka pred nevarnimi snovmi, armature za 

penilo, posode ali rezervoar za penilo, raztegljiva, 

stikalna in zložljiva lestev, vskočnica ali vskočna 

blazina, reševalna vrv 30 m, nosila, kisik z ustrezno 

masko, reflektorji, elektroagregat, potopna črpalka TP 

4/1, orodje za tehnično reševanje, dvižne blazine z 

opremo, oprema za merjenje nevarnih snovi, 

vpihovalec zraka (neobvezno) …

• Posadka 1+5, 1+6, 1+8*



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/15



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/24
• Za gašenje in oskrbo požarišč z vodo.

• Oprema:

– IDA, vgrajena VT črpalka FPN 10-2000/ FPH 40-250 
v zadnjem delu vozila z 2 x B tlačnima priključkoma, 
rezervoar 2400 litrov vode, hitronapadalna naprava 
na zadnji desni strani, armature za peno, posode za 
penilo, raztegljiva in stikalna lestev, reševalna vrv 30 
m, nosila, elektroagregat, razsvetljava, potopna 
črpalka TP 4/1 (neobvezno), vpihovalec zraka 
(neobvezno) …

• Posadka 1+2.



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

16/24



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

24/50
• Za gašenje in oskrbo požarišča z vodo

• Oprema:

– normalnotlačna ali VT črpalka FPN 10-3000, 
rezervoar 5000 litrov vode, rezervoar za penilo 500 
litrov, hitronapadalna naprava zadaj desno ali levo, 
metalec vode in pene, pogon 4x4, črpalka s sesalnim 
in vsaj 2 tlačnima priključkoma, IDA, armature za 
peno, sesalna cev glede na priključek, reševalna vrv 
30 m, reflektorji, elektroagregat, ročno orodje, 
vpihovalec zraka (neobvezno), potopna črpalka 
(neobvezno) …

• Posadka 1+2.



Gasilno vozilo s cisterno GVC 

24/50



Gasilska avtocisterna AC

• Vgrajena črpalka.

• Pogon prek avtomobilskega motorja.

• Gasilska oprema.

• Trdno vgrajeni rezervoarji za gasilna 

sredstva.

• Vgrajen rezervoar za penilno sredstvo ali 

priročne posode.



Gasilska avtocisterna AC

– AC 16/40

– AC 16/50

– AC 24/60

– AC 24/70

– AC 30/100

– Itd.



Gasilno vozilo s prahom GVS

• Gasilno sredstvo prah.

• Naprave za gašenje s prahom (metalci).

• Zmanjšana gasilna oprema:

– zalogovnik ABC prahu, banka potisnega plina.

• GVS-1000 (1000 kg ABC prahu).

• GVS-2000 (2000 kg ABC prahu).



Gasilno vozilo s prahom GVS



Gasilno vozilo s prahom in 

vodo GVSV

• Gasilni sredstvi ABC prah in voda.

• Vgrajena naprava za gašenje z ABC 

prahom.

• Oprema:

– vgrajen rezervoar za vodo in prah, banka 

potisnega plina, metalec za ABC prah in vodo.

• Posadka 1+2, 1+5, 1+6.



Gasilno vozilo s prahom in vodo 

GVSV



Gasilsko vozilo za gozdne 

požare
Za gašenje požarov v naravnem okolju:

– Malo terensko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-1:

• posadka 1+4,

• visokotlačna naprava 50 bar/90 l/min, rezervoar za vodo 200-

800 litrov, rezervoar za penilo 10% volumna vode, navijak z 

VT cevjo,

• gasilska oprema za gašenje.

– Večje terensko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-2

• posadka 1+2, 1+5,

• vgrajena gasilska črpalka FPN 10-750 ali visokotlačna 

naprava 50 bar/200l/min, rezervoar za vodo nad 800 litrov, 

rezervoar za penilo 10% volumna vode, navijak z VT cevjo,

• gasilska oprema za gašenje.



GVGP-1



GVGP-2



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-1

GCGP-1

– Posadka 1+4.

– Pogon na vsa kolesa.

– Črpalka 16/10.

– Rezervoar za vodo do 4000 litrov.



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-1



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-2

GCGP-2

– Posadka 1+2.

– Pogon na vsa kolesa.

– Črpalka 24/10.

– Rezervoar za vodo do 9000 litrov.



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-2



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-3

GCGP-3

– Posadka 1+2.

– Pogon na vsa kolesa.

– Črpalka 24/10.

– Rezervoar za vodo nad 9000 litrov.



Gasilska cisterna za gašenje 

gozdnih požarov GCGP-3



Vozilo za gašenje in reševanje 

iz višin

• Avtolestve.

• Zgibna in teleskopska dvigala.

• Gasilska vozila z dvigalnimi napravami na 

motorni pogon.

• Za gašenje in reševanje.

• Posadka 1+2.



Vozilo za gašenje in reševanje 

iz višin
• AL (avtolestev) višina / previs

• ALK (avtolestev s košaro) višina / previs

• ZD (zgibno dvigalo) višina / previs

• TD (teleskopsko dvigalo)

• GVC ZD (kombinirano)



Avtolestev AL



Avtolestev s košaro ALK



Zgibno dvigalo ZD



Teleskopsko dvigalo TD



GVC ZD (kombinacija)



Tehnična vozila

• HTV (hitro tehnično vozilo)

• HTRV (hitro tehnično reševalno vozilo)

• TRV 1 (manjše tehnično reševalno vozilo)

• TRV 2-d (večje tehnično reševalno vozilo z 

dvigalom)



Hitro tehnično vozilo HTV



Hitro tehnično reševalno vozilo

HTRV



Malo tehnično reševalno 

vozilo TRV-1



Večje tehnično reševalno vozilo 

TRV-2d



Orodna vozila OV

• Prevoz opreme in orodja pri požarih in 

tehničnih intervencijah:

– OV orodno vozilo,

– OVD orodno vozilo za zaščito dihal,

– OVNS orodno vozilo za reševanje pri 

nevarnih snoveh,

– OVS orodno vozilo za reševanje pri sevanju,

– OVRV orodno vozilo za reševanje na vodi,

– OVVO orodno vozilo za varstvo okolja.



Orodna vozila OV



Gasilski priklopniki

• PMB - priklopnik s prenosno motorno brizgalno

• PL - priklopnik lestev

• PP - priklopnik za penilno snov

• PR - priklopnik za razsvetljavo

• PO - priklopnik za odstranjevanje olja

• PHy - priklopnik Hydrovac

• PS - priklopnik za gasilni prah

• PT-VP - priklopnik za vodo in peno

• PC - priklopnik za cevi

• PČ - priklopnik za reševalni čoln



Gasilski priklopniki



Gasilni čoln

• Gasilni čoln GČ-1:

– reševanje na vodi, gašenje, prevoz oseb; 

dolžina do 6,0 metrov in širok 3,3 metra; 

sedežni prostor za najmanj 10 ljudi; oprema 

za reševanje na vodi in gasilska oprema.

• Gasilni čoln GČ-2:

– reševanje na vodi, gašenje, prevoz oseb; 

dolžina do 12,0 metrov; oprema za reševanje 

na vodi in gasilska oprema.



Gasilski reševalni čoln

• Gasilski reševalni čoln GRČ-1:

– reševanje na vodi; dolžina do 3,3 metra in 

širina 1,4 metra; sedežni prostor za 4 osebe.

• Gasilski reševalni čoln GRČ-2

– reševanje na vodi; dolžina do 4,5 metra in 

širina 2,0 metra; sedežni prostor za najmanj 6 

oseb.





Druga gasilska vozila

Zaradi specifične dogradnje in opremljenosti 

z gasilsko opremo so namenjeni za 

intervencije in gasilsko službo.



Cevno vozilo CV

• Za prevoz cevi.

• Za hitro napeljavo tlačnih cevovodov,

• Tlačne cevi,

• Armature,

• Prenosna gasilska črpalka MB 8/8,

• Posadka 1+2, 1+5, 1+6,



Cevno vozilo CV



Gasilsko vozilo za radijske zveze 

GVRZ
• Zagotavljanje komunikacijske in informacijske podpore 

enotam na terenu / vodstvu intervencije.

• Osnovno vozilo je prostorsko razdeljeno

– voznikov in sovoznikov prostor,

– srednji del z delovnimi pulti,

– tovorni prostor, ločen od potniškega s steno.

• Oprema:

– mobilne in ročne radijske postaje, elektroagregat, 
razsvetljava, antenski sistemi (vgrajen in montažen), 
prenosni računalniki, GPS navigacijski sistem, 
vremenska postaja, polnilci radijskih postaj, tenda …



Gasilsko vozilo za radijske zveze 

GVRZ



Gasilsko tovorno vozilo GTV
• Posadka 1+1, 1+2.

• Uporaba za posebne gasilske intervencije in dela.



Letališka vozila



Tirna vozila



Tunelska vozila



Ostala vozila


