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POVZETEK
Specialne policijske enote so v svetu in tudi pri nas začele nastajati na začetku
sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Za uspešno delovanje takšnih enot so potrebna
tudi oklepna vozila, ki policistom nudijo zaščito in mobilnost. V Sloveniji so se od leta
1973 do 1984 uporabljala oklepna vozila iz druge svetovne vojne, ameriški M8 in M3
A1, od leta 1984 naprej pa lahki oklepni transporter znamke TAM 150 B9-MV, ki se
uporablja še danes. Tovrstna vozila se uporabljajo za prijetje in preprečitev napada
oboroţenih oseb, kadar se pričakuje oboroţen napad na policiste, varovane osebe ali
varovane objekte. Vozila uporabljamo za pribliţevanje objektu, za varovanje oseb in
objektov, za blokado in zasedo, za pregled terena in za vzdrţevanje javnega reda in
miru ob hujših izgredih. V diplomskem delu predstavim tudi Posebno policijsko enoto,
ki je enota na sklic, da opravi le konkretno nalogo. Posebno policijsko enoto
omenjam zato, ker tudi ta enota uporablja oklepna vozila in vozilo z vodnim topom,
predvsem za vzdrţevanje javnega reda in miru. Ker so ta vozila ţe iztrošena in
zastarela, v diplomskem delu prikaţem teţave, s katerimi se soočamo v Specialni
enoti policije. Nato predstavim sodobna oklepna vozila, ki jih proizvajajo priznana
podjetja in predstavim predlog za nabavo sodobnih oklepnih vozil, ki bi bila
najprimernejša za slovensko policijo.
Ključne besede: Specialna enota, Posebna policijska enota, posebna motorna vozila,
oklepno vozilo, vozilo z vodnim topom
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SUMMARY
The beginning of the 70-ies of the past century saw the origin of special police units
in the world as well as in our country. In order for the units to act successfully, the
units utilize armoured vehicles providing security and mobility to police officers.
During the 1973–1984 period, Slovenia used armoured vehicles from the 2nd World
War, the American M8 and M3 A1. From 1984, a light TAM 150 B9 MV armoured
transporter has been used. This kind of vehicles are used to catch armed suspected
criminal offenders or to prevent an attack and/or escape of potential criminal
offenders, when there is a high possibility of armed attack on the police officers. The
vehicles are used when approaching a building, to protect individuals and buildings,
to set a blockade and an ambush, to carry out terrain survey, to maintain public
peace and order in cases of severe riots. The diploma thesis also presents a special
anti-riot unit, as a call-up unit, aimed at accomplishing a particular task. An anti-riot
unit is mentioned because it also uses armoured vehicles and a vehicle equipped
with a water cannon, particularly to maintain public peace and order. Since these
vehicles are rather overused and out of date, I am presenting the difficulties the
police Special Unit is facing. In addition, modern armoured vehicles, manufactured
by renowned companies, are presented, along with a proposal for purchasing
modern armoured vehicles that would be most appropriate for the Slovene police.
Key words: Special Unit, special anti-riot unit, special motor vehicles, armoured
vehicle, water cannon vehicle
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1 UVOD
V pravni drţavi je temeljna naloga policije, da skrbi za varnost vseh ljudi na svojem
območju. V vsaki druţbi pride do pojava organiziranih zdruţb, ki se nezakonito
ukvarjajo s hudimi kaznivimi dejanji, kot so na primer preprodaja prepovedanih drog,
oboroţeni ropi, izsiljevanja in ugrabitve ljudi, groţnje najvišjim političnim
predstavnikom in gospodarstvenikom ter z druga huda kazniva dejanja. Za dosego
svojih ciljev, ki jim prinašajo velike dobičke in protipravno pridobljena materialna
sredstva, velikokrat ne izbirajo sredstev ter so pripravljeni uporabiti tudi najhujša
nasilna dejanja vključno z uporabo strelnega oroţja, eksploziva in drugih nevarnih
sredstev.
Ker je Slovenija članica Evropske unije, zveze NATO in drugih mednarodnih
organizacij, lahko tudi mi pričakujemo pojav terorističnih organizacij. Pripravljeni
moramo biti tudi na njihov morebiten napad na našem ozemlju. Ker takim izjemnim
primerom redne policijske enote velikokrat niso kos, je potrebna uporaba posebnih
oziroma specialnih enot, ki so bolje izurjene, organizirane in bolje opremljene. V
Sloveniji imamo za ta namen Specialno enoto policije, ki se permanentno usposablja
in uri tudi za protiteroristično delovanje.
Za ustanovitev prve tovrstne policijske enote štejemo datum 1. 3. 1973, ko je bil
ustanovljen Vod za posebne naloge, v sestavi Čete milice za posebne naloge.
V nadaljevanju bom opisal razvoj specialne enote policije od samih začetkov, pa vse
do danes. Od leta 1998 sem tudi sam pripadnik te enote.
Za delovanje takšne enote so ključnega pomena tudi posebna vozila. Gre za lahke
oklepne transporterje, oziroma kot jih imenujemo v policiji specialna oklepna vozila.
Ta vozila nudijo policistom zaščito pred oboroţenimi osumljenci in moţnost laţje in
učinkovitejše izvedbe naloge. Predstavil bom oklepna vozila, ki jih je policija
uporabljala na začetku, od leta 1973 naprej, ter tista, ki jih uporablja danes. Prikazal
bom, kakšen je njihov namen in uporaba v praksi. Navedel bom pravno podlago za
uporabo vozil kot prisilno sredstvo. Glede na to, da se tudi sam poklicno ukvarjam s
posebnimi vozili v policiji, ţelim predstaviti, kako in kdaj se navedena vozila dejansko
uporabljajo v praksi, ter kakšne teţave se pojavljajo pri tem.
V drugo vrsto posebnih vozil spada specialno vozilo z vodnim topom oziroma
posebno vozilo za razganjanje mnoţice z vodnim curkom. To vozilo pri nas uporablja
predvsem Posebna policijska enota, ki pa ni v stalnem sestavu, ampak je to enota na
sklic, ki se sestane le za izvršitev točno določene naloge, nato pa se policisti vrnejo
na redno delo na matične policijske enote. Posebna policijska enota opravlja
predvsem naloge na področju vzdrţevanja javnega reda in miru ob večjih športnih
prireditvah, demonstracijah in protestih. Za vzpostavitev javnega reda in miru pri
hujših kršitvah več tisoč glave mnoţice ljudi so vozila z vodnim topom nepogrešljiva.
V primeru, da postane mnoţica nasilna, kar privede do hudih izgredov in je ni
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mogoče obvladati z milejšimi sredstvi, je nujna uporaba vodnega curka in plinskih
sredstev. S tem preprečimo nepotrebne ţrtve tako med protestniki ali navijači, kot
med policisti ali tretjimi osebami, ali večjo materialno škodo. Z uporabo vodnega
curka, razţenemo mnoţico na več manjših skupin, ki jih lahko policisti nato obvladajo
in vzpostavijo nadzor. Pomemben je tudi psihološki učinek na ljudi, saj ţe s samo
prisotnostjo tovrstnih vozil doseţemo, da lahko policisti opravijo svoje naloge z
milejšimi sredstvi. Ker veliko ljudi ne pozna razlike med specialno in posebno enoto
pri nas, bom opisal tudi slednjo, njene naloge, organiziranost in podal kratek
zgodovinski opis. Predstavil bom tudi teţave, ki se pojavljajo pri uporabi posebnimh
vozil.
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Nujno potrebna naloga pri izdelavi diplomskega dela je zbiranje in urejanje gradiva.
Na področju specialnih in posebnih enot sem preučil veliko predpisov in gradiva,
predvsem tistega, ki se nanaša na uporabo posebnih motornih vozil. Poskušal sem
obdelati le tisto tematiko, ki se nanaša na zagotavljanje varnosti s pomočjo
navedenih motornih vozil. Ţelel sem predstaviti pomen teh vozil, njihovo uporabo v
praksi, teţave, ki se pojavljajo, in izdelati predlog za rešitev tega problema.
1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti Specialno enoto policije, Posebno enoto
policije, vzroke za ustanovitev, pravno podlago, razvoj, organigram in naloge, ki jih
opravljata. Nato se ţelim osredotočiti na posebna motorna vozila policije, opisati
namen teh vozil, uporabo v praksi in kakšne teţave se pri tem pojavljajo. Glede na
to, da ima slovenska policija zastarela tovrstna vozila, ki niso več zanesljiva, ţelim
ugotoviti, kakšna so sodobna tovrstna vozila in katera bi bila primerna za našo
policijo. Ugotoviti ţelim tudi, kakšna oklepna vozila uporabljajo primerljive enote
drugih evropskih drţav. Ker gre za zelo draga vozila in ker bi se nabavljala za daljše
časovno obdobje je še posebej pomembno, da je nakup premišljen in utemeljen.
Vozila morajo biti zanesljiva, uporabna v praksi in morajo zadostiti pričakovanjem.
Servisiranje in vzdrţevanje ne smeta predstavljati teţav.
1.3 METODE DELA
Z analitično in deskriptivno metodo sem preučil literaturo in zakonodajo, ki se nanaša
na Specialno in Posebno policijsko enoto ter na posebna vozila, in jo povezal s
svojimi izkušnjami ter spoznanji. Z uporabo statistične metode sem navedel
operativno uporabo posebnih vozil v preteklosti. Z uporabo primerjalne metode sem
primerjal sodobna tovrstna vozila med seboj. Na podlagi zbranih podatkov in na
podlagi razgovorov z zaposlenimi v Specialni enoti in lastnih izkušenj sem pripravil
predlog za nabavo novih in sodobnih posebnih vozil.
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo z naslovom Namen in uporaba posebnih vozil v Specialni enoti
policije je napisano v desetih poglavjih.
Na začetku je povzetek v slovenskem in angleškem jeziku. Predstavlja okrnjeno
vsebino obdelane teme. Nato sledijo poglavja, ki so sestavni del diplomskega dela.
1. Uvod vsebuje kratko vsebino obravnavane teme. Opredeljeno je področje
dela, cilji in namen, predstavljene so metode dela in napisana zgradba
diplomskega dela.
2. Specialna enota – Opisani so razlogi za ustanovitev specialne enote policije,
razvoj od začetka do danes, organiziranost, pravna podlaga za delovanje,
naloge, ki jih opravlja.
3. Posebna policijska enota – poglavje opisuje pravno podlago za delovanje,
zgodovinski razvoj enote, organiziranost, naloge, sklic enote, usposabljanje
pripadnikov in sodelovanje s specialno enoto. Namen tega poglavja je
predstaviti razliko med enotama; slednja je predstavljena zato, ker uporablja
posebna motorna vozila pri opravljanju nalog.
4. Posebna motorna vozila – v poglavju je navedena pravna podlaga za
delovanje, zgodovinski opis, predstavitev specialnega oklepnega vozila znamke
TAM 150 B9-MV, predstavitev oroţja in opreme vozila. Predstavljeno je
specialno vozilo z vodnim topom znamke TAM 260 T26 BK 6x6 in oprema
vozila.
5. Policijska specialnost – vozniki specialnih vozil – v okviru Specialne
enote GPU deluje skupina policistov, ki so vozniki specialnih vozil.
Predstavljeno je njihovo delovanje in organiziranost v preteklosti in danes.
6. Namen in uporaba posebnih motornih vozil predstavlja osrednji del
diplomskega dela. Prikazan je namen posebnih vozil, na kakšen način in v
katerih primerih se uporabljajo v praksi, kakšna je taktika delovanja, zakaj so
pomembna za učinkovito delo policije pri izvedbi varnostno tveganih nalog.
7. Teţave z obstoječimi posebnimi vozili – tu ţelim opozoriti na resne
teţave, ki se pojavljajo zaradi starosti in iztrošenosti vozil, ter na teţave pri
zagotavljanju nadomestnih delov, saj tovarna TAM, ki je vozila izdelala, ne
deluje več.
8. Sodobna oklepna vozila – predstavljeni so sodobni lahki oklepni
transporterji, ki jih izdelujejo priznana podjetja. Opisana so le tista vozila, ki bi
bila primerna za delo v policiji.
9. Predlog za novo posebno motorno vozilo – izmed predstavljenih vozil je
predlagana nabava tistega vozila, ki bi ustrezalo postavljenim kriterijem in bi
bilo najprimernejše za uporabo pri nas.
10. Zaključek – navaja glavne ugotovitve, do katerih sem prišel pri izdelavi
diplomskega dela.
Na koncu so navedeni še viri in literatura, seznam slik in ostalo.
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2 SPECIALNA ENOTA
2.1 RAZLOGI ZA USTANOVITEV SPECIALNIH ENOT
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se v svetu pojavi vse več hudih
terorističnih dejanj. Na olimpijskih igrah leta 1972 v nemškem Munchenu je osem
teroristov palestinske organizacije Črni september vdrlo v olimpijsko vas; dva
izraelska športnika so takoj ubili, devet pa zajeli. Zahteva osmerice je bila, da v
zameno za talce izpustijo 200
zaprtih Palestincev in drugih pripadnikov
»osvobodilnega gibanja« in jih z letalom prepeljejo v neko arabsko prestolnico,
katere ime so nameravali sporočiti kasneje. Poskrbeti bi morali tudi za prevoz talcev
in pripadnikov Črnega septembra iz Nemčije. Po pogajanjih, ko so ugrabitelje s talci
prepeljali do vojaškega letališča pri Munchenu, od koder bi z letalom nadaljevali pot,
je nemška policija z ostrostrelci in oklepnimi vozili napadla teroriste z namenom, da
osvobodi talce. Napad se ni posrečil in Črni september je pobil vse talce. Teroristi so
med streljanjem poskušali pobegniti, vendar so jih zadele policijske krogle, nekaj jih
je umrlo, ostale pa so prijeli (po Čučku, 1981, str. 114–120).
V Italiji je v tistem času delovalo več terorističnih organizacij, svetovno znana je bila
Rdeče brigade. Gre za skrajno levičarsko organizacijo, ki se je imela za del splošnega
»evropskega revolucionarnega boja« in je nameravala sproţiti ofenzivo proti
političnim, gospodarskim, kulturnim in drugim vrhom italijanske druţbe. Ustanovitelj
je bil študent sociologije Renato Curcio. Izvedli so več ugrabitev in umorov
pomembnih ljudi, od gospodarstvenikov, predstavnikov sodne veje oblasti in
politikov. Prav tako so izvedli nekaj spektakularnih bančnih ropov in si pridobili
finančna sredstva za delovanje. Leta 1976 so brigadisti umorili genovskega toţilca
Francesca Coca in dva njegova spremljevalca. »Višek zadnje faze je bil nedvomno
napad na predsednika vlade Alda Mora, njegova ugrabitev, »sojenje« in usmrtitev.
Drama je trajala od 16. marca do 9. maja 1978« (Čuček, 1981, str 55).
Tudi v tedanji Jugoslaviji se pojavi teroristična skupina, ki ima cilj organizirati
oboroţeni odpor proti tedanji jugoslovanski oblasti. »Dne 21. junija 1972 je pri
Bistriškem jarku na Koroškem v našo drţavo vdrla oboroţena skupina 19 hrvaških
teroristov, izurjenih v Avstraliji. Pripadali so skrajni ustaški emigrantski organizaciji z
imenom Hrvaško revolucionarno bratstvo in so se urili po priročniku z naslovom
Pliberški maščevalci, ki so ga izdali tudi po polomu teroristične akcije v osrednji
Bosni. Prebili so se v osrednjo Bosno in se utaborili na planini Raduša, zato je akcija
za njih prijetje dobila ime »Raduša«. Teroristi so bili v Bosni in Hercegovini ter na
Hrvaškem uničeni ali prijeti (petnajst jih je padlo, štirje so bili ujeti), nato pa se je
začelo razčlenjevanje slabih in dobrih strani delovanja organov za notranje zadeve,
teritorialne obrambe in JLA. Temeljno spoznanje je bilo, da se lahko z dobro
izurjenimi teroristi uspešno spoprijema le dobro usposobljena proti gverilska enota
milice, v širši akciji pa lahko sodeluje tudi enota milice na sklic, šele nato vojska ali
teritorialna obramba. Ta spoznanja so bila povzeta v direktivi, ki jo je 21. julija 1972
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izdal maršal Tito, predsednik republike in vrhovni poveljnik oboroţenih sil SFRJ.
Obsegala je 13. točk in je na kratko opredelila naloge vseh dejavnikov v druţbi, od
milice do druţbene samozaščite, pri zagotavljanju varnosti in pri odvračanju specialne
vojne zoper našo drţavo. Za pričujoče pisanje se mi zdi najbolj pomembna 4. točka,
ki jo bom navedel dobesedno, seveda v prevodu: »V oboroţenih silah SFRJ in v milici
je treba takoj pripraviti ustrezne rešitve za oblikovanje posebnih enot, katerih
opremljenost, izurjenost in gibljivost bo zagotavljala hitrost in optimalno učinkovitost
delovanja pri uničenju sovraţnih oboroţenih skupin in poskusov organiziranja
gverilskega delovanja« (Čelik, 2002, str. 22). »Tudi izgube na strani oboroţenih sil
Jugoslavije so bile hude. Ubitih je bilo trinajst miličnikov in vojakov, veliko več pa je
bilo ranjenih« (Gorenak et al., 2007, str. 9).
Vsa ta huda teroristična dejanja kaţejo na to, da gre za zelo nevarno in dobro
organizirano obliko nasilja določenih skupin in ilegalnih organizacij s predvsem
političnim ozadjem. Taka dejanja zaradi brutalnosti in velike medijske pozornosti
vlivajo veliko mero strahu med ljudi. Ljudje se počutijo ogroţene in nemočne,
zaupanje v drţavni aparat pa strmo pada. Odziv oblasti je nujen. Ker obstoječe
policijske enote niso bile kos dobro organiziranim in nekompromisnim teroristom, so
začele oblasti ustanavljati predvsem policijske, ţandarske, ponekod pa tudi vojaške
posebne enote, katerih osnovni namen je bil protiteroristično delovanje.
V letu 1972 v Nemčiji ustanovijo enoto Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9), v Italiji Nucleo
Operative Centrale di Sicurezza (NOCS), v Franciji pa Recherche, Assistance,
Intervention, Disuasion (RAID) in Groupe d`Intervention de la Genarmerie Nationale
(GIGN). Gre za skupine policistov ali vojakov, ki so dobro organizirani, izurjeni,
psihofizično pripravljeni in opremljeni s sodobno tehniko.
Zaradi napovedi, da bo v Jugoslavijo prišlo še več terorističnih skupin, je predsednik
drţave, Josip Broz TITO, izdal ukaz o ustanovitvi posebnih enot milice, namenjenih
za boj proti terorizmu. Po vseh takratnih republikah Jugoslavije so začeli ustanavljati
in uriti enote milice. Tudi v Sloveniji je takratni republiški sekretar za notranje
zadeve, Marjan Oroţen, z Odločbo (1972) ustanovil specialno enoto. To je bila enota
na sklic, kar pomeni, da enota ni stalno delovala, ampak le po potrebi. V bistvu to še
ni bila prava predhodnica današnje Specialne enote. Enoto, oziroma vod, ki je imel
41 delovnih mest je vodil poveljnik. Imel je pomočnika in tri komandirje oddelkov.
Prvič se je enota sestala 24. 7. 1972 in izvedla usposabljanje na Ugarju pri Ribnici, ki
je potekalo do 1. 9. 1972. Kandidati so se usposabljali v poznavanju oboroţitve,
streljanju, rokovanju s sredstvi zvez, opazovanju, dokumentiranju, pridobivali so
znanje s področja motornih vozil, topografije, minsko eksplozivnih sredstev, moralno
politične vzgoje, prve pomoči in psihofizične kondicije z borilnimi veščinami. (po
Miklavţinu, 2003, str. 9–10).
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2.2 RAZVOJ SPECIALNE ENOTE POLICIJE
Pomemben dogodek za kasnejšo ustanovitev specialne enote policije je ukaz
predsednika takratne Jugoslavije, Josipa Broza – TITA, da se naj pri vseh republiških
sekretariatih za notranje zadeve ustanovijo posebne enote milice za boj proti
terorizmu. »Ne dolgo potem, 1. marca 1973, je bil formiran Vod milice za posebne
naloge v sestavi Čete milice Republiškega sekretariate za notranje zadeve SR
Slovenije. Datum formiranja voda šteje kot uradni rojstni dan Specialne enote«
(Gorenak et al, 2007, str. 19).
Leta 1978 je bila Četa milice reorganizirana. Ustanovljena je bila Zaščitna enota
milice, ki je bila sestavljena iz:
vodstva;
čete za posebne naloge, sestavljene iz voda za protiteroristične in
protidiverzantske naloge, ter voda za prometno-operativne naloge;
čete za zavarovanje objektov;
samostojnega oddelka za materialno-tehnične zadeve;
samostojnega voda za protidiverzijsko zaščito (Odločba o ustanovitvi Zaščitne
enote milice, 1978).
Naslednji pomemben datum je 23. avgust 1990, ko je bila ustanovljena Specialna
enota Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju SE MNZ). Sestavljena je bila iz:
poveljstva,
operativne enote A,
operativne enote B,
mehanizirane enote,
enote za protidiverzijsko zaščito,
enote za oskrbo (Odločba o ustanovitvi, delovnem področju in notranji
organizaciji Specialne enote, 1990).
Tedaj so potekale intenzivne priprave na kasnejšo osamosvojitveno vojno.
Pomembno je bilo sodelovanje SE MNZ v nalogah, s katerimi je bil preprečen tako
imenovani »miting resnice« decembra 1989. V vojni 1991 je SE MNZ aktivno delovala
in opravljala najzahtevnejše naloge. Enota ima pomembne zasluge, da je kasneje
prišlo do umika Jugoslovanske armade z ozemlja Republike Slovenije. Njeni
pripadniki so v vseh nalogah, ki so jih opravljali, pokazali veliko mero
samoiniciativnosti, zrelosti in hrabrosti. Pri zadnjem dejanju, povezanim z
osamosvojitveno vojno, je oktobra 1991 varovala umik Jugoslovanske ljudske
armade iz Slovenije iz pristanišča Koper.
Leta 1994 se je zmanjšalo število delovnih mest v SE MNZ. Enota za protidiverzijsko
zaščito je z novo organizacijo prešla v Upravo kriminalistične sluţbe MNZ. Ukinjena je
bila mehanizirana enota, ki od takrat naprej deluje le še kot policijska specialnost.
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Naslednjo spremembo je leta 1998 prinesel novi Zakon o policiji. Policija postane
organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, SE MNZ pa postane notranja
organizacijska enota v sestavi Generalne policijske uprave (v nadaljevanju GPU). Leta
2001 se SE MNZ preimenuje v Specialno enoto Generalne policijske uprave (v
nadaljevanju SE GPU)(po Ličini, 2003, str. 7-10).
Naslednja sprememba organizacijske strukture je leta 2004, ko se Enota za
protidiverzijsko zaščito ponovno priključi SE GPU, po novem pa se imenuje Enota za
protibombno zaščito. Prav tako se ustanovi nova Enota za izpopolnjevanje in
usposabljanje, ki jo sestavljajo inštruktorji, ki so bili prej v sestavi vodstva SE GPU.
Organizacija enote je sledeča:
Vodstvo enote, to je poveljnik, pomočnik poveljnika I –
odgovoren za
organizacijo in kadre, pomočnik poveljnika II - odgovoren za operativno delo,
pomočnik poveljnika III – odgovoren za usposabljanje, ter psihologinja, ki skrbi za
psihološko pripravo policistov.
Enota A je vsestransko usposobljena in namenjena razreševanju najzahtevnejših
varnostnih nalog. Sestavljena je iz štirih operativnih skupin (A-1, A-2, A-3, A-4).
Vsaka skupina ima deset policistov, vodjo operativne skupine in dve vodji
skupine.
Enota B je namenjena razreševanju najzahtevnejših varnostnih nalog na ozkih
delovnih področjih in zagotavljanju ustrezne podpore enoti A pri izvedbi njenih
nalog. Sestavljena je iz treh operativnih skupin (B-1, B-2, B-3), v katerih je pet
specialnosti. B1 – vozniki specialnih oklepnih vozil in vodniki sluţbenih psov, B2 –
ostrostrelci in alpinisti – jamarji, B3 – potapljači.
Enota C je namenjena zagotavljanju ustrezne logistične podpore za samostojno in
neodvisno delo SE GPU v vseh pogojih. Sestavljena je iz treh skupin. Prva skupina
skrbi za nastanitev na terenu, za objekte SE GPU in stalno deţurstvo, druga
skupina skrbi za operativno dokumentiranje, zveze in računalniško podporo, tretja
pa za prevozna sredstva, oboroţitev, opremo in uniformo.
Enota za protibombno zaščito je sestavljena iz operativne skupine za bombne
preiskave ter operativne skupine za protibombno zaščito.
Enoto za izpopolnjevanje in usposabljanje sestavljajo inštruktorji za splošno in
specialno telesno pripravo, taktiko, oboroţitev s streljanjem in učno skupino.
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2.3 SPECIALNA ENOTA GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE DANES

Slika 1: Organigram Specialne enote policije

SPECIALNA ENOTA
GENERALNE
POLICIJSKE UPRAVE

SEKTOR B – ZA
OPERATIVNO
PODPORO

SEKTOR A - ZA
OPERATIVNO
DELOVANJE

ODDELEK B1 –
PROTIBOMBNA
ZAŠČITA

ODDELEK A1

ODDELEK A2
ODDELEK B2 –
ZA
USPOSABLJANJE
POLICISTOV

ODDELEK A3

ODDELEK B3 –
LOGISTIČNA
PODPORA

ODDELEK A4

Vir: Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, 4.
člen).
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SE GPU je dobro izurjena policijska enota, ki s svojo taktiko, udarnostjo, mobilnostjo,
psihofizično pripravljenostjo in opremo opravlja najzahtevnejše varnostne naloge na
območju celotnega ozemlja Slovenije. Takšni primeri se običajno pojavijo, ko redne
policijske enote pri svojem delu naletijo na naloge z večjo stopnjo tveganja oziroma
ko za izvedbo določenega ukrepa potrebujejo boljšo opremo ali pa je potrebna
skupina posebej izurjenih policistov, ki s svojo taktiko in psihofizično pripravljenostjo
laţje izvedejo določeno nalogo. Policisti SE GPU se vsakodnevno usposabljajo za
izvajanje nalog z visoko stopnjo tveganja, pri čemer je potreben občutek za lastno
varnost, varnost sodelavcev in tretjih oseb.
SE GPU vodi poveljnik, ki je za svoje delo in delo enote neposredno odgovoren
generalnemu direktorju policije. Enota je sestavljena iz dveh sektorjev:
Sektor »A« je namenjen operativnemu delovanju in je sestavljen iz štirih
oddelkov. Vsak oddelek lahko samostojno opravlja naloge SE GPU. V oddelku je
vodja in do sedemnajst policistov, med katerimi so mojstri borilnih veščin,
ostrostrelci, vodniki sluţbenih psov, potapljači, alpinisti – jamarji, vozniki oklepnih
in specialnih vozil.
Sektor »B« je namenjen operativni podpori sektorju »A«. Sestavljen je iz treh
oddelkov. Vsak oddelek ima vodjo in različno število policistov, od osem do
petnajst. Oddelek »B1« opravlja naloge na področju protibombne zaščite in
eksplozivnih preiskav. Sestavljajo ga
strokovnjaki s področja eksploziva,
pirotehnike, bombnih preiskav in zaščite. V oddelku »B2» so policisti –
inštruktorji, ki skrbijo za usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov SE GPU,
drugih policistov in pa tudi za pridobivanje, usposabljanje in urjenje novih kadrov.
Oddelek »B3« opravlja naloge na področju logistične podpore SE GPU. Skrbi za
oboroţitev, za sisteme zvez, za prevozna sredstva, za uniformo, za objekte in
poligone in za ostala materialno tehnična sredstva.
2.4 NALOGE IN PRAVNA PODLAGA SPECIALNE ENOTE GENERALNE
POLICIJSKE UPRAVE
Naloge SE GPU, Sektorja za operativno delovanje »A« in Sektorja za operativno
podporo »B« so navedene v Aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v Policiji (2008) in so sledeče:
»Specialna enota:
opravlja protiteroristične in druge policijske naloge, za katere se zahteva najvišja
stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmoţnosti;
izvaja naloge protibombne zaščite in bombnih preiskav;
sodeluje pri: prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, varovanju najvišjih domačih
in tujih drţavnih predstavnikov, varovanju določenih oseb in objektov, delovanju
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policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah, spremstvu prevozov
vrednostnih pošiljk ali nevarnega blaga;
na svojem delovnem področju načrtuje, organizira, strokovno usmerja in
nadzoruje izvajanje nalog notranjih organizacijskih enot ter zagotavlja
neposredno ukrepanje in vodenje najzahtevnejših nalog na svojem področju dela;
skrbi za ustrezno izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov
specialne enote ter pomaga pri izvajanju usposabljanja drugih policijskih enot,
ministrstva za notranje zadeve, policije ter drugih drţavnih organov,
zagotavlja strokovno obravnavo delavcev s psihosocialnimi teţavami in
spremenjeno delovno zmoţnostjo;
opravlja naloge v zvezi z mednarodnim sodelovanjem s svojega delovnega
področja;
sodeluje pri pripravi predpisov s svojega delovnega področja;
skrbi za vzdrţevanje, racionalno uporabo ter preizkuse tehnične opreme in
sredstev, ki jih ima v uporabi;
ugotavlja stanje na področju organizacije in sistemizacije delovnih mest, ter
določa izhodišča za pridobivanje in razporejanje kadrov v SE;
spremlja in analizira uporabo prisilnih sredstev in napade na policiste specialne
enote ter v zvezi s tem planiranje in izvajanje ustreznih ukrepov;
organizira in skrbi za izvajanje določil pisarniškega poslovanja;
določa varovanje objektov specialne enote in oseb v njih ter hišni red;
zagotavlja izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu;
opravlja druge naloge, ki jih odredi generalni direktor policije ali oseba, ki jo
pooblasti.
SEKTOR ZA OPERATIVNO DELOVANJE – A

na svojem delovnem področju načrtuje, organizira, strokovno usmerja in
nadzoruje izvajanje nalog notranjih organizacijskih enot ter zagotavlja
neposredno ukrepanje in vodenje pri opravljanju zahtevnih nalog;
pripravlja in izvaja določene programe usposabljanja in skrbi za ohranjanje
doseţene stopnje znanja in veščin s svojega delovnega področja;
opravlja naloge v zvezi z mednarodnim sodelovanjem s svojega delovnega
področja;
sodeluje pri pripravi predpisov s svojega delovnega področja;
na svojem delovnem področju sodeluje pri izpopolnjevanju taktike in metod dela,
skrbi za zakonito opravljanje nalog s svojega delovnega področja;
spremlja in analizira uporabo prisilnih sredstev in napade na policiste ter v zvezi s
tem predlaga izvajanje posameznih ukrepov;
skrbi za vzdrţevanje, racionalno uporabo ter preizkuse tehnične opreme in
sredstev, ki jih ima enota v uporabo;
sodeluje pri pripravi načrta nabav tehnične opreme enote ter pri pripravi
sistemizacije in tipizacije tehničnih sredstev in opreme enote;
ugotavlja stanje na področju organizacije in sistemizacije delovnih mest v enoti
ter predlaga ukrepe za izboljšanje organizacije dela in spremembe sistemizacije
posameznih delovnih mest;
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izvaja mentorstvo;
zagotavlja operativno in interventno izvajanje nalog, predvsem na področju:
1. ekstremnih oblik nasilja,
2. terorizma,
3. ugrabitev,
4. zajetij talcev,
5. varovanja ţivljenja ogroţenih delavcev policije, tajnih sodelavcev, prič v
kazenskem postopku in javnih oseb,
6. varovanja domačih in tujih varovanih oseb,
7. varovanja določenih objektov,
8. varovanju vrednostnih pošiljk in/ali prevozov nevarnega blaga;
skrbi za zdravstveno varstvo delavcev in varstvo pri delu;
sodeluje pri določanju kriterijev za preverjanje strokovne in psihofizične
pripravljenosti policistov SE;
zagotavlja operativno in interventno izvajanje nalog s področja protibombne
zaščite in bombnih preiskav;
spremlja in analizira uporabo prisilnih sredstev ter v zvezi s tem predlaga
izvajanje posameznih ukrepov;
skrbi za zakonito izvajanje nalog s svojega delovnega področja, pripravlja
strokovna navodila ter načrtuje in predlaga ukrepe za učinkovito delovanje;
opravlja druge naloge, ki jih odredi poveljnik ali oseba, ki jo pooblasti;
SEKTOR ZA OPERATIVNO PODPORO – B
na svojem delovnem področju načrtuje, organizira, strokovno usmerja in
nadzoruje izvajanje nalog;
skrbi za zakonito izvrševanje predpisov s svojega delovnega področja, pripravlja
strokovna navodila ter načrtuje in predlaga ustrezne ukrepe;
pripravlja načrt nabav tehnične opreme enote ter sistemizacijo in tipizacijo
tehničnih sredstev in opreme enote;
pripravlja in izvaja določene programe izpopolnjevanja in usposabljanja ter izvaja
mentorstvo;
proučuje razvoj in metode dela v SE ter sodeluje pri uvajanju novih metod dela,
sodeluje pri pripravljanju kriterijev za preverjanje strokovne in psihofizične
pripravljenosti policistov;
zagotavlja ustrezne materialne pogoje za izvedbo izpopolnjevanj in usposabljanj,
skrbi za vzdrţevanje, racionalno uporabo ter preizkuse tehnične opreme in
sredstev, ki jih ima specialna enota v skupni uporabi;
pripravlja načrt nabav tehnične opreme enote ter sistemizacijo in tipizacijo
tehničnih sredstev in opreme enote;
zagotavlja logistično pomoč policistom specialne enote pri izvajanju operativnih in
interventnih nalog;
sodeluje pri pripravi letnih načrtov in kataloga izpopolnjevanja in usposabljanja;
skrbi za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu;
opravlja naloge v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na svojem področju;
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skrbi za zakonito izvrševanje predpisov s svojega delovnega področja, pripravlja
strokovna navodila ter načrtuje in predlaga ustrezne ukrepe;
proučuje razvoj in metode dela v SE ter sodeluje pri uvajanju novih metod dela;
pripravlja kriterije za preverjanje strokovne in psihofizične pripravljenosti
policistov SE;
vodi evidenco o izpopolnjevanjih in usposabljanjih;
skrbi za vzdrţevanje, racionalno uporabo ter preizkuse tehnične opreme in
sredstev, ki jih ima enota v uporabi;
zagotavlja strokovno pomoč pri operativnem in interventnem izvajanju nalog,
predvsem na področju:
1. ekstremnih oblik nasilja,
2. terorizma,
3. ugrabitev,
4. zajetij talcev,
5. varovanju ţivljenja ogroţenih delavcev policije, tajnih sodelavcev, prič v
kazenskem
6. postopku in javnih oseb,
7. varovanju domačih in tujih varovanih oseb,
8. varovanja določenih objektov,
9. varovanju vrednostnih pošiljk in/ali prevozov nevarnega blaga,
pripravlja letne načrte in kataloge izpopolnjevanja in usposabljanja;
zbira potrebe in skrbi za nabavo in distribucijo strokovne literature, izvaja
knjiţničarsko dejavnost v SE;
skrbi za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu na izpopolnjevanjih
in usposabljanjih;
opravlja druge naloge, ki jih odredi poveljnik ali oseba, ki jo pooblasti« (Akt o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, 18. člen).
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3 POSEBNA POLICIJSKA ENOTA
3.1 PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za ustanovitev Posebne policijske enote (v nadaljevanju PPE) je v
Zakonu o policiji, ki pravi: »za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo
posamezne naloge policije lahko generalni direktor policije ustanovi posebno
policijsko enoto ter določi njene naloge, način delovanja in uporabe« (13. člen Zpol).
PPE je enota na sklic, kar pomeni, da se enota sestavi le za občasne naloge. Ko je
naloga opravljena, se pripadniki PPE vrnejo na redno delo v svoje matične enote.
Enota je ustanovljena z Odločbo o ustanovitvi, ki jo je leta 2000 izdal generalni
direktor policije.
3.2 RAZVOJ POSEBNE ENOTE
Začetki PPE segajo v leto 1956, ko je stopil v veljavo Zakon o organih za notranje
zadeve, ki je določal: »Kadar to zahtevajo koristi javnega reda, lahko sestavi
republiški oziroma zvezni drţavni sekretar za notranje zadeve iz miličnikov, ki so
razvrščeni po postajah, enoto ljudske milice za izvršitev določenih nalog« (Zakon o
organih za notranje zadeve, 63. člen).
Tudi takratna milica je doţivela spremembe leta 1972, ko je potekala akcija
»RADUŠA« v Bosni in Hercegovini (več o tem je na str. 4 in 5). »Republiški sekretar
za notranje zadeve je 2. 11. 1972 podpisal odločbo o oblikovanju bataljona milice. V
letu 1973 je ta enota krenila z novo organiziranostjo in s pravno veljavnim imenom.
Bataljon je štel 516 moţ, ki so sluţbovali po postajah in oddelkih milice širom po
Sloveniji. Štel je tri čete, in sicer prvo (ljubljansko) s 4 vodi, drugo (mariborsko) s
prav tako 4 vodi in tretjo (koprsko) z 2 vodoma. Na čelu je bil inšpektor Borut Stopar,
ki je vso svojo energijo usmeril vanjo in ji postal nekakšen nesojeni oče« (Čelik,
2002, str. 51).
Leta 1975 je Republiški sekretar za notranje zadeve izdal novo odločbo. Enota je
dobila novo ime, Posebna enota milice (v nadaljevanju PEM) Republiškega
sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije. Takšno ime je ostalo vse do leta 1992,
ko se je milica preimenovala v policijo, PEM pa v Posebno policijsko enoto (PPE).
Enota je imela tri glavne naloge:
varovanje ustavnega reda in s tem povezano morebitno zatiranje delovanja
diverzantskih ali terorističnih skupin;
vzdrţevanje in vzpostavljanje javnega reda in miru v pomembnejših primerih;
posredovanje v drugih primerih, ko se pokaţe potreba in se tak poseg ukaţe.
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Sestavljena je bila iz poklicnih in rezervnih miličnikov. Razmerje je bilo 5 : 4. Za
posamezne primere so bili v enoto vključeni tudi drugi delavci notranjih zadev
(vodenje in vzdrţevanje sistema zvez, logistika). Republiško enoto so sestavljale
posebne enote uprav javne varnosti (po Čeliku, 2002, str. 54).
Po osamosvojitveni vojni so v Sloveniji nastale nove razmere, ki so tudi milici
narekovale organizacijske spremembe. Minister za notranje zadeve Igor Bavčar je 21.
2. 1992 izdal odločbo o ustanovitvi Posebne policijske enote, njenih nalog, načinu
delovanja in uporabi, s katero je ustanovil PPE Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljevanju MNZ). Poglavitna sprememba je bila v tem, da v enoti ni bilo več
rezervnih policistov. »Ohranila je dve formaciji, v katerih je bilo 238 oziroma 817
moţ, znotraj pa je bila razdeljena na poveljstvo enote ter 11 enot na ravni uprav za
notranje zadeve. Poveljnika enote je imenoval notranji minister, poveljnike enot na
ravni UNZ pa so postavili načelniki UNZ na predlog poveljnika policije. Načelniki UNZ
so s skupnimi odločbami imenovali vse druge policiste, ki so popolnjevali enote«
(Čelik, 2002, str. 93).
PPE je specifična enota, posebej usposobljena za usklajeno delovanje v skupini,
ponavadi v nepredvidljivih okoliščinah. Ključnega pomena za uspešno delovanje take
enote je ustrezna psihofizična pripravljenost slehernega člana enote in izurjenosti za
delovanje v skupini.
PPE je organizirana tako, da jo je moţno v zelo kratkem času sklicati in uporabiti
kjerkoli v Sloveniji. Pripadniki te enote sicer opravljajo svoje redno delo na policijskih
postajah, za izvršitev določene naloge pa se po odločitvi predstojnika skliče PPE, ki
realizira nalogo, zaradi katere je bila sklicana, nato pa se policisti vrnejo na redno
delo na matične policijske postaje. »Enota lahko deluje na celotnem slovenskem
ozemlju ali na območju ene ali več policijskih uprav. Največkrat jo skličejo za
varovanje prireditev, shodov, nogometnih tekem, kjer bi lahko prišlo do večjih
izgredov« (Kolenc, 2002, str. 57).
3.3 ORGANIZIRANOST POSEBNE POLICIJSKE ENOTE
Posebna policijska enota je organizirana v sestave I, II in III (v nadaljevanju: PPE I,
PPE II in PPE III).
V sestavu PPE I je sistemizirano 272 policistov. Enoto vodi in ji poveljuje poveljstvo
enote, ki ga imenuje generalni direktor policije. Poveljstvo enote sestavlata policista
Uprave uniformirane policije, in sicer kot poveljnik in namestnik poveljnika, ter
policist Operativno-komunikacijskega centra GPU kot voznik.
Enoto na ravni vseh policijskih uprav (11) vodi poveljstvo enote, ki ga imenuje
direktor policijske uprave. V poveljstvo se kadrujejo poveljnik, komandir oddelka,
pomočnik komandirja oddelka, policist in 1. oddelek z določenim številom policistov.
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V sestavu PPE II je sistemiziranih 725 policistov. Enoto vodijo in ji poveljujejo
poveljstvo enote, namestnik poveljnika, pomočnik poveljnika za operativne zadeve,
pomočnik poveljnika za logistiko in policist Operativno-komunikacijskega centra GPU
kot voznik.
Enoto na ravni vseh policijskih uprav (11) vodi poveljstvo enote, ki ga imenuje
direktor policijske uprave. V poveljstvo se kadrujejo poveljnik, pomočnik poveljnika in
dva policista. Enoto sestavlja še določeno število oddelkov, v katerega se kadrujejo
komandir oddelka, pomočnik komandirja oddelka in določeno število policistov.
V sestavu PPE III – Gorski enoti je sistemizirano 44 policistov, kar je razvidno iz
organigrama, št. 3. Enoto vodi in ji poveljuje poveljstvo enote, ki ga imenuje
generalni direktor policije. V poveljstvo enote se kadruje tri policiste, in sicer
poveljnika, pomočnika poveljnika za gorsko enoto ter policista gornika.
Enoto sestavljata dva oddelka. V prvi oddelek se kadrujejo policisti PU Kranj in ga
sestavljata dve skupini po pet policistov, policisti PU Ljubljana v eni skupini s petimi
policisti in policisti PU Nova Gorica v dveh skupinah s petimi oz. tremi policisti. V
drugi oddelek se kadrujejo policisti PU Celje, in sicer v dveh skupinah s petimi in
tremi policisti, policisti PU Maribor v eni skupini s petimi policisti in policisti PU Slovenj
Gradec v eni skupini s petimi policisti (po Zadnikarju, 2006, str. 15–16).
3.4 NALOGE POSEBNE POLICIJSKE ENOTE
V VI. poglavju Odločbe o ustanovitvi PPE je določeno, da se lahko enoto skliče za
opravljanje posameznih policijskih nalog, kot so:
blokada in kontrola določenih območij,
pregled določenih območij,
patruljiranje,
opazovanje,
varnostna akcija,
intervencija,
poostren nadzor,
ki so povezane z naslednjimi nalogami:
Vzdrţevanje in vzpostavljanje javnega reda in miru na športnih prireditvah ter na
drugih napovedanih in nenapovedanih javnih prireditvah in javnih shodih:
prireditve, opredeljene v Usmeritvah za delo policije ob dogodkih z različno stopnjo
ogroţenosti.
Kaznivimi dejanji iz poglavij:
Varnost RS in njeno ustavno ureditev,
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Ţivljenje in telo,
Človekove pravice in svoboščine,
Spolna nedotakljivost,
Človekovo zdravje,
Premoţenje,
Pravosodje,
Javni red in mir,
Splošna varnost ljudi in premoţenja,
Okolje, prostor in naravne dobrine.
Večjimi naravnimi, ekološkimi in drugimi nesrečami:
obseţnejše prometne nesreče,
obseţnejše ţelezniške nesreče,
obseţnejše letalske nesreče,
potres,
poplave,
poţar v naravnem okolju,
izlitje nevarne snovi ali plina,
nevarnejše zastrupitve zraka,
pojav radioaktivnega sevanja ali nesreče v nuklearnem reaktorju s posledico
radioaktivnega sevanja,
gorske nesreče,
nesreče na teţko dostopnem območju.
Druge dejavnosti:
obseţnejše iskanje pogrešane osebe ali druge iskane osebe,
obseţnejše iskanje oboroţenega storilca kaznivega dejanja,
obseţnejše iskanje orodja, oroţja in drugih predmetov, ki izvirajo iz kaznivega
dejanja,
obseţnejše asistence,
evakuacija prebivalstva (policijske naloge), drugi dogodki, ki jih vnaprej ni
mogoče predvideti, za izvedbo policijskih nalog pa je potrebno usklajeno
delovanje enote,
sodelovanje na pogrebih policista,
evakuacija prebivalstva,
drugi dogodki, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti, za izvedbo policijskih nalog pa
je potrebno usklajeno delovanje enote (Odločba o ustanovitvi Posebne policijske
enote, 16. člen).
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3.5 SODELOVANJE SPECIALNE IN POSEBNE POLICIJSKE ENOTE
SE GPU in Posebna policijska enota sta enoti, ki predstavljata »udarno moč«
slovenske policije. Prva zaradi usposobljenosti in opreme, s katero razpolaga, druga
zaradi svoje številčnosti, posebne zaščitne opreme in organiziranosti. Enoti
medsebojno sodelujeta pri opravljanju najzahtevnejših varnostnih dogodkov in
pojavov ter pri urejanju varnostnih razmer na območju celotne drţave.
Sodelovanje med omenjenima enotama poteka tako, da v konkretnem primeru, ko
posamezni varnostni dogodki in pojavi zahtevajo uporabo oklepnih vozil, SE GPU
zagotovi vozilo s posadko, PPE pa določeno število policistov, ki so potrebni za
spremljanje oklepnika in neposredno delujejo na ljudi pri urejanju varnostnih razmer.
V teh primerih se običajno vključi tudi specialno vozilo z vodnim topom, s katerim
prav tako razpolaga le SE GPU.
Enoti sodelujeta tudi na področju iskanja in prijetja nevarnih oboroţenih oseb. SE
GPU je namenjena predvsem za zaključne akcije, ki so povezane z neposrednim
prijetjem takšnih oseb. Naloge PPE so povezane predvsem s postavitvijo blokad in
pregledi območij, kjer se iskane osebe zadrţujejo. Oklepno vozilo je uporabno za
policiste PPE pri iskanju nevarnih oseb, kakor tudi za policiste SE GPU pri izvajanju
prijetja.
SE GPU in PPE sodelujeta na področju neposrednega varovanja najrazličnejših javnih
shodov in javnih prireditev. To so predvsem prireditve, kjer se zbere večje število
ljudi in obstaja visoka stopnja varnostne ogroţenosti. Načrti varovanja takšnih
prireditev običajno vključujejo le uporabo policistov PPE, v določenih primerih pa tudi
SE GPU z oklepnim vozilom.
SE GPU sodeluje pri usposabljanju policistov PPE. Usposabljanja se običajno izvajajo
na območjih posameznih policijskih uprav, od koder so posamezne enote PPE ali na
območju Centra za oskrbo Gotenica. Policisti se usposobijo za delo, ki vključuje in je
povezano z uporabo oklepnega vozila, s postopki, taktiko in načinom neposrednega
delovanja na ljudi. V takšna usposabljanja je vključeno tudi specialno vozilo z vodnim
topom.
Delo in usposabljanje z oklepnim vozilom je nevarno. To velja predvsem za začetnike
in policiste, ki so slabo kondicijsko pripravljeni. Zato je potrebno dosledno upoštevati
varnostne ukrepe in navodila vodje usposabljanja. Posebej je poudarjena strokovnost
pri delu in uporaba zaščitnih sredstev.
SE GPU in PPE imata občasne skupne taktične vaje, ki so namenjene predvsem boljši
usklajenosti ob skupnem ukrepanju v zvezi z izvajanjem policijskih nalog.
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4 POSEBNA MOTORNA VOZILA
4.1 PRAVNA PODLAGA
Zakonska podlaga za uporabo specialnega oklepnega vozila in specialnega vozila z
vodnim topom je v Zakonu o policiji, ki pravi:
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti naslednja prisilna sredstva:
sredstva za vklepanje in vezanje,
plinski razpršilec,
fizično silo,
palico,
plinska in druga sredstva za pasivizacijo,
vodni curek,
konjenico,
posebna motorna vozila,
sluţbenega psa,
sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev,
strelno oroţje.
Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog
policije uporabijo katero od sredstev iz prejšnjega odstavka za neposredno delovanje
na osebe (Zpol., 50. člen).
Za vzpostavitev javnega reda, kadar je ta huje ali mnoţično kršen, smejo policisti,
poleg prisilnih sredstev iz prejšnjega člena uporabiti plinska sredstva in druga
sredstva za pasivizacijo, vodni curek, konjenico in posebna motorna vozila.
Plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo se lahko uporabijo tudi v primerih
terorističnih dejanj in ugrabitev ali za prijetje osebe, ki se upira, napada ali drugače
onemogoča izvršitev naloge ali neposredno ogroţa ţivljenje policista ali koga drugega
(Zpol., 51. c člen).
Na podlagi 29. člena Zakona o policiji je pomemben tudi Pravilnik o policijskih
pooblastilih, ki v 87. in 90. členu podrobneje ureja uporabo vodnega curka in
posebnih motornih vozil.
Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila, določena s tem in z drugimi
zakoni (v nadaljnjem besedilu: policijska pooblastila).
Policisti lahko opravljajo naloge in izvajajo pooblastila na območju celotne drţave.
Način izvajanja policijskih pooblastil predpiše minister na predlog generalnega
direktorja policije (Zpol., 29. člen).
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Za uporabo vodnega curka se šteje usmerjen vodni curek pod pritiskom, ki
neposredno deluje na ljudi za preprečitev dostopa, razganjanje, usmerjanje,
označevanje ali za pasivizacijo. Uporablja se lahko iz posebnega vozila, vodne črpalke
ali iz vodnega omreţja.
Uporabo vodnega curka odredi generalni direktor policije, direktor policijske uprave
ali policist, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor policijske
uprave (Pravilnik o policijskih pooblastilih, 87. člen).
Za uporabo posebnih motornih vozil se šteje uporaba motornih vozil, opremljenih s
posebno opremo za neposredno delovanje na ljudi, in sicer za potiskanje in
razganjanje.
Uporabo posebnih motornih vozil odredi generalni direktor policije, direktor policijske
uprave ali policist, ki ga za to pooblasti generalni direktor policije ali direktor
policijske uprave (Pravilnik o policijskih pooblastilih, 90. člen).
Iz navedenega lahko razberemo, da je uporaba vodnega curka in posebnih motornih
vozil, kot prisilno sredstvo zelo pomembno in tvegano dejanje, da lahko pri tem pride
do hudih posledic. Teh dveh prisilnih sredstev policisti ne smejo uporabiti sami, tudi
če obstajajo zakonsko določeni razlogi, ampak šele potem ko to odredi generalni
direktor policije, direktor policijske uprave ali policist, ki ima pooblastilo omenjenih
direktorjev.
4.2 SPECIALNA OKLEPNA VOZILA
4.2.1 Zgodovinski opis specialnih oklepnih vozil
Oklepna vozila so v policiji oz. v takratni milici ţe od ustanovitve Voda za posebne
naloge leta 1973. Ţe takrat je bilo jasno, da učinkovit boj proti morebitnim teroristom
ni mogoč brez oklepnih vozil in brez močnejše oboroţitve, kot je na primer tako
imenovani protiletalski mitraljez tipa Browning kalibra 12.7 mm. V začetnem obdobju
so uporabljali oklepna vozila ameriške izdelave M–8 in izvidniška vozila M–3A1 (na
Sliki 2), ki so bila izdelana ţe pred drugo svetovno vojno. Ker so bila ţe zastarela in
je pogosto prihajalo do najrazličnejših okvar, jih je bilo potrebno zamenjati. Kljub
temu so omenjena vozila deset let sluţila slovenski milici.
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Slika 2: Pripadniki Čete milice z oklepnima voziloma ameriške izdelave
znamke M–8 (levo) in M–3A1 (desno) med usposabljanjem v okolici
Ljubljane 22. 9. 1976

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske enote
Leta 1981 je prišlo do hudih nemirov in demonstracij v takratni Avtonomni pokrajini
Kosovo. V sklopu takratnega zveznega bataljona milice so bili na to območje
napoteni za stabiliziranje varnostnih razmer tudi slovenski miličniki. Ker so bili
ameriški oklepniki ţe v slabem tehničnem stanju, so omenjenimi dogodki samo še
pospešili nabavo novih oklepnih vozil. Pričeli so se pogovori in sodelovanje z
mariborsko tovarno TAM, ki je ţe izdelovala vojaška vozila, za nov projekt izdelave
oklepnega vozila za potrebe milice.
Leta 1982 je bil tako izdelan prvi prototip oklepnega vozila, ki ga je začasno dobila v
uporabo in testiranje takratna Zaščitna enota milice. Vozilo je ustrezalo postavljenim
normam in pogojem, zato so v TAMU pričeli s serijsko proizvodnjo prvih vozil. 15.
oktobra 1984 je bila ustanovljena Mehanizirana enota, ki je dobila prvi dve oklepni
vozili izdelani v tovarni TAM. Poimenovali so ju borbeni oklepni vozili (BOV). Pozneje
so se ta vozila preimenovala v specialna oklepna vozila. Za omenjeni projekt se je
pozneje začela zanimati tudi Jugoslovanska ljudska armada, ki je potrebovala nove
oklepne transporterje za potrebe vojaške policije in drugih enot. Tudi ostali republiški
sekretariati za notranje zadeve drugih jugoslovanskih republik so naročili in kupili ta
vozila. Na oklepnike so namestili tudi protiletalske tricevne topove kalibra 20 mm in
tudi raketne sisteme za potrebe protiletalske obrambe in enote za proti oklepno

20

bojevanje. Tako je TAM pričel s serijsko proizvodnjo lahkih oklepnih transporterjev
(po Ličini, 2003, str. 11–12).
Leta 2005 je bil sprejet Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih
sredstev in opreme, ki določa, da mora oklepni transporter ustrezati naslednjim
zahtevam:
specialno oklepno vozilo za prevoz 8 do 10 oseb,
dizelski ali turbo dizelski motor moči najmanj 280 kW,
dve ali triosno vozilo s štiri ali šest kolesnim pogonom,
sistem za prečiščevanje zraka,
klimatska naprava,
samostojni gasilski sistem,
zaščita pred izstrelki pehotnega oroţja s hitrostjo do 1200 ms-2 in drobci
minsko eksplozivnih sredstev (MES) do enake hitrosti,
vozilo mora premagati najmanj 80 cm široke in 60 cm visoke ovire,
vozilo mora premagati 1,5 m vodne globine,
lanserji dimnih in plinskih sredstev,
oroţje po izbiri in potrebi (Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno
tehničnih sredstev in opreme, priloga 1 tipizacija prevoznih sredstev, točka
6.2.6).
Slika 3: Specialno vozilo z vodnim topom, Specialno vozilo brez in z ograjo
za vzdrţevanje javnega reda in miru (od leve proti desni)

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
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4.2.2 Opis vozila znamke TAM 150 B9 – MV
Je lahek oklepni transporter, izdelan iz posebnega poboljšanega jekla (debeline 7–12
mm). Na bolj izpostavljenih mestih, kot je sprednja stran, je debelina 12 mm, na levi
in desni strani je debelina jekla 10 mm, medtem ko je zadnja stran, zgornja in
spodnja stran iz plošče debeline 7 mm. Na sprednjem in zadnjem delu so manjša
vetrobranska stekla, izdelana iz posebnega, štiriplastnega med seboj lepljenega
stekla, ki je neprebojno in še dodatno zaščiteno s kovinsko mreţo, ki preprečuje
poškodbe z večjimi predmeti. Oblika oklepa je podobna obliki vodnega plovila.
Takšna oblika oteţuje, da bi izstrelki zadeli v oklep pod kotom 90 , kar preprečuje
prebojnost, saj pride do odboja. Na vrhu vozila je nameščen mitraljez, z vrtljivim
zaščitnim oklepom. Strelec stoji v notranjosti vozila, zgornji del telesa, od pasu
naprej, pa je v tem vrtljivem delu. Mitraljez skupaj z zaščito vrti s silo telesa. Skozi
odprtino, ki se lahko tudi zapre z dvema loputama, je moţno tudi zasilno izstopiti iz
vozila. Narejena je tako, da strelca zaščiti pred nasprotnikovim ognjem. Ob mitraljezu
se lahko namesti močan reflektor, ki je namenjen nočnemu streljanju in opazovanju.
Na levem in desnem boku vozila so v sredini vrata, ki so namenjena vstopanju in
izstopanju iz vozila. Vozilo poganjajo štiri kolesa, na katerih so posebne večplastne
pnevmatike, ki jih lahko voznik ob morebitnem poškodovanju s strelnim oroţjem s
centralnim regulacijskim pnevmatskim sistemom ponovno polni z zrakom. Prav tako
je v pnevmatiki poseben gumijasti obroč, ki omogoča voţnjo tudi v primeru, da so
pnevmatike popolnoma brez zraka. Vozilo je opremljeno z napravo za dajanje modrih
svetlobnih znakov in zvočnih znakov ki so predpisane za vozila s prednostjo.
Nameščen je tudi poseben megafonom moči 100 W, ki je namenjen ukazovanju,
pozivanju in dajanju navodil osebam. Vozilo uspešno premaguje vodne ovire, globoke
do 1.2 m, stranske nagibe do 30 stopinj, vzdolţne nagibe do 55 stopinj, ima stalni
pogon na vsa štiri kolesa, reduktor, ki za 50 % zmanjša vsako prestavo, blokado
diferencialov, kar pomeni, da je primerno za voţnjo po najzahtevnejšem terenu. Na
dveh od štirih vozil je nameščen tudi vitel, s katerim si posadka pomaga v primeru,
da vozilo obstane, na primer v snegu, blatu ali v čem podobnem.
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Slika 4: Ščit mitraljeza – »kupola«

Vir: Arhiv Specialne enote generalne policijske uprave
Slika 5: Terenska voţnja v zimskih razmerah. Usposabljanje v Gotenici
leta 2000

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Na ravni cesti doseţe hitrost do 100 km/h, kar omogoča normalno voţnjo v cestnem
prometu. Če so na vozilu nameščene posebne ograje za vzdrţevanje javnega reda,
ga je potrebno zaradi prevelike širine (291 cm) spremljati. Spremstvo se izvaja tudi
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takrat, ko je vozilo brez ograj, predvsem iz varnostnih razlogov, saj ima voznik zaradi
majhnih vetrobranskih stekel slab pregled na vozišče. V notranjosti vozila sta spredaj
sedeţa za voznika in vodjo, v zadnjem delu pa je šest sedeţev za policiste in prostor
za strelca, ki stoji na sredini, zgornji del telesa, od pasu naprej pa ima skozi odprtino
v vrteči se »kupoli«, kjer je mitraljez. Po potrebi se lahko omenjeno oroţje odstrani in
se namesto njega namesti ostrostrelno puško.
Tehnični podatki vozila:
Proizvajalec:
TAM Maribor
Vrsta vozila:
specialno oklepno vozilo
Tip vozila:
TAM 150 B9 MV
Prostornina motorja:
9572 ccm
Moč motorja:
110 kW (150 KM)
Menjalnik:
5 + 1 (mehanski)
Število sedeţev:
2+6+1
Teţa praznega vozila:
8200 kg
Borbena teţa:
9400 kg
Dolţina vozila:
5747 mm
Širina vozila:
2525 mm
Širina z odprtimi ograjami:
5760 mm
Širina z zaprtimi ograjami:
2910 mm
Višina vozila:
2814 mm
Pogon vozila:
4x4
Največja hitrost:
93,4 km/h
Prostornina rezervoarja goriva:
2 x 110 l
Poraba goriva (dizel):
24–36 l/100 km
(po Navodilu za uporabo in vzdrţevanje borbenega oklepnega vozila, 1984, str. 11–
13).
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Slika 6: Oklepno vozilo na usposabljanju Posebne policijske enote,
Gotenica 2008

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
4.2.3 Oboroţitev in oprema
Kot je bilo ţe napisano, ima SE GPU trenutno štiri lahke oklepne transporterje TAM.
Dve vozili imata nameščena protiletalska mitraljeza ameriške izdelave tipa Browning
M-2 HB, na ostalih dveh pa sta nameščena mitraljeza ruske izdelave PKT M-86.
Oroţje je nameščeno na strehi vozila v tako imenovani »kupoli«, ki predstavlja
zaščito za strelca pred izstrelki. »Kupola se vrti v krogu 360 . Kadar ni predvidena
uporaba oroţja, je mitraljez pokrit z vodoodpornim platnom in je tako zaščiten pred
vremenskimi vplivi.
MITRALJEZ BROWNING M2–HB KALIBER 12.7 X 99 MM je protiletalski mitraljez
ameriške proizvodnje, ki ga uporabljajo vse članice zveze NATO. Leta 1933 ga je
skonstruiral John Browning. V nekoliko izpopolnjeni verziji ga še vedno izdelujejo
v ZDA in Belgiji. Strelivo je zloţeno v posebnih nepropustnih kovinskih škatlah, v
katerih je sestavljeni nabojnik s 105 do 110 naboji. Ker je v škatlah brezzračen
prostor, lahko strelivo ostane nepoškodovano od vremenskih vplivov tudi več kot
50 let, saj lahko iz lastnih izkušenj povem, da na usposabljanjih še vedno
uporabljamo naboje, ki so bili izdelani takoj po drugi svetovni vojni. Pogoj, da
strelivo ostane uporabno toliko časa, pa je, da škatla še ni bila odprta in da je
shranjena v suhem prostoru. Nabojnik je narejen tako, da med streljanjem
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razpada na posamezne člene. Vsak tretji naboj je svetleč, kar omogoča strelcu,
da vidi smer zadetkov. Poznamo več vrst nabojev. Svetleči strelcu kaţejo smer
streljanja, zaţigalni so opremljeni s fosforjem, ki na zraku zagori in na cilju
povzroči poţar ali eksplozijo, prebojni imajo zrno iz posebnega poboljšanega
jekla, ki prebija tudi najtrše materiale. Streljanje se lahko izvaja z neprekinjenim
rafalom, dolgimi rafali 20–30 nabojev, kratkimi rafali 5–10 nabojev in posamično.
Mitraljez je uspešen za streljanje na cilje v zraku na razdalji do 1000 m. Najboljše
rezultate pri ciljih na zemlji dosegamo na razdalji do 700 m. Po dveh na hitro
izstreljenih nabojnikih, kar pomeni 210 do 220 nabojev, je treba zamenjati cev
zaradi pregrevanja, zato ima mitraljez v kompletu tudi rezervno cev.
Slika 7: Mitraljez Browning M2–HB

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Kaliber………………………………………...12.7 mm
Dolţina tulca………………………………...99 mm
Teţa mitraljeza……………………………..38 kg
Teţa cevi……………………………………...12 kg
Število ţlebov………………………….……..8
Dolţina mitraljeza…………………….…….1654 mm
Teoretična hitrost streljanja……….…….500 nabojev/min
Praktična hitrost……………………………. do 110 nabojev/min
Hitrost naboja………………………………...895 m/s
Domet zrna..………………………..…….…..6800 m
(po Mirkoviču, 2000, str. 20–21)
MITRALJEZ PKT M–84 KALIBER 7.62 X 54 R je ruske izdelave, ki so ga po letu
1984 začeli proizvajati tudi v Zavodih Crvene zastave v Kragujevcu, Srbija.
Streljanje se lahko vrši s pomočjo električnega ali mehanskega proţilca. V
vzhodnoevropskih drţavah, nekdanjih članicah Varšavskega pakta, kakor tudi v
drţavah, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije, je to zelo razširjeno
oroţje. Namenjen je uničevanju manjših ciljev na razdalji do 600 m in večjih ciljev
do 800 m. Strelivo je shranjeno v posebnih kovinskih škatlah, ki so narejene za
večkratno uporabo. Naboji so vstavljeni v poseben »redenik«, ki jih lahko med
seboj povezujemo. Število nabojev v »redeniku« je od 25– 250. »Redenik« lahko
zelo hitro napolnimo s pomočjo posebne mehanske naprave. S tem oroţjem lahko
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streljamo le rafalno. Rafali so lahko neprekinjeni, dolgi 10 – 20 nabojev in kratki 5
– 10 nabojev, izurjen strelec, pa lahko s prefinjenim občutkom s proţilcem izstreli
tudi samo en naboj.
Slika 8: Mitraljez PKT M–84

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Kaliber………………………………..….7.62 mm
Dolţina tulca…………………….……...54 mm
Hitrost krogle……………………………800–865 m/s
Teoretična hitrost streljanja……….do 650 nabojev/min
Praktična hitrost……………………….do 250 nabojev/min
(po Mirkoviču, 2000, str. 15)
METALEC DIMNIH IN PLINSKIH ŠKATEL M–79, je jugoslovanske proizvodnje,
namenjen metanju različnih dimnih škatel (dimne, signalne, solzilne). Sistem je
nameščen na levi in desni strani vozila. Na vsaki strani so po tri izstrelitvene cevi.
Proţilna stikala za izstrelitev navedenih škatel, ki deluje na sistemu električnega
vţiga, je pri vozniku, v prostoru nad volanskim obročem. Izstrelitvene cevi po
potrebi aktivira, vsako posebej ali pa tudi vse naenkrat. Slaba lastnost metalca je
v tem, da ne moremo natančno predvideti, kam bodo padale izstreljene škatle.
Prva cev metalca je usmerjena v smeri voţnje, vsaka naslednja ima 5 stopinj
zamika, kar mu omogoča, da lahko ob izstrelitvi z ţelenim dimom ali plinom
prekrije čim večje območje. Slabost metalca je v tem, da ga ne moremo napolniti
iz vozila.
Kaliber……………………………….………82 mm
Dolţina cevi…………………………….….202 mm
Domet………………………….……………od 100 do 200 m odvisno od vremenskih pogojev
Maksimalni tlak v cevi……….………...90 barov
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Nagib metalcev…………………….…..…45 stopinj
Količina metalnih cevi…………………..6
(po Mirkoviču, 2000, str. 23)
Slika 9: Metalci dimnih in plinskih škatel M 79

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
PASIVNA NAPRAVA VOZNIKA PNV–2, je optično elektronska naprava
jugoslovanske proizvodnje, namenjena za nočno voţnjo borbenih vozil brez
klasičnih luči oziroma s pomočjo IR ţarometov, ki pa so s prostimi očmi
nevidni. Naprava deluje tudi na principu koriščenja naravne svetlobe (luna,
zvezde). Pasivni način delovanja zmanjšuje moţnost odkritja uporabnika,
omogoča pa odkrivanje naprav in izvore sevanja. Naprava je v obliki okularja,
voznik jo namesti pred vetrobransko steklo v višini oči. Naprava deluje po
sistemu periskopa, ki je nameščen v odprtino in gleda iz vozila. S pomočjo PNV
se lahko pribliţamo ţelenemu cilju bolj prikrito in neopazno.
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Slika 10: Pasivna naprava za nočno opazovanje – omogoča nočno voţnjo
brez luči

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
STRELSKE ODPRTINE so na obeh straneh vozila po tri. Opremljene so z
loputo, ki se po potrebi odpira ali zapira. Zraven je okence z neprebojnim
steklom, namenjeno za opazovanje iz vozila. Odprtine omogočajo uporabo
strelnega oroţja iz vozila. V linah je priprava, v katero se zaradi varnostnih
razlogov lahko vpenja oroţje. Ob streljanju iz vozila je zaradi zaprtega prostora
obvezna uporaba sredstev za zaščito sluha. Usposabljanje v streljanju z
mitraljezi, metalci dimnih škatel ter streljanje z dolgocevnim oroţjem skozi
strelske line se običajno izvaja na vojaškem poligonu Poček pri Postojni.
Slika 11: Strelske odprtine

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
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DESANTNA STOPNICA je namenjena prevozu do največ petih policistov.
Nameščena je na zadnjem delu vozila, nad njo pa je nameščena kovinska
letev, ki omogoča, da se policisti drţijo med voţnjo. Namenjena je le prevozom
na krajših razdaljah zaradi izvršitve policijskih nalog. Če je le mogoče, se v
praksi na tem delu začasno zapre javni promet. Tak prevoz nikakor ni
namenjen voţnji v cestnem prometu. Policistom daje predvsem zaklon pred
najrazličnejšimi nevarnostmi in omogoča varen prevoz do določenega
območja, objekta, kjer se pričakuje prijetje osumljenih oseb ipd. Kadar se ne
uporablja, se jo dvigne in pritrdi, lahko pa se tudi odstrani z vozila.
Slika 12: Uporaba desantne stopnice. Usposabljanje Jarškem produ pri
Ljubljani leta 2002

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
OGRAJA ZA VZDRŢEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU je namenjena za uporabo
ob hudih in mnoţičnih kršitvah, kot so demonstracije ipd. Namestijo se na
prednji del vozila. Kadar jih ne uporabljajo, so pritrjene ob vozilu ali pa so
odstranjene. Pri uporabi se jih odpre do kota 90 stopinj in razširi. Namenjene
so neposrednemu delovanju na mnoţico ljudi.
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Slika 13: Oklepnik z ograjo za vzdrţevanje in vzpostavljanje javnega reda.
Usposabljanje policistov PPE v Gotenici 2008

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
4.3 SPECIALNO VOZILO Z VODNIM TOPOM
4.3.1 Opis vozila znamke TAM 260 T26 BK 6x6
Policija uporablja Specialno vozilo z vodnim topom od leta 1987, ko je tovarna TAM v
sodelovanju s podjetjem Karoserist, oba sta iz Maribora, izdelala prvo tovrstno vozilo.
TAM je takrat ţe izdeloval tovorna vozila s stalnim šestkolesnim pogonom, na
katerega je nato podjetje Karoserist namestilo poseben rezervoar za vodo s
prostornino 9000 litrov, visokotlačno vodno črpalko znamke Rosenbauer z lastnim
pogonskim agregatom znamke TAM F4L413 FR z močjo 96 KW in drugo potrebno
opremo, ki omogoča uporabo vodnega curka. Pri črpalki sta nameščena tudi dva
rezervoarja, vsak po 50 litrov, v katera se lahko natoči posebno barvo, ki sluţi za
označevanje kršiteljev javnega reda in posebno tekočino – solzivec. Barvo in solzivec
se po potrebi in na ukaz poveljujočega dodaja k vodnemu curku. S pomočjo barve
lahko identificiramo osebe, ki smo jih označili. Barva se prime na obleko in koţo ljudi,
da je nekaj ur ni moţno odstraniti. Na strehi kabine, ki je povečana in prilagojena za
štiri člansko posadko, sta nameščena dva visokotlačna vodna topova. Dva topova
(eden na levi, drugi na desni strani vozila) z manjšo močjo sta nameščena pod
kabino takoj za prvimi kolesi (Slika 15). Vsa svetlobna telesa na vozilu in
vetrobranska stekla na kabini so zaščitena s kovinsko mreţo. Vozilo je opremljeno z
napravami za dajanje modrih svetlobnih in zvočnih znakov za vozila s prednostjo. Na
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strehi kabine je pritrjeno ozvočenje moči 100 W za dajanje navodil, opozoril in
ukazov mnoţici. Upravljanje s topovi in s črpalko poteka iz kabine vozila.
Tehnični podatki vozila:
Proizvajalec: …………………………………… TAM Maribor, Karoserist Maribor
Vrsta vozila: ……………………………………. specialno vozilo z vodnim topom
Tip vozila: ………………………………………..TAM 260 T26 BK 6x6
Delovna prostornina motorja:…………….. 12763 ccm
Vrsta goriva: ……………………………………. dizel D-2
Moč motorja: …………………………………… 173 kW (235KM)
Menjalnik: …………………………………………9 + 1
Število sedeţev: ………………………………..4
Masa praznega vozila: ……………………….14000 kg
Dolţina vozila: …………………………………..7960 mm
Širina vozila: ……………………………………..2860 mm
Višina vozila: ……………………………………..3950 mm
Pogon vozila: …………………………………….stalni 6 x 6
Največja hitrost: …………………………………92 km/h
Prostornina rezervoarja goriva: ……………400 litrov
Poraba goriva: …………………………………..30–40 l/100km
Prostornina rezervoarja za vodo:………….9000 litrov
Prostornina rezervoarja za barvo: ………..50 litrov
Prostornina rezervoarja za plin: …………..50 litrov
Tehnični podatki vodne črpalke:
Proizvajalec: ……………………………………..Rosenbauer
Tip:…………………………………………………. Visokotlačna R 300 N2
Pretočnost:………………………………………..2400 l/min (pri 13 barih pritiska)
Pogon črpalke:…………………………………..TAM F 4L 413 FR
Moč pogona:………………………………………96 kW (128 KM)
Maksimalni tlak:…………………………………18 bar
(po Navodilu za uporabo vozila vodni top, TAM Maribor, 1987).
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Slika 14: Specialno vozilo z vodnim topom

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme (2005)
pravi, da mora vozilo z vodnim topom zadostiti naslednjim zahtevam:
serijsko izdelano tovorno vozila z dizelskim ali turbo dizelskim motorjem moči
do 320 kW,
dvo ali triosno vozilo z eno, dve ali troosnim pogonom,
zračno vzmetenje,
posebej izdelana kabina za posadko in inštrumenti za upravljanje z vozilom in
napravami na vozilu,
najmanj dva vodna topova s pritiskom vodnega curka do 10 barov,
rezervoar za 6.000 do 20.000 litrov vode,
dodatni rezervoarji za posebno barvo in utekočinjen solzilni plin,
zaščita vseh svetlobnih teles in vseh steklenih površin na vozilu,
sistem prečiščevanja zraka v kabini vozila,
dodaten komplet avtoplaščev,
klimatska naprava,
naprava za dajanje svetlobnih in zvočnih znakov z govorno napravo moči
najmanj 100 W,
dodatna govorna naprava z močjo do 300 W.
(Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme,
priloga 1, tipizacija prevoznih sredstev, točka 6.2.7).
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Slika 15: Spodnji levi vodni top med brizganjem vode

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave

Slika 16: Delovanje vodnega topa na strehi vozila

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
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Slika 17: Uporaba vodnega curka na usposabljanju Posebne policijske
enote, Gotenica 2008

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
4.3.2 Oprema vozila
Sem spadajo sesalne cevi A in sesalni koš za črpanje vode iz naravnega vira (bazen,
jezero, reka, ipd.), cevi B in C s spojkami in reducirkami za brizganje vode in
polnjenje rezervoarja iz hidranta, dva različna ročnika za gašenje poţara, ključ za
odpiranje ventilov na hidrantu, ključ za sestavljanje in razstavljanje cevi, posebna
kovinska cev z ventili za uporabo pitne vode na terenu in dva električna grelca za
omreţno napetost 220 V, ki preprečujeta, da bi voda zmrznila.
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5 POLICIJSKA SPECIALNOST – VOZNIKI SPECIALNIH VOZIL
Po reorganizaciji SE MNZ leta 1994 je bila ukinjena Mehanizirana enota, ki je
upravljala s posebnimi motornimi vozili. Od takrat naprej do leta 2007 je v sestavi
Enote B, delovala skupina policistov specialistov, vozniki specialnih vozil. Njena
temeljna naloga je bila podpora Enoti A pri izvajanju operativnega dela in opravljanju
najzahtevnejših varnostnih nalog na svojem delovnem področju. Skupino so
sestavljali vodja in pet policistov. Upravljali so s štirimi oklepniki, specialnim vozilom z
vodnim topom, s terenskim tovornim vozilom znamke TAM 150 (na Sliki 17), z
dvema terenskima osebnima voziloma znamke Puch 320 in s tremi motornimi čolni
(Yamaha 50, 80 in 200). Ker je skupina upravljala z vodnim topom in z oklepniki, ki
so namenjeni tudi za vzdrţevanje javnega reda in miru ob hujših mnoţičnih kršitvah,
so z navedenimi vozili nudili pomoč tudi Posebni policijski enoti. Med ostale naloge je
spadalo tudi usposabljanje policistov SE MNZ v spretnostni voţnji s osebnimi vozili,
terenski voţnji z vozili Puch, v voţnji z motornimi čolni, ki je zajemala tudi prevoz
potapljačev in opreme in pomoč pri usposabljanju policistov PPE za uporabo
posebnih motornih vozil.
Ko je bila leta 2007 ponovna reorganizacija SE GPU, je bila ukinjena Enota B in z njo
tudi skupina iz specialnosti voznikov. Policisti iz te skupine so bili prerazporejeni po
oddelkih Sektorja A, SE GPU, vodja skupine pa je postal inštruktor, ki je odgovoren
za usposabljanje voznikov in za
vzdrţevanje vozil. Sedaj izvajajo omenjeno
specialnost le še posamezni usposobljeni policisti iz oddelkov Sektorja A SE GPU.
Pred omenjeno reorganizacijo so se policisti iz posamezne specialnosti (vozniki,
potapljači, ostrostrelci, vodniki sluţbenih psov in alpinisti – jamarji) vsakodnevno
usposabljali iz svojega delovnega področja ter po potrebi nudili pomoč pri
operativnem delu SE GPU, po novem pa poteka usposabljanje iz specialnosti le
dvakrat tedensko. Ostale tri dni se policisti usposabljajo skupaj s policisti iz oddelkov
Sektorja A. S tem je usposobljenost na področju specialnosti nekoliko padla, dvignila
pa se je usposobljenost za osnovno delo, ki ga opravlja SE GPU.
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Slika 18: Vozila, s katerimi upravljajo policisti iz specialnosti voznikov
specialnih vozil. Tovorno terensko vozilo TAM 150, specialno vozilo z
vodnim topom in specialno oklepno vozilo

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave

37

6 NAMEN IN UPORABA POSEBNIH MOTORNIH VOZIL
6.1 TAKTIKA DELOVANJA SPECIALNEGA OKLEPNEGA VOZILA
6.1.1 Pribliţevanje objektu
V primeru, da je potrebno priti do objekta, kjer se nahajajo oboroţene osebe in
obstaja sum, da bodo napadle policiste in v kolikor to omogočajo okoliščine, potem
se za prihod do objekta uporabi oklepno vozilo. Vozilo zaščiti policiste pred strelnim
oroţjem, mitraljez pa ima tudi velik psihološki učinek na ljudi, če bi bilo potrebno pa
bi ga v skladu z zakonskimi pogoji tudi uporabili. S pribliţevanjem je mišljen varen
prevoz policistov do območja, objekta, prevoznega sredstva ali drugam, da bi izvršili
policijsko nalogo z namenom prijetja osumljencev, zaščita morebitnih drugih oseb ali
talcev. »Pri prihodu z oklepnikom moramo pristop izvesti izjemno hitro z: lastnim
pokrivanjem, pokrivanjem oţje blokade; pokrivajo tudi z oroţjem iz oklepnika, z
oklepnikovim oroţjem. Oklepnik se pribliţa tako, da izstopamo iz smeri, ki je
nasprotna strani od objekta, da nas lahko pokrivajo iz oklepnika, da nam nudi
zaklone pri pristopu, da čim varneje skočimo na izhodiščno mesto« (Vivod, 2003, str.
163).
Naloga posadke oklepnika je, da pripelje policiste na določeno mesto in da s svojo
oboroţitvijo skrbi za varnost njihovih postopkov. Postopke se varuje tudi skozi
strelske odprtine. V kolikor je potrebno, se z oklepnim vozilom izvajata tudi
evakuacija in prevoz ostalih stvari, ki so predmet pogajanj. Pred uporabo najhujših
prisilnih sredstev se praviloma uporabi pogajalce, ki poskušajo razrešiti primer po
mirni poti.
Pribliţevanje z oklepnim vozilom se opravlja tudi zaradi reševanja in pomoči
ranjenim, prevoza pogajalske skupine, odvoza izpuščenih talcev in drugih ogroţenih
oseb, ki so na nevarnem območju.
6.1.2 Pregled terena
Pregled terena z oklepnim vozilom se izvaja na območju, kjer obstaja verjetnost, da
so iskane oboroţene osebe. Takšno območje predhodno blokirajo policisti PPE. V
pregled terena je vključena celotna posadka. Voznik vozi vozilo, strelec je na kupoli z
mitraljezom, kjer varuje postopke policistov, ima pa tudi dober pregled nad
območjem, tako da lahko policiste opozarja na morebitne nevarnosti. (Usmeritve za
delo policije »Iskanja oseb in stvari«).
Policisti in vodnik sluţbenega psa se razporedijo obojestransko, levo ali desno od
vozila. Pri pregledu terena se poravnajo z oklepnikom. Če je potrebno pregledati
večje območje, se lahko v pregled vključi še dodatne policiste, ki se pripeljejo na kraj
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na desantni stopnici. Ob večji nevarnosti, prehodu čez čistino ali če so policisti
neposredno ogroţeni, se lahko iz varnostnih razlogov vrnejo v vozilo.
Oklepno vozilo s posadko uporabijo predvsem pri hitrem posredovanju in zaključnih
akcijah za prijetje nevarnih oseb, da se izognejo nepotrebnemu ogroţanju policistov.
Slika 19: Pregled terena. Usposabljanje učne skupine Specialne enote v
Gotenici, 2002

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Pred uporabo je potrebno oceniti, ali imajo lahko nevarne osebe sredstva za
uničevanje oklepnih vozil. Če ta moţnost obstaja, se temu primerno prilagodi
delovanje. Predvsem se poveča varnostne ukrepe. Pregled terena poteka počasneje.
Policisti so pri izvajanju nalog previdnejši in dosledno upoštevajo varnostne
standarde.
6.1.3 Blokada
Blokada je oblika policijskega dela, namenjena zapori dohodov in izhodov, ter
kontroli na določenih območjih, prostorih ali objektih (Usmeritve za delo policije
»Blokada, zaseda, nadzor«).
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Slika 20: Blokada ceste z oklepnima voziloma. Usposabljanje Specialne
enote v Gotenici leta 1993

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Oklepna vozila so primerna za postavitev popolne blokade na cestnih komunikacijah.
S tem poskušamo preprečiti beg osebam, ki jih je potrebno prijeti. Vozila se
uporablja tudi za postavitev oţje blokade v bliţini objektov, letal, vozil, plovil ipd.,
torej predvsem tam, kjer je potrebno zagotoviti varnost policistov pri izvajanju
policijskih nalog. »Naloge oţje blokade po prednostnem vrstnem redu so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pokrivanje postopkov sodelavcev v območju oţje blokade,
skrbi za lastno varnost,
evakuacijske naloge za osebe na tem območju,
preprečitev bega nasprotniku,
preprečitev dostopa nepoklicanim,
zbiranje in poročanje vseh informacij« (Vivod, 2003, str. 110).

Iz vozila lahko uporabimo tudi sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil
(posebne bodice, ki poškodujejo pnevmatiko).
Oklepno vozilo omogoča postavljanje oţjih blokad tudi na nevarnih območjih. Vozilo
pripelje policiste na določeno točko, kjer izstopijo iz vozila na nasprotni strani od
nevarnosti in si v zavetju počasi premikajočega ali stoječega vozila poiščejo primeren
zaklon. Pomembno je, da policisti v danih okoliščinah uporabljajo maskirne uniforme
in zaščitno opremo.
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6.1.4 Zaseda
Ob postavitvi zasede za prijetje nevarnih oboroţenih oseb, v katere se vključuje
oklepno vozilo, je potrebno vozilo predhodno zamaskirati. Uporabi se posebno
maskirno mreţo in priročna sredstva, ki so v dani situaciji na razpolago. Osnovni
namen uspešno postavljene zasede je njena neopaznost in prilagojenost okolju, v
katerem jo postavljajo. (Usmeritve za delo policije »Blokada, zaseda, nadzor«).
Po do sedaj znanih podatkih je bilo oklepno vozilo v zasedi le leta 1986 v akciji
»PLUT« (več na strani 48). Zasede so bile postavljene predvsem v nočnem času.
Poleg posadke oklepnika in sluţbenega psa se lahko v zasedo vključijo tudi
ostrostrelci. V nočnem času se uporabljajo naprave za nočno opazovanje. Ob prijetju
si pomagamo z lučmi oklepnega vozila in reflektorjem, ki ga ima strelec
nameščenega na »kupoli« pri mitraljezu. »Za zasedo naj vedo le tisti, ki morajo zanjo
nujno vedeti, zato je priprava, prihod na kraj in samo delovanje strogo zaupno«
(Vivod, 2003, str. 119).
6.1.5 Patruljiranje
Patruljiranje z oklepnim vozilom se običajno opravlja na območjih, kjer naj bi se
zadrţevale iskane nevarne osebe. Strelec na kupoli ves čas opazuje okolico, pri tem
mu pomaga tudi posadka. Zaradi potrebne velike zbranosti strelca, ga je potrebno,
če je le mogoče, na vsako uro zamenjati. Pomembno je sodelovati s policisti, ki
opravljajo pregled terena. Policisti PPE, ki običajno pregledujejo teren, predhodno
blokirajo celotno območje, ki ga nameravajo pregledati. V nočnem času, če
dopuščajo okoliščine, se opravlja patruljiranje brez luči, s pomočjo naprave za nočno
opazovanje.
Patruljiranje z oklepnimi vozili bi lahko izvajali tudi ob hujših in mnoţičnih kršitvah
javnega reda. Vršili bi posamezne policijske naloge ter intervenirali tam, kjer bi bilo
to potrebno.
Praktični primer je bila uporaba oklepnikov leta 1989 v zvezi z nemiri in
demonstracijami na Kosovu. »Posamezni demonstranti so bili oboroţeni, saj so med
drugim streljali na helikopter zveznega bataljona milice in ga tudi poškodovali. Zaradi
tega so miličniki na območjih, kjer so potekale demonstracije, patruljirali z oklepniki.
Ko je prišlo povelje, da je potrebno demonstrante razgnati, so se jim z vozilom
pribliţali in skozi strelne odprtine odvrgli solzilne bombe« (Ličina, 2003, str. 34).
6.1.6 Varovanje oseb in objektov
Največkrat se opravlja varovanje oseb in objektov v sodelovanju z Uradom za varnost
in zaščito GPU, ki takšna varovanja organizira in vodi. V nekaterih primerih se
sodeluje tudi s kriminalistično sluţbo, v primerih resnih groţenj z napadom na
ţivljenje ali premoţenja velike vrednosti. »Varovanje določenih oseb, objektov in
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okolišev objektov, v katerih so sedeţi drţavnih organov, policisti Urada za varnost in
zaščito opravljajo po predpisih in drugih aktih, ki urejajo to področje. V primerih, ki
jih določi generalni direktor policije, te naloge opravljajo tudi policisti drugih
policijskih enot« (Pravila policije, 95. člen).
Načrti varovanja uradnih obiskov najvišjih tujih političnih predstavnikov v določenih
primerih zahtevajo prisotnost oklepnega vozila predvsem na Letališču Joţeta Pučnika
Ljubljana. Posadka z oklepnikom je opravljala varovanje letališča ob obisku ameriške
drţavne sekretarke Medaline Albright, papeţa Janeza Pavla II., predsednika
Zdruţenih drţav Amerike Billa Clintona, ob srečanju predsednika Zdruţenih drţav
Amerike Georga Busha in predsednika Ruske federacije Borisa Putina. Policisti so z
oklepnim vozilom varovali tudi hotel Toplice na Bledu, kjer je leta 2002 potekalo
srečanje šestnajstih predsednikov srednjeevropskih drţav.
6.1.7 Vzdrţevanje javnega reda
Javni red pomeni pravila ravnanja, obnašanja in delovanja, ki omogočajo soţitje med
ljudmi in minimum drţavljanske discipline, ki omogoča delovanje druţbenih institucij.
(Pravila policije, 83. člen).
Oklepno vozilo se v praksi uporablja za vzdrţevanje javnega reda in miru skupaj s
policisti PPE, kadar je javni red in mir (v nadaljevanju JRM) mnoţično kršen ali pa se
na podlagi predhodno izdelanih varnostnih ocen predvideva, da lahko pride do večjih
neredov in nemirov. Oklepnik se uporabi tako preventivno še pred izbruhom nemirov,
kakor tudi, ko javnega reda ni mogoče vzpostaviti na drug način. V teh primerih se
na vozilo namesti posebno ograjo (Slika 13, str. 32). Potrebno je zagotoviti zadostno
število oklepnikov, specialno vozilo z vodnim topom, konjenico in dovolj opremljenih
policistov (zaščitna osebna oprema za vzpostavljanje javnega reda in miru, prisilna
sredstva).
Naloga policistov PPE je, da ograjo pred uporabo razpnejo in fiksirajo, nato ostanejo
za ograjo, kjer mnoţici preprečujejo, da bi ograjo preplezala. Policisti izvajajo naloge
in uporabljajo prisilna sredstva pod neposrednim vodstvom starešine.
Ograja je namenjena za neposredno delovanje na ljudi z namenom zadrţevanja,
preusmerjanja, potiskanja in razganjanja ljudi. Z zadrţevanjem ljudem preprečimo
dostop do določenega kraja. S preusmerjanjem doseţemo, da mnoţici spremenimo
smer gibanja in na ta način iz varnostnih razlogov preprečimo, da pride na določen
kraj, oziroma jo preusmerimo na kraj, kamor ţelimo, da pride. Pomembno je, da
pride policija na določen kraj pravočasno, še preden se tam nahaja mnoţica ljudi. S
potiskanjem mnoţico spravimo iz določenega območja. Tu je potrebno biti zelo
previden, da ne bi povozili kakšno osebo ali pa koga poškodovali. Če je mnoţica
velika, se ljudje ob ograji ne morejo umikati nazaj, ker je sila mnoţice prevelika, zato
v praksi tega ukrepa ne izvajamo. Po mojem mnenju oklepno vozilo z ograjo ni
primerno za potiskanje mnoţice. Ker je oblika sprednjega dela vozila poševna bi pri
potiskanju mnoţice prišlo do povoţenja oseb. Z razganjanjem doseţemo, da se
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mnoţica razide ali pa, da se razkropi na manjše skupine. To izvajamo predvsem z
vodnim curkom, konjenico ali pa s plinskimi sredstvi. Oklepno vozilo je uporabno za
razbijanje uličnih barikad (nekatera vozila imajo spredaj poseben plug, kot je
prikazano na Sliki 29). Z barikadami nasilne nasilne mnoţice onemogočajo delo
policije. Z oklepnikom lahko takšne barikade preprosto razrinemo ali zapeljemo
čeznje. V določenih primerih si lahko pomagajo tudi z vitlom, s katerim bi predmete
povlekli stran. Proti agresivni mnoţici bi uporabili dva oklepnika z ograjami, med
katerima bi bilo specialno vozilo z vodnim topom, ki bi na mnoţico deloval z vodo, po
potrebi pa bi dodajali solzivec in barvo. Število vozil bi lahko tudi povečali, odvisno od
velikosti prostora. Pred uporabo prisilnih sredstev je potrebno mnoţici zagotoviti
moţnost varnega umika in jo pozvati po ozvočenju, naj se mirno razide, sicer bodo
uporabljena prisilna sredstva.
Zadrţevanje mnoţice s pomočjo oklepnega vozila smo izvajali ob protiglobalizacijskih
protestih, ki so leta 2001 potekali v Ljubljani med obiskom predsednika Zdruţenih
drţav Amerike Georga Busha in predsednika Ruske federacije Borisa Putina. Policija
je, medtem ko so se protestniki zbirali v parku Tivoli, zaprla dohode v center mesta.
Na vpadnicah so bili postavljeni oklepniki z razprtimi ograjami, katere je spremljalo
tudi zadostno število ustrezno opremljenih policistov PPE. Vključeni sta bili tudi dve
specialni vozili z vodnim topom. Ker ima slovenska policija le eno tovrstno vozilo, si je
drugega sposodila kar od Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške (to je bil
dober primer meddrţavnega sodelovanja policije). Ker imajo na Hrvaškem enako
vozilo, ki je bilo prav tako izdelano v tovarni TAM, ni bilo potrebno posadke posebej
usposabljati.
Slika 21: Postavitev oklepnih vozil s specialnim vozilom z vodnim topom.
Usposabljanje, Grič pri Ljubljani leta 1995

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
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6.2 NAMEN IN TAKTIKA DELOVANJA SPECIALNEGA VOZILA Z VODNIM
TOPOM
Osnovni namen vozila z vodnim topom je posredovanje ob hujših kršitvah javnega
reda, protestih, demonstracijah in večjih športnih prireditvah, če se pričakujejo hujši
izgredi. Če je pričakovati, da enote policistov, konjenica, ograje in ostala sredstva ne
bodo zadostovala, se lahko uporabi tudi vodni curek. Z vodnim topom delujemo
tako, da uporabimo samo vodni curek neposredno na ljudi z namenom, da
razţenemo mnoţico, po potrebi pa tudi dodajamo solzivec ali barvo za označevanje
izgrednikov. Vodni curek lahko usmerimo neposredno v ljudi, to je najhujša oblika
uporabe curka, lahko ga usmerimo nad mnoţico in ustvarimo umeten deţ, tako da
samo zmočimo mnoţico, lahko pa vodni curek usmerimo nekaj metrov pred mnoţico
v tla in ljudi zmočimo.
Posadka vozila šteje štiri člane: sestavljajo jo vodja vozila, voznik in dva policista, ki
upravljata s strešnima topovoma. Topove upravljata iz kabine mehansko z volanskim
obročem na vzvod. Monitor A imenujemo krmilo sprednjega desnega topa in je
nameščen nad sprednjim desnim sedeţem, monitor B pa nad zadnjim levim
sedeţem. Obračamo jih lahko po smeri (kot delovanja znaša 210°) in po višini
(elevacija je –35° do +55°). Tik za kabino sta pod vozilom nameščeni še dve stranski
šobi za brizganje vode (Slika 15), ki ju tudi lahko obračamo po smeri (kot delovanja
znaša 130°). S črpalko lahko upravljamo preko dveh nadzornih plošč. Ena je
nameščena ob črpalki (na desni strani vozila med kabino in rezervoarjem), druga pa
je v kabini (pred zadnjim desnim sedeţem). Na nadzorni plošči je nameščena
ključavnica, s katero zaţenemo pogonski agregat črpalke, stikala za
elektropnevmatske ventile, s katerimi dovajamo vodo do monitorjev in stranskih šob,
ročica za plin, s katero uravnavamo delovni pritisk črpalke, na obeh straneh nadzorne
plošče pa sta nameščeni ročici, s katerima vodja vozila upravlja s stranskima šobama.
Poleg naštetega je na plošči še merilnik količine vode v rezervoarju, vakuum meter in
merilnik delovanja delovnega tlaka vode. Najprej vodja vozila na povelje poveljujoče
starešine odpre elektro pnevmatski ventil za izhod vode iz črpalke. Policista, ki
upravljata z monitorjema, vodni curek aktivirata z desno noţno stopalko, ki je pred
sedeţem. V kolikor je takšno povelje, lahko policista z levo stopalko aktivirata tudi
solzivec ali barvo, ki se zmešata z vodo. Tudi za plin ali barvo vodja vozila predhodno
vklopi stikalo. Z brizganjem preko obeh glavnih monitorjev pri delovnem pritisku 13
barov vodo porabimo v pribliţno štirih minutah. Domet zgoščenega vodnega curka iz
monitorja od delovnem pritisku je 30 metrov, odvisno od kota elevacije in od smeri
vetra. Domet vodnega curka je dejansko nekoliko daljši, vendar se po teh razdaljah
razprši in nima več udarne moči. Domet vodnega curka iz stranskih šob pa je do 35
metrov.
Zaradi učinkovitejšega delovanja ima vodni top tudi napeljavo za plin in barvo od
rezervoarjev do obeh monitorjev. Zaradi ustvarjanja podtlaka na ustju monitorja z
ustreznim odpiranjem ventilov doseţemo mešanje plina ali barve med vodni curek. Z
barvo označujemo »hujskače« ali najbolj razgrete osebe v mnoţici, da jih
intervencijske skupine policistov laţje najdejo in odstranijo iz mnoţice. Barva je
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raztopina rdeče barve eosin in alkohola. En liter raztopine sestavlja 40 ml barve in
960 ml čistega alkohola. Ţeleni učinek barvanja doseţemo, če pride v stik z ljudmi 1–
2 % mešanica raztopine in vode. Obleke in koţe se ne da očistiti nekaj ur. Solzivec,
ki ga uporabljamo pri vodnem topu, pa je raztopina kloracetonfenona (CN) in
alkohola, ki se uporablja v enakem razmerju kot raztopina barve. S solzivcem
doseţemo draţenje in solzenje oči ter pekoč občutek na koţi. V primeru premočne
koncentracije plina lahko pride po poškodb oči in opeklin koţe druge stopnje
(Navodilo za uporabo vozila z vodnim topom, 1987).
Vodni top se vedno uporablja skupaj s policisti PPE, ki vozilo varujejo pred napadom
kršiteljev JRM. Vozilo se postavi za policijskim kordonom, ki je lahko enovrstni ali
dvovrstni. Vsake premike kordona ali vodnega topa se izvaja preko radijskih zvez po
neposrednem povelju starešine, ki se nahaja v neposredni bliţini. Po povelju »VODNI
TOP NAPREJ« najprej voznik takoj vključi policijsko sireno, kordon se na sredini hitro
razmakne v levo in desno, vodja vozila takoj poveča delovni tlak vode, odpre ventil
črpalke, policista na monitorjih pa s stopalko aktivirata vodni curek v mnoţico za
nekaj sekund (do 5 sekund). S tem naj bi se mnoţica začela umikati in beţati. Voznik
vodnega topa zapelje v smeri mnoţice in vozi toliko časa, dokler ni povelja »TOP
STOJ«. Voznik mora pri tem paziti, da ne bi koga povozil, če je potrebno, mora vozilo
brez povelja ustaviti. Nato se kordon policistov takoj spet postavi pred vozilo in čaka
na naslednja povelja. Skupaj z vodnim topom se lahko uporabi tudi konjenico, ki
čaka na povelje za vozilom z vodnim topom. Na povelje »KONJENICA NAPREJ«
voznik topa takoj vključi sireno, vendar vozila ne premakne. Kordon se razmakne
tako kot prej, konjenica gre proti mnoţici, ki se naj bi razbeţala. Ko gre konjenica
mimo vozila, pa tudi vodni top zapelje proti mnoţici. V tem primeru, ko je konjenica
pred vodnim topom, ne uporabimo vodnega curka.
Slika 22: Varovanje vodnega topa s policisti Posebne policijske enote.
Usposabljanje v Gotenici, 2008

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
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Slika 23: Uporaba konjenice. Usposabljanje, Gotenica 2008

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Vodni top lahko uporabljamo za prevoz in oskrbo s pitno vodo, saj je rezervoar
izdelan iz jeklenih plošč in zaščiten s premazom na bazi epoksi smole. Epoksi smola
zagotavlja higiensko neoporečnost rezervoarja. Notranje pregradne stene in naprave
v rezervoarju, ki prihajajo v stik z vodo, pa so izdelane iz nerjavečega inox materiala.
Nastavek s pipami pa je narejen iz aluminija. Pred prevozom pitne vode mora biti
rezervoar mehansko očiščen, voda, ki se prevaţa pa mora imeti 0,2–0,3 mg/l
prostega rezidualnega klora. To doseţemo z dodajanjem klorovega preparata
predhodno raztopljenega v 10–20 litrih vode med polnjenjem rezervoarja. Do sedaj
smo vodni top za prevoz pitne vode uporabljali le za potrebe lastne enote (po
Navodilu za prevoz pitne vode z avtocisterno M 510-230, 1987).
Vozilo lahko uporabljamo tudi za gašenje poţarov z vodo, ne pa tudi s peno ali
drugimi sredstvi. Vodo lahko brizgamo preko strešnih monitorjev ali preko gasilskih
»B« in »C« cevi z ročnikom, lahko pa tudi na oba načina istočasno. V kolikor je v
bliţini naravni vodni vir, lahko rezervoar istočasno polnimo preko sesalnih »A« cevi in
brizgamo vodo na katerikoli od prej omenjenih načinov.
6.3 OPERATIVNA UPORABA SPECIALNEGA OKLEPNEGA VOZILA
Leta 1986 je bilo oklepno vozilo TAM prvič uporabljeno za operativne namene v tako
imenovani akciji »PLUT«, ki je potekala pri iskanju pobeglega vojaka Pluta. Ta je
oboroţen z avtomatsko puško pobegnil iz vojašnice v Ljubljani. Protipravno je odvzel
več vozil, izvršil več vlomov na območju Bizeljskega in ustrelil dva inšpektorja
slovenskega Republiškega sekretariata za notranje zadeve (Likar, Pavlin). Vozila so
bila vključena v obseţne preglede terena in za postavljanje zased. Po odvzemu
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zadnjega vozila je osumljeni na begu pred miličniki na slovensko-hrvaški meji zapeljal
s ceste. Miličniki, ki so mu sledili, so po prometni nesreči slišali strel, zato se vozilu iz
varnostnih razlogov niso upali pribliţati. Nato so uporabili oklepno vozilo in ugotovili,
da je vojak Plut storil samomor.
Leta 1989 so bila oklepna vozila TAM uporabljena pri stabiliziranju varnostnih razmer
v avtonomni pokrajini Kosovo.
Leta 1989 so bila vključena v aktivnosti, povezane z akcijo »SEVER«. Šlo je za
preprečitev »MITINGA RESNICE«, s katerim so jugoslovanske oblasti poskušale
zatreti demokratične procese v Sloveniji.
Leta 1991 je bila mehanizirana enota vključena v vse operacije, povezane z
osamosvojitvijo in vojno za Republiko Slovenijo. Med drugim so policisti SE MNZ z
oklepniki TAM, oboroţenimi s protiletalskimi mitraljezi, varovali vitalne objekte v
centru Ljubljane.
Leta 1992 je bilo oklepno vozilo uporabljeno za pribliţevanje oboroţenima hrvaškima
vojakoma, ki sta se pred policisti zatekla pod nadvoz avtoceste pri Logatcu. Pod
vplivom »vietnamskega sindroma« sta streljala na vse strani. Po uspešnem pogajanju
sta se predala. Pozneje je bilo ugotovljeno, da sta razpolagala tudi s protioklepnimi
sredstvi, ki bi lahko predstavljala nevarnost tudi za posadko vozila.
Leta 1996 je SE MNZ z oklepnikom opravljala naloge na Aerodromu Ljubljana pri
obisku ameriške drţavne sekretarke Medaline Albright. Istega leta je SE MNZ
opravljala naloge na Aerodromu Ljubljana ob obisku papeţa Janeza Pavla II.
Leta 1999 je oklepno vozilo opravljalo naloge na Aerodromu Ljubljana ob varovanju
predsednika Zdruţenih drţav Amerike Billa Clintona.
Leta 2000 je SE GPU sodelovala v akciji »BELE VODE«, ki je potekala zaradi iskanja
oboroţenega osumljenca, ki je ubil dve osebi in storil več kaznivih dejanj na območju
štirih policijskih uprav. Z enim vozilom se je opravljalo patruljno sluţbo po območju,
kjer naj bi se osumljeni zadrţeval, drugo vozilo je bilo v pripravljenosti pri
operativnem štabu Policijske uprave Ljubljana v Kamniški Bistrici.
Leta 2001 je potekalo v Sloveniji srečanje predsednika Zdruţenih drţav Amerike
Georga Busha in predsednika Ruske federacije Borisa Putina. Pri tem je SE GPU z
enim oklepnim vozilom opravljala naloge na Aerodromu Ljubljana, tri oklepna vozila
pa so bila vključena v aktivnosti za preprečitev protiglobalizacijskih protestov v
Ljubljani.
Leta 2002 je SE GPU z oklepnim vozilom opravljala naloge na Aerodromu Ljubljana in
na Bledu pri akciji »VIP Bled 2002«. Slovenija je takrat gostila srečanje šestnajstih
predsednikov srednjeevropskih drţav (po Ličini, 2003, str. 12–14).
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Leta 2007 je Slovenija zamenjala denarno valuto. Potrebno je bilo opraviti veliko
prevozov bankovcev po vsej Sloveniji. Iz posameznih regijskih bančnih in poštnih
skladišč je bilo potrebno odpeljati velike količine tolarskih bankovcev v skladišče
Banke Slovenije v Ljubljano. Iz Letališča Joţeta Pučnika Ljubljana, do kamor so
evrske bankovce pripeljali s transportnimi letali, jih je bilo potrebno najprej odpeljati
v Banko Slovenije, nato pa še po celotni Sloveniji v regijska skladišča. Omenjeni
prevozi so trajali skoraj tri mesece. Zaradi visokega tveganja je neposredno
spremstvo in fizično varovanje opravljala SE GPU. Opazovanje in nadzor se je vršil
tudi iz zraka s helikopterji, ki so prevoz ves čas snemali s posebno kamero in sliko
prenašali v operativni štab Generalne policijske uprave. Zaporo prometa so opravljali
prometni policisti iz Urada za varnost in zaščito z motornimi kolesi in osebnimi
avtomobili. Nadzor na cestni relaciji so opravljali tudi kriminalisti v civilu in prometne
patrulje posameznih policijskih uprav. Policisti SE GPU so uporabili popolno borbeno
opremo in zaščito. Ker za takšna spremstva in varovanja niso bila primerna obstoječa
oklepna vozila, tudi zaradi pogostih okvar, se je Banka Slovenije skupaj s Policijo
odločila za najem petih oklepnih terenskih vozil znamke Mercedes G500 Guard (na
Sliki 34). Zaradi velikega tveganja pa ni bilo primerno, da bi varovanje opravljali kar
z »navadnimi» vozili.
V prvem polletju 2008 je Slovenija predsedovala Evropski uniji (v nadaljevanju EU). V
tem času je potekalo pri nas tudi srečanje med predsednikom ZDA Georga Busha,
predsednikom Ruske federacije Borisa Putina, in predsedujočega EU Janeza Janše.
Ob tem so bila vsa posebna vozila Policije, vodni top in štirje oklepni transporterji v
polni bojni pripravljenosti za morebitno posredovanje, bodisi zaradi napovedanih
protestov ali pa zaradi napada na varovane osebe.
6.4 OPERATIVNA UPORABA VOZILA Z VODNIM TOPOM
Osnovni namen vozila z vodnim topom je posredovanje z vodnim curkom ob hujših
kršitvah javnega reda in miru. Povedati je potrebno, da vodni curek kot prisilno
sredstvo za neposredno delovanje na ljudi v Sloveniji še ni bil uporabljen. Velikokrat
je bilo vozilo s posadko poslano v bliţino, kjer se je pričakovalo morebitne nerede in
hujše mnoţične kršitve javnega reda in miru. Glede na to, da sem tudi sam član
posadke od leta 1998 naprej, lahko iz svojih izkušenj povem, da je bila posadka z
vozilom velikokrat v popolni pripravljenosti za posredovanje. Če se je določen
dogodek odvijal v Ljubljani, smo bili v pripravljenosti v garaţi, kjer je vozilo stalno
parkirano, če pa se je nek dogodek odvijal v Mariboru, pa smo se z vozilom odpeljali
tja in na morebitno posredovanje čakali le nekaj sto metrov proč. Največkrat smo bili
v pripravljenosti ob pomembnejših nogometnih tekmah, ki jih je odigrala
reprezentanca Slovenije, nekajkrat pa tudi, ko je nogometni klub Maribor igral v ligi
prvakov in se je zbralo pribliţno 10.000 ljudi. Najhujše demonstracije so se
pričakovale decembra leta 1989, ko je bil napovedan »Miting resnice«, s katerim so
ţelele osrednje jugoslovanske oblasti zatreti procese demokratizacije Slovenije, do
katerega pa ni prišlo. Leta 2001 je bilo v Sloveniji srečanje predsednika Zdruţenih
drţav Amerike Georga Busha in predsednika Ruske federacije Borisa Putina.
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Napovedani so bil hudi protesti antiglobalistov. Takrat si je slovenska policija od
Republike Hrvaške sposodila še eno vozilo z vodnim topom. Obe vozili sta bili v polni
pripravljenosti za posredovanje, tudi za uporabo plinskih sredstev. Obe posadki z
vozili sta bili poslani v samo mesto Ljubljana, kjer sta čakali na morebitno uporabo
prisilnega sredstva, do katerega pa zaradi majhnega števila protestnikov, ki so bili
mirni, ni prišlo.
Vozilo z vodnim topom in posadka je bila v pripravljenosti tudi ob napovedanih
protestih Srbov ob slovenskem priznanju samostojnosti Kosova leta 2008.
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7 TEŢAVE Z OBSTOJEČIMI POSEBNIMI VOZILI
V SE GPU se uporabljajo štirje oklepniki, specialno vozilo z vodnim topom in tovorno
vozilo TAM 150 6x6. Vozila so bila izdelana v letih od 1984 do 1988 v tovarni TAM
Maribor. S posameznim vozilom se je do leta 2008 prevozilo povprečno 3500 km na
leto. V zadnjih letih se pojavljajo ponavljajoče se okvare in teţave. Zavorni sistem je
zastarel in neprimeren. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da zavor ni mogoče nastaviti
za daljši čas, da bi delovale pravilno. Na pregledu tehnične brezhibnosti, ki je za
specialna vozila vsakih šest mesecev, se vedno ugotovi prevelika razlika na zavornem
učinku posameznih koles. Posledica tega je, da vozilo močno potegne v levo ali
desno, ko voznik močneje zavira. To predstavlja resno nevarnost v cestnem prometu.
Kljub temu, da pooblaščeni servis nastavi delovanje zavor, se po nekaj sto kilometrih
voţnje oziroma v nekaj tednih ponovno pokaţe razlika zavornega učinka in vozilo
spet potegne v stran. V primeru, da vozilo ne uspemo varno ustaviti, pa lahko
desettonski oklepnik povzroči veliko materialno škodo in nevarnost tako za posadko
kot za ostale udeleţence v prometu. Sistem zračne in hidravlične napeljave ter
napeljava pogonskega goriva na vozilih sta zastarela. Cevi napeljave so namreč iz
jekla. Ker pride v notranjosti cevi do korozije, se material prične luščiti, kar pa
privede do zamašitve posameznih ventilov, ki krmilijo delovanje posameznih
mehanizmov, in do zamašitve voda goriva oziroma čistilcev goriva. Ko se čistilec
zamaši, vozilo najprej izgubi moč, nato pa pogonski agregat celo preneha delovati.
Posledica zamašitve krmilnih ventilov je, da se ne da vklopiti na primer blokad
diferencialov, reduktorja prenosa moči. Izrabljenost krmilnih mehanizmov se kaţe v
tem, da vozilo na cesti ni stabilno, saj je na volanskem obroču čutiti preveč zračnosti.
Posledica tega je, da vozilo nekoliko »cik-caka« po cesti, voznik mora ves čas paziti,
da ne zapelje s ceste. Izrabljenost pogonskih sklopov, kot so pogonske osi in
kardanski pogoni, se kaţe v tem, da ob hujših obremenitvah na terenu, velikokrat
pride do loma materiala, zaradi česar vozilo obstane in ga je potrebno z vleko
odpeljati na popravilo. Pojavljajo se teţave glede rezervnih delov, saj tovarna TAM ne
obstaja več, tovrstna proizvodnja pa je bila opuščena leta 1991. Neustrezna je
oprema glede varnosti posadke, saj na sedeţih ni vzglavnikov niti varnostnih pasov,
kar predstavlja resno nevarnost v morebitni prometni nesreči. Oboroţitev na vozilu ni
primerna, protiletalski mitraljez ima sicer veliko ognjeno moč, vendar pa je za
policijsko delo v mirnem času neprimeren; oroţje namreč ni natančno. Za uporabo
strelnega oroţja morajo policisti predvideti tudi natančne zadetke, saj lahko pride do
resnih poškodb ali celo smrti nedolţnih ljudi. V primeru ugrabitve oseb in talcev
strelec iz oklepnika ne more delovati natančno in bi lahko namesto storilca zadel
talca. V teh primerih se sicer mitraljez odstrani z vozila in se začasno namesti
ostrostrelno puško, vendar je to improvizacija, kar pa za dolgotrajno rešitev ni
primerno. Vozila niso opremljena s klimatskimi napravami, zato se v vročih dneh
notranjost kabine tako segreje, da so za posadko nevzdrţne razmere. Kabina tudi ni
opremljena s sistemom za prečiščevanje kontaminiranega zraka, kar novejša vozila
imajo.
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Tudi obstoječe vozilo z vodnim topom nima sistema za prečiščevanje
kontaminiranega zraka, nima klimatske naprave, nima samogasilnega sistema za
gašenje poţara na in v vozilu, zato bi demonstranti vozilo zaţgali ţe z molotovko, na
vozilu so nameščene običajne pnevmatike, ki ne omogočajo zasilne voţnje, če so
poškodovane. Novejša vozila imajo v pnevmatikah posebne gumijaste obroče, ki
omogočajo zasilno voţnjo, kljub temu, da so pnevmatike izpraznjene.
Tabela 1: Popravila na oklepnih vozilih v letih 2006–2008

DELI VOZIL
ZAVORE
ZRAČNA NAPELJAVA
MENJALNIK
MOTOR
POGONSKA OS
SKUPAJ

LETO
2007
7
3
1
1

2006
6
4

1
11

12

2008
3
2
1
6

ŠTEVILO
POPRAVIL
SKUPAJ
16
9
1
2
1
29

Vir: Arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave
Tabela prikazuje okvare v obdobju treh zadnjih let od 2006-2008 na štirih oklepnih
vozilih TAM, ki jih uporablja SE GPU. Povzete so samo okvare na ključnih delih vozila,
kot so zavore (16 okvar), zračna napeljava (9 okvar), ki je pomembna za delovanje
zavor, zapor diferencialov, vklop in izklop reduktorja. V kolikor ne deluje sistem
zračne napeljave, potem tudi voţnja ni mogoča, saj se avtomatsko vključi zavora, ki
preprečuje premik vozila. Nadalje je bila ena okvara menjalnika in dve okvari
motorja, enkrat je bilo potrebno oklepnik z avtovleko odpeljati na popravilo zaradi
hujše okvare motorja, druga okvara pa je bila na hladilnem sistemu in je prišlo do
pregretja pogonskega agregata. Zadnja navedena okvara se nanaša na pogonsko os,
saj je prišlo do loma zgloba pri usposabljanju v terenski voţnji na poligonu vojašnice
na Vrhniki (arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave, 2006, 2007 in 2008).
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8 SODOBNA OKLEPNA VOZILA
8.1 RENAULT VAB
VAB izdelujejo v francoski tovarni Renault trucks. Proizvajajo jih ţe od leta 1976 in jih
od takrat nenehno izpopolnjujejo in dopolnjujejo. Uporabljali so jih v mnogih
mirovnih operacijah povsod po svetu, kjer so se izkazali kot zelo uporabni in
zanesljivi. Osnova vozila VAB je večnamenska, lahko ga uporabljajo za vse vrste
varnostnih in humanitarnih operacij. VAB NG je nova generacija oklepnikov. Ustreza
NATO standardu STANAG 4569, nivo II, po varnosti in zaščiti posadke. Serijsko zadrţi
izstrelke kalibra 7,62 mm, dodatno pa se lahko pritrdi zaščita, ki varuje pred izstrelki
kalibra 14,5 mm. Prav tako so varni pred jedrskim, kemičnim in biološkim napadom,
vozilo je na dnu protiminsko zaščiteno. Vozilo ima velika neprebojna stekla v kabini
vozila, kar omogoča široko vidno polje vozniku. Na strehi ima dve loputi za strelca.
Vozilo je lahko štirikolesno ali šestkolesno, s pogonom 4x4 ali 6x6, poganja ga motor
znamke Renault, ki mu omogoča izredne pospeške in voţnjo preko 110 km/h. Paleta
oboroţitve vozila je izredno velika, odvisno od namena uporabe. Vozilo je plovno in
se lahko giblje po vodi s hitrostjo 8,5 km/h. VAB lahko poleg dveh voznikov pelje še
deset policistov z vso pripadajočo opremo. Ima moţnost vgraditve metalcev plina,
zaščitnih ograj ... Vozilo ima 12 sedeţev (http://www.militaryfactory.com/armor/
detail.asp?armor_id=176, 15.1.2009).
Slika 24: RENAULT VAB

Vir: http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=176
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8.2 PANTHER CLV
Oklepnik Panther so razvili v Angliji in bazira na vozilih znamke Iveco. Podobno je
terenskemu vozilu in je zato manj opazno. Ima visoko stopnjo protiminske zaščite
Oklep in vsa okna so neprebojna po standardu NATO STANAG nivo II. Ima štiri velika
vrata in velika okna, ki se odpirajo. Na vozilo je moţno namestiti različno oroţje in
tudi druge naprave. V notranjosti je poskrbljeno za varnost s sedeţi in varnostnimi
pasovi, ima dobro prezračevanje in klimatsko napravo. Motor je znamke Iveco, turbo
dizel s 136 KW, povezan z avtomatskim menjalnikom. Doseţe hitrost preko 130 km/h
ter prevozi razdaljo do 500 km z enkratnim polnjenjem rezervoarja. Vozilo ima pet
sedeţev (http://www.army-technology.com/projects/future/future2.html, 15. 1.
2009).
Slika 25: PANTHER

Vir: http://www.army-technology.com/projects/future/future2.html
8.3 PUMA
Oklepno vozilo PUMA izdelujejo v Italiji, v tovarni Fiat–Iveco. Posebnost tega vozila
je, da ima spredaj nameščen motor, kar ţe zagotavlja varnost vozniku, oklep pa nudi
zadostno zaščito posadki. Tudi to vozilo je večnamensko, kar botruje opremi in
oboroţitvi. Posadka v vozilu je varna pred jedrskim, kemičnim in biološkim napadom,
kot tudi pred poţarom, saj ima učinkovit sistem samodejnega gašenja. Za
opazovanje ima periskop, gibljivosti 360 stopinj. Motor je znamke Iveco, moči 132
KW in preseţe hitrost 100 km/h. Posadka šteje sedem članov (http://www.armytechnology.com/projects/puma/puma6.html, 15. 1. 2009).
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Slika 26: PUMA

Vir: http://www.army-technology.com/projects/puma/puma6.html
8.4 HUMMER M 1114 IN MOWAG EAGLE 4x4
Vozilo Hummer izdeluje tovarna AM General iz ZDA. Njihov največji odjemalec je
ameriška vojska, veliko kupcev pa si pridobijo tudi v prosti prodaji, predvsem s
civilno različico. Vojaško izvedbo na šasiji Hummerja nadgrajujejo v podjetju O'GaraHess & Eisenhardt Armoring Company v Ohiu (ZDA), kjer lahko vozilo opremijo z
različno oboroţitvijo, kot so avtomatski bombometi, mitraljezi in drugo
komunikacijsko ter izvidniško opremo. Vozilo ima balistično zaščito pred prebojnimi
izstrelki 7,62 mm z vseh strani, streha pa zaščiti pred drobci topovske granate 155
mm. Vozilo je opremljeno z električno ogrevanimi stekli za zimske razmere, ki
omogočajo uporabo termovizijskih naprav za nočno opazovanje, vozilo pa zagotavlja
posadki tudi zaščito pred protitankovskimi minami. Na prednji osi prenese eksplozijo
šestkilogramske mine, na zadnji pa učinke dveh kilogramov eksploziva. Na stropu je
vrtljivi nastavek, na katerega lahko namestimo mitraljez 12,7 mm. Vozilo je dolgo
4,99 metra, široko 2,3 metra, v višino pa meri 1,9 metra, poganja ga 6,5-litrski
turbodizelski motor z močjo 140 KW, ki doseţe največjo hitrost do 125 km/h.
Oklepno vozilo M1114 brez teţav premaguje vodne ovire do globine 75 centimetrov
in vertikalne ovire do pol metra. M1114 uporabljajo ameriška vojska (1700),
Luksemburg (24) in Danska (36), Švica (329) pa nadgradnjo eagle, ki jo izvaja
švicarsko podjetje MOWAG. Sloves puščavskega bojevnika je pridobil v Zalivski vojni,
čeprav ga je ameriška vojska ţe prej uporabljala v številnih mirovnih in drugih
operacijah. Vozilo navdušuje z izredno vzdrţljivostjo in robustnostjo, zaradi voznih
lastnosti ter pogonskega sklopa pa mu blato, voda, močvirje in valovit teren ne
morejo do ţivega. (http://slovenskavojska.si/poklicna/sistemi/index.htm, 11. 2.
2009). Vozilo uporablja tudi Slovenska vojska v mirovni misiji v Afganistanu. Posadka
vozila šteje štiri člane.

54

Slika 27: HUMMER – MOWAG EAGLE 4x4

Vir: http://www.army-technology.com/contractors/armoured/mowag/press8.html
8.5 SVOS MPV U-5000
MV U-5000 je oklepno vozilo, zgrajeno na Češkem na podvozju Unimoga. Tudi to
vozilo se lahko uporablja večnamensko, odvisno od nadgradnje vozila. Vozilo ima
visoke zmogljivosti na terenu in na cesti. Motor ima 160 KW, masa praznega vozila je
12,5 ton, doseţe hitrost 85 km/h. Vozilo je neprebojno po NATO standardu STANAG
4569, nivo II, prav tako je dno protiminsko zaščiteno. Vozilo poleg dveh voznikov
sprejme tudi osem opremljenih policistov. Vozilo ima spredaj in na straneh velika
okna, kjer ima tudi strelske line. Vrata ima na obeh straneh spredaj in na sredini
zadaj. Na vozilo je moţna namestitev različnega oroţja (http://www.armsvos.
cz/en/armoured-vehicles/special-vehicles/mpv-u-5000/on-the-polygon/, 15. 1. 2009).
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Slika 28: SVOS MPV U-5000

Vir: http://www.armsvos.cz/en/armoured-vehicles/special-vehicles/mpv-u-5000/onthe-polygon/
8.6 TM 170 HERMELIN
Vozilo proizvajajo v Nemčiji. Razvoj sega v leto 1978. Skonstruiran je na osnovi šasije
UNIMOG 4x4, motor je Mercedes–Benz, turbo dizel z močjo 176 KW, povezan z
ročnim menjalnikom in je nameščen v prednjem delu vozila. V vozilu je prostora še
za deset opremljenih policistov. Oklep je zvarjen iz jeklenih plošč, ki varujejo posadko
pred pehotnim oroţjem (NATO standard STANAG 4569, nivo II), dno vozila je
protiminsko zaščiteno. Nanj lahko namestijo veliko različne opreme, eno ali dve
»kupoli« z različno oboroţitvijo, vitel, metalec plinskih bomb, naprave za nočno
opazovanje, moţnost vrat na zadnjem delu vozila. Vozilo uporablja tudi nemška
specialna enota Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9) in avstrijska policija,
(http://www.armyrecognition.com/europe/Allemagne/vehicules_a_roues/TM_170/TM
_170 _ allemagne_description.htm, 15. 1. 2009).
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Slika 29: TM-170 HERMELIN

Vir:http://www.armyrecognition.com/europe/Allemagne/vehicules_a_roues/TM_170/
TM_170_allemagne_description.htm

8.7 COBRA
Oklepno vozilo COBRA proizvajajo v Turčiji na podvozju Hummerja, vozila iz tovarne
AM General iz ZDA. Celotno vozilo je neprebojno po NATO standardu STANAG 4569,
nivo II. Ima velika vrata na straneh in zadku vozila, na strehi ima dve loputi in
kupolo. Vse odprtine omogočajo hiter izstop iz vozila, kadar je to potrebno. Velika
sprednja okna omogočajo dobro vidljivost voznika in so električno ogrevana. Strelske
line so nameščene na straneh in zadaj. Vozilo lahko sprejme od štiri do dvanajst
oboroţenih policistov, odvisno od namembnosti vozila. V vozilu je nameščena
klimatska naprava, dodatno lahko namestijo vitel, zaščito proti jedrskim, biološkim in
kemičnim napadom, infrardeče luči, napravo za nočno opazovanje, dnevno-nočni
periskop ... Oblika vozila zagotavlja zaščito pred izstrelki, dno je protiminsko
zaščiteno, pnevmatike imajo vloţke, ki jim omogočajo voţnjo tudi takrat, ko so
poškodovane. Voznik in posadka so zaščiteni s štiritočkovnimi varnostnimi pasovi.
Cobro poganja V8 turbo dizelski motor s 140 KW. Pogon je 4x4 z avtomatskim
menjalnikom. Doseţe hitrost preko 115 km/h in razdaljo 725 km z enkratnim
polnjenjem rezervoarja (http://www.army-technology.com/projects/cobra/, 15. 1.
2009).
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Slika 30: COBRA

Vir: http://www.army-technology.com/projects/cobra/

8.8 KRAUS-MAFEI WEGMANN DINGO 2
Vozilo ima dobre vozne lastnosti na cesti in terenu, ker je zgrajen na podvozju
UNIMOG DaimlerChrysler s pogonom na vsa kolesa in z zaporami diferencialov.
Opremljen je s posebnimi pnevmatikami, ki omogočajo voţnjo, tudi če so
poškodovane od min ali drugih izstrelkov. DINGO 2 nudi zaščito proti pehotnem
oroţju, topovskim izstrelkom in protioklepnim minam. Ker je zgrajen iz dvojnega
oklepa, je zaščita še učinkovitejša. Njegova oblika in konstrukcija ublaţi nastale
udarne valove pri eksplozijah protitankovskih in protipehotnih min. Vozilo ustreza
NATO standardu zaščite STANAG 4569, nivo II. Sistem NBC zaščite preprečuje vdor
kontaminiranega zraka v vozilo. Obseţen sistem servisne mreţe, ki jo ima
DaimlerCrysler po celem svetu, zagotavlja učinkovito in hitro vzdrţevanje in popravilo
vozila ter nabavo nadomestnih delov. Vozilo je lahko izdelano v več različicah,
odvisno od namena.
Uporabljamo ga lahko za patruljiranje, za varovanje,
ambulantno vozilo, kot mobilno štabno vozilo ... Nosilnost vozila je od 2000 do 3000
kg. Masa vozila je 12.5 t, moč dizelskega motorja je 163 KW, menjalnik je
avtomatski, največja hitrost je 100 km/h. Prevoţena pot z enim polnjenjem
rezervoarja je 700 km. Klirens (oddaljenost najniţje točke podvozja od tal) je 480
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mm. Posadka šteje do 10 oseb. Moţna je namestitev različnega oroţja in tudi
bombomet kalibra 40 mm. Vgrajene so video kamere za opazovanje spredaj in zadaj.
Za ohlajanje kabine skrbi klimatska naprava, za ogrevanje pa poseben sistem, ki je
neodvisen od delovanja motorja. Vozilo ima lahko ABS zavore in GPS – navigacijski
sistem. (Kraus-Mafei Wegman – Dingo 2, 2008)
Slika 31: Oklepno vozilo Kraus-Mafei Wegmann – Dingo 2

Vir: Sejem policijske opreme, Munchen (Nemčija), junij 2008
8.9 VALUK
VALUK 6x6 je oklepno kolesno vozilo s tremi osmi in osnovno dolţino školjke.
Proizvaja ga Sistemska tehnika d.o.o., skupina Viator&Vektor.
Na voljo je z dvema različicama oboroţitvenih sistemov:
teţki mitraljez kal. 12,7 mm x 99 (kal .50) ali
avtomatski bombomet kal. 40 mm.
Dodatno je vozilo opremljeno z metalcem dimnih/kasetnih granat, ki je nameščen na
školjki vozila. Posadka je sestavljena iz 9 (6 + 3) članov. Vozilo je namenjeno za
opravljanje naslednjih nalog in sicer za:
zaščito med transportom posadke (motorizirana pehota) v bojnih področjih,
direktno ognjeno podporo izkrcani posadki.
Oklep omogoča zaščito pred ognjem iz lahkega oroţja.
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Vozilo je opremljeno s:
sistemom za avtomatsko upravljanje pogonskega trakta ( Automatic drivetrain
management – ADM®),
voznikovim kombiniranim dnevno-nočnim pasivnim periskopom CODRIS,
dodatno balistično zaščito (protistrelne plošče, protiminska zaščita na dnu vozila),
avtomatskim protipoţarnim sistemom v motornem prostoru in prenosnim gasilnim
aparatom,
avtomatskim protipoţarnim sistemom v prostoru za posadko,
sistemom za RKB (radioaktivno-kemično-biološko) zaščito,
sistemom za gretje in prezračevanje,
sistemom za centralno polnjenje pnevmatik, vloţki za zasilno voţnjo v
pnevmatikah,
komunikacijsko opremo in sistemom za notranjo komunikacijo,
šotorom,
iskalnim ţarometom,
napravo za ustvarjanje dimne zavese,
hidravlično rampo na zadku vozila,
Dodatno je vozilo lahko opremljeno z/s:
vitlom,
navigacijsko opremo (GPS),
poveljnikovim kombiniranim dnevno-nočnim pasivnim periskopom,
nočno namerilno opremo za oroţje,
dodatno balistično zaščito,
sistemom za opozarjanje pred detekcijo z laserjem,
zunanjim generatorjem el. toka ter
sledilno napravo
(http://www.st-ravne.si/obrambnaoprema/valuk6-6/pehota.aspx, 11. 2. 2009).
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Slika 32: VALUK

Vir: http://www.st-ravne.si/obrambnaoprema/valuk6-6.aspx
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9 PREDLOG ZA NOVO POSEBNO MOTORNO VOZILO
9.1 PREDLOG ZA NOVO OKLEPNO VOZILO
Novo oklepno vozilo mora ustrezati zahtevam Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji
materialno tehničnih sredstev in opreme, kot tudi uporabnosti in primernosti za delo
v Specialni enoti GPU.
Pravilnik določa naslednje kriterije za oklepni transporter:
specialno oklepno vozilo za prevoz 8 do 10 oseb,
dizelski ali turbo dizelski motor,
dvo ali troosno vozilo s štiri ali šest kolesnim pogonom,
sistem za prečiščevanje zraka,
klimatska naprava,
samostojni gasilski sistem,
zaščita pred izstrelki pehotnega oroţja in drobci minskoeksplozivnih sredstev,
vozilo mora premagati najmanj 80 cm široke in 60 cm visoke ovire,
vozilo mora premagati 1,5 m vodne globine,
lanserji dimnih in plinskih sredstev,
oroţje po izbiri in potrebi
(Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme, priloga
1, tipizacija prevoznih sredstev, točka 6.2.6).
Glede oboroţitve mora imeti vozilo moţnost namestitve različnega oroţja. Oroţje
mora biti precizno tako na kratke razdalje (do 100 m), kot tudi na daljše (do 500 m).
Najbolje bi bilo, da bi se upravljalo z oroţjem iz notranjosti vozila, tako da se strelcu
ni potrebno izpostavljati. Vozilo mora imeti moţnost namestitve metalcev plinskih ter
dimnih sredstev. Proţenje in usmerjanje mora biti iz notranjosti.
Oklep vozila mora nuditi zaščito posadki po naslednjih priznanih standardih:
NATO STANAG 4569, stopnja II pomeni zaščito pred naslednjimi izstrelki na
oddaljenosti 10 metrov:
kaliber 20 mm, drobci zrna, mase do 53 g, hitrost zrna do 630 m/s,
kaliber 12,7 mm, drobci zrna, mase do 13,4 g, hitrost zrna do 420 m/s,
kaliber 7,62x39 API BZ, masa polno oplaščenega jeklenega zrna 7,77 g, hitrost
695 m/s.
Evropski standard VR 7 ali nemški DIN B7 pomeni zaščito pred naslednjimi izstrelki
na oddaljenosti 10 metrov:
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Kaliber 7,62x51 mm, masa polno oplaščenega jeklenega zrna 9.8 g, hitrost 820
m/s,
Kaliber 5,56x45 mm, polno oplaščenega jeklenega zrna 4 g, hitrost 950 m/s
(PSV-Shield, 2008),
Pnevmatike vozila morajo biti takšne, da je vozilo v primeru poškodovanja lahko
mobilno (prestrelitev). Vozilo mora imeti spredaj in na straneh čim večja okna zaradi
preglednosti, ki morajo biti prav tako neprebojna. V vozilo mora biti vgrajena
klimatska naprava, dodatno ogrevanje kabine, ki je neodvisno od delovanja
pogonskega agregata, kot tudi sistem za prezračevanje in prečiščevanje
kontaminiranega zunanjega zraka. Voznik mora imeti dobro preglednost iz vozila.
Sedeţi morajo biti ergonomsko oblikovani, z ustreznimi varnostnimi pasovi. Vozilo naj
bo opremljeno z gasilnimi sredstvi, ki se lahko aktivirajo samodejno ali ročno.
Pogonski agregat vozila mora biti dizelski, dovolj močen, tako da lahko vozilo doseţe
hitrost najmanj 90 km/h. Zaradi laţjega upravljanja je priporočljivo, da je vozilo
opremljeno s samodejnim menjalnikom. Imeti mora reduktor prenosa moči za voţnjo
po zahtevnejših terenih in blokade diferencialov. Nameščena mora biti naprava za
nočno voţnjo in opazovanje brez uporabe ţarometov. Opremljeno mora biti z
navigacijskim sistemom. Vozilo mora omogočati namestitev posebne platforme s
hidravlično raztegljivo in dviţno lestvijo za dostop policistov v višje nadstropje stavbe
ali za vpad na letalo. V Sloveniji mora biti zagotovljen servis za redno vzdrţevanje in
popravila. Zagotovljeni morajo biti nadomestni deli.
Oklepna vozila, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji materialno
tehničnih sredstev in opreme in bi bila primerna za uporabo v Specialni enoti GPU so
naslednja: Renault VAB (Slika 24), SVOS U5000 (Slika 28), TM 170 HERMELIN (Slika
29), COBRA (Slika 30), KMW Dingo 2 (Slika 31), pogojno bi bilo primerno tudi vozilo
slovenskega proizvajalca, Sistemske tehnike d.o.o., znamke VALUK (Slika 32). Pri
Valuku je teţava v tem, da ima voznik pregled iz vozila preko periskopa, kar pa ne
omogoča tako dobrega pregleda kot preko neprebojnega stekla. Za delo v policiji je
preglednost velikega pomena, saj se vozilo uporablja v naselju, v javnem prometu,
pri mnoţičnih demonstracijah ipd. Če voznik nima dovolj dobrega pregleda, lahko
celo povozi policiste, ki bi se gibali ob vozilu ali druge osebe (npr. protestnike).
Voznik Valuka ima sicer moţnost, da odpre loputo nad glavo in se nekoliko dvigne,
tako da ima glavo zunaj izven vozila in ima tako boljši pogled na cesto, vendar pa
potem nima zaščite. Nameščeno je sicer vetrobransko steklo, vendar bi moralo biti
neprebojno. V kolikor bi proizvajalec navedeno pomanjkljivost odpravil, bi bil tudi
Valuk primeren za policijsko delo. Ostala predstavljena vozila po mojem mnenju,
zaradi premajhnega števila sedeţev v vozilu niso primerna. V skladu z navedenim
pravilnikom mora vozilo omogočati prevoz od 8–10 oseb.
Predlagam nabavo dveh lahkih oklepnih transporterjev, ki bi jih potrebovali za
potrebe Posebne policijske enote za vzdrţevanje javnega reda in miru in za potrebe
Specialne enote GPU. Za katero znamko in tip vozila bi se odločili, bi bili potrebni
razgovori s proizvajalci glede opreme in servisiranja, ter nenazadnje tudi cene. Servis
je pomemben dejavnik, saj je potrebno morebitno okvaro čim preje odpraviti,
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zagotovljeni morajo biti rezervni deli. Zaradi servisa v Sloveniji, menim, da so
primerna tista vozila, ki so zgrajena na podvozju Unimog – DaimlerCrysler (TM 170
Hermelin, SVOS MPV U-5000, Kraus-Mafei Wegmann Dingo 2). Primerno bi bilo tudi
vozilo Valuk, ki ga izdelujejo na Ravnah na Koroškem, v kolikor bi proizvajalec
odpravil pomanjkljivosti, ki se nanaša na neprebojno steklo za voznika.
Specialna enota GPU največ operativnega dela opravi pri prijetju osumljencev hujših
kaznivih dejanj, varovanju večjih denarnih prevozov, varovanju oseb, ki imajo status
varovane osebe (najvišji domači in tudi politični predstavniki drţav, varovane priče),
spremstvo prevoza osumljencev, obdolţencev in obsojencev najhujših kaznivih
dejanj, kadar obstaja sum pobega ali napada. Največkrat poteka delo v urbanih
sredinah in na javnih cestah, kjer je velikokrat potrebno, da policisti delujejo prikrito,
v civilnih oblekah in civilnih vozilih, da ne vzbujajo nepotrebne pozornosti. Najbolje
je, da se osumljence zaloti in prime pri storitvi kaznivega dejanja (preprodaja oroţja,
eksplozivnih sredstev, prepovedanih drog, izsiljevanja …). Za tovrstno delo bi po
mojem mnenju potrebovali oklepna vozila, ki so po zunanjem videzu enaka serijskim
avtomobilom, ki jih srečujemo v vsakdanjem ţivljenju in zaradi tega ne vzbujajo
pozornosti. To omogoča, da se policisti neopazno pribliţajo kraju in osebam, ki so
osumljene storitve kaznivih dejanj ali se pričakuje, da bodo kaznivo dejanje storile.
Ker gre za manjša in hitrejša vozila, je laţje manevrirati po ozkih voziščih v strjenih
naseljih, po parkirnih prostorih, garaţnih hišah itd., osumljence je laţje zasledovati v
primeru bega …
Pri izdelavi predloga za nabavo novega oklepnega vozila me je zanimalo, kakšna
vozila uporabljajo druge primerljive evropske specialne policijske enote. Za večino
drţav sem dobil podatke preko spletne strani zdruţenja evropskih specialnih enot
Atlas, za nemške in avstrijske specialne enote sem podatke pridobil od pripadnika
naše Specialne enote, Boštjana PUNGARŠKA, ki se je v preteklih letih večkrat udeleţil
usposabljanja in sodelovanja v enotah Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9),
Spezialeinsatzkommandos (SEK) in avstrijski enoti EKO Cobra.
Norveška specialna enota »Delta« uporablja terenska civilna oklepna vozila
znamke Mercedes-Benz G500 guard (na Sliki 34), (https://www.
atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=664&language=en-US).
Luxemburška specialna enota (USP) uporablja terenska civilna oklepna vozila
znamke Toyota Land Cruiser (na Sliki 33), (https://www.atlasunits.
org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=3784&language=en-US).
Španska specialna enota (GEO) uporablja terenska civilna oklepna vozila znamke
Toyota Land Cruiser (na Sliki 33) in Nissan Terrano (https://www.
atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=1495&language=en-US).
Britanska enota (CO19) uporablja oklepna vozila podjetja Jankel, ki predeluje
serijska vozila znamk Toyota, Ford (na Sliki 36) in Chrysler (https://www.
atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=560&language=en-US).
Finska enota (KARHU) uporablja terenska civilna oklepna vozila znamke Toyota
Land Cruiser (na Sliki 33), in Mercedes-Benz 500 SEL
(https://www.
atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=2120&language=en-US).
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Nizozemska enota (DSI) uporablja civilna oklepna vozila znamke Mercedes G 500
(na Sliki 34), BMW X5 in 550i, Audi A6
(https://www.atlasunits.org/
ATLASV2/Default.aspx?tabid=768&language=en-US).
Poljska enota (BOA) uporablja terenska civilna oklepna vozila znamke Toyota
Land Cruiser (na Sliki 33) in oklepna vozila znamke DZIK (na Sliki 37),
(https://www.atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=3784&language=enUS).
Belgijska enota (DSU) uporablja terenska civilna oklepna vozila znamke Toyota
Land Cruiser (na Sliki 33) in Mercedes-Benz G500 (na Sliki 34),
(https://www.atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=872&language=enUS).
Češka enota (URNA) uporablja terenska civilna oklepna vozila znamke Toyota
Land Cruiser (na Sliki 33) in oklepna vozila znamke Mercedes 300 3L in 711 D,
(https://www.atlasunits.org/ATLASV2/Default.aspx?tabid=3680&language=enUS).
Nemške enote GSG-9 in SEK ter avstrijska EKO COBRA uporabljajo civilna
oklepna vozila znamke Mercedes-Benz in vozila znamke BMW različnih tipov.
GSG-9 uporablja tudi oklepna vozila znamke TM-170 HERMELIN (na Sliki 29),
(Pungaršek, 2009).
V nadaljevanju bom predstavil dve terenski vozili, Mercedes-Benz G500 Guard in PSV
Toyota Landcruiser 200 Shield, ki jih uporablja večina evropskih specialnih enot, ter
kombinirano oklepno vozilo za prevoz oseb PSV Mercedes-Benz Sprinter.
Slika 33: PSV Toyota Landcruiser 200 Shield

Vir: Sejem policijske opreme, Munchen (Nemčija), junij 2008
PSV Toyota Landcruiser 200 Shield je terensko oklepno vozilo za prevoz oseb.
Izdelujejo oziroma predelujejo ga v nemški tovarni PSV (Project Support Vehicles).
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Serijsko izdelano vozilo Toyota Landcruiser 200 najprej razstavijo, nato pa vgradijo
posebne zaščitne plošče, ki tvorijo oklep vozila. Gre za zaščito potniške kabine po
NATO standardu STANAG 4569, stopnja II, po nemškem standardu DIN B6 in B7 ter
evropskem standardu VR 6 in VR 7. Zunanji videz ne kaţe, da gre za oklepno vozilo,
kar pomeni, da ga lahko uporabljamo za tajne in prikrite naloge, po potrebi pa lahko
namestimo tudi policijske oznake. Navadnih vozil znamke Toyota Landcruiser je v
Sloveniji veliko, zato predlagam, da se za potrebe policije nabavi prav takšno oklepno
vozilo, saj se vozila po zunanjem videzu ne razlikujeta, kar je pomembno za uporabo
posebnih policijskih metod.
Tehnični podatki za vozilo Toyota:
Motor ……………………………..…………………………………………………………..4,5 l dizel
Moč……………………………………………………………………………………………..210 KW
Največji navor……………………………………………………………………………….650 Nm
Število valjev…………………………………………………………………………………V8
Menjalnik………………………………………………………………………………………avtomatski
Dolţina vozila………………………………………………………………………………..4950 mm
Širina……………………………………………………………………………………………1971 mm
Višina……………………………………………………………………………………………1840 mm
Število sedeţev………………………………………………………………………………5 ali 7
Oddaljenost od tal (klirens)……………………………………………………………..225 mm
Pogon……………………………………………………………………………………………4x4
Reduktor
(PSV-shield, 2008).
Slika 34: Terensko osebno oklepno vozilo Mercedes G 500 Guard

Vir: Sejem policijske opreme, Munchen (Nemčija), junij 2008
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Terensko osebno oklepno vozilo Mercedes G 500 Guard je serijsko izdelano.
Izdelujejo ga v tovarni DaimlerCrysler AG v Stuttgartu, Nemčija. Ţe v samem začetku
izdelave vgrajujejo posebne zaščitne plošče, ki sestavljajo oklep. Podvozje je ţe v
osnovi močnejše, da lahko nosi 4.300 kg teţko vozilo. Potniški prostor nudi zaščito
proti pehotnemu oroţju in proti eksplozivnim sredstvom po standardu DIN B6 in B7.
Zunanji videz vozila ne kaţe, da je oklepno vozilo. Kot je bilo ţe omenjeno v poglavju
6.3 na strani 48, je slovenska policija pet takšnih vozil uporabljala za varovanje
prevoza denarja ob uvedbi evrske valute konec leta 2006 in začetek 2007.
Tehnični podatki za vozilo Mercedes – Benz G 500:
Motor…………………………………………………………………………………5,0 l bencinski
Moč……………………………………………………………………………………218 KW
Število valjev……………………………………………………………………….V8
Največji navor……………………………………………………………………..456 Nm
Največja hitrost omejena na………………………………………………….160 km/h
Največja dovoljena masa vozila………………………………………………4.300 kg
Pnevmatike………………..………………………………………………………..265/70 R16
Število sedeţev……………..……………………………………………………..4
(Mercedes – Benz G 500 – Guard, 2005).
Slika 35: Kombinirano oklepno vozilo za prevoz oseb Mercedes-Benz
Sprinter

Vir: Sejem policijske opreme, Munchen (Nemčija), junij 2008

67

PSV Mercedes-Benz Sprinter Shield je kombinirano oklepno vozilo za prevoz oseb.
Izdelujejo oziroma predelujejo ga v nemški tovarni PSV (Project Support Vehicles).
Serijsko izdelano vozilo Mercedes-Benz Sprinter najprej razstavijo, nato pa vgradijo
posebne zaščitne plošče, ki tvorijo oklep vozila. Gre za zaščito potniške kabine po
NATO standardu STANAG 4569, nivo II, po nemškem standardu DIN B6 in B7 ter
evropskem standardu VR 6 in VR 7. Vozilo ima nameščene varnostne pnevmatike,
kar pomeni, da so izdelane tako, da se vozilo lahko pelje s hitrostjo do 50 km/h na
razdalji 30 km, kljub temu, da so poškodovane. Zunanji videz ne kaţe, da gre za
oklepno vozilo, kar pomeni, da ga lahko uporabljamo za tajne in prikrite naloge, po
potrebi pa lahko namestimo tudi policijske oznake.
Tehnični podatki:
Motor…………………………………………………………………3.5 bencinski ali 3.0 dizelski
Moč……………………………………………………………………135 KW oz. 190 KW
Število valjev motorja…………………………………………..6
Največji navor……………………………………………………..400 oz. 340 Nm
Menjalnik…………………………………………………………….avtomatski
Dolţina vozila………………………………………………………5.910 mm
Širina………………………………………………………………….2.425 mm
Višina………………………………………………………………….2.535 mm
Klirens (oddaljenost od tal)……………………………………210 mm
Število sedeţev…………………………………………………….3/9/10, odvisno od namena
Standard zaščite kabine…………………………………………NATO STANAG 4569, nivo II
VR6 in VR7 oz. B6 in B7
Pnevmatike………………………………………………………….varnostne
(PSV-Shield, 2008)
Slika 36: Oklepno vozilo podjetja Jankel iz Velike Britanije

Vir: http//www.jankel.com/
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Slika 37: Oklepno vozilo DZIK, ki ga uporablja Poljska specialna enota

Vir: http://www.militarium.net/viewart.php?aid=216
9.2 PREDLOG ZA NOVO VOZILO Z VODNIM TOPOM
Novo vozilo z vodnim topom mora ustrezati Pravilniku o sistemizaciji in tipizaciji
materialno-tehničnih sredstev in opreme, ki določa, da mora vozilo ustrezati
naslednjim zahtevam:
serijsko izdelano tovorno vozila z dizelskim ali turbo dizelskim motorjem moči do
320 kW,
dvo ali troosno vozilo z eno, dvo ali troosnim pogonom,
zračno vzmetenje,
posebej izdelana kabina za posadko in inštrumenti za upravljanje z vozilom in
napravami na vozilu,
najmanj dva vodna topova z delovnim tlakom vodnega curka 10 barov,
rezervoar za 6000 do 20000 litrov vode,
dodatni rezervoarji za posebno barvo in utekočinjen solzilni plin,
zaščita vseh svetlobnih teles in vseh steklenih površin na vozilu,
sistem prečiščevanja zraka v kabini vozila,
dodaten komplet avtoplaščev,
klimatska naprava,
naprava za dajanje svetlobnih in zvočnih znakov z govorno napravo moči najmanj
100 W
dodatna govorna naprava z močjo do 300 W
(Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme, priloga
1, tipizacija prevoznih sredstev, točka 6.2.7).
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Glede na to, da je tovrstnih vozil v uporabi zelo malo, je tudi proizvodnja majhna.
Priznano nemško podjetje gasilskih vozil in opreme ZIEGLER je za potrebe belgijske
policije v Bruslju leta 2006 izdelalo petnajst vozil z vodnim topom. Glede na to, da je
bilo kot najprimernejše izbrano vozilo podjetja Ziegler, WaWe 9000, ga bom v
nadaljevanju predstavil.
Vozilo se lahko uporablja za uporabo vodnega curka kot prisilnega sredstva policije,
za gašenje poţara in za prevoz pitne vode. Lahko je izdelano na podvozju tovornega
vozila znamke M.A.N., tip TGA 33.390 6x6 BB 36 ali na podvozju tovornega vozila
znamke Mercedes-Benz, tip 3341 AK 36 6x6.
Slika 36: Skica vozila z vodnim topom WaWe 9000 – Ziegler

Vir: Ziegler, 2005
Tehnični podatki za podvozje M.A.N., tip TGA 33.390 6x6 BB 36:
Pogon………………………………………….…. 6x6
Moč motorja…………………………..……….. 287 kW
Menjalnik……………………………..…………..12-stopenjski avtomatski
Posoda za gorivo …………………..………...300 l (do 650 km)
Vzmetenje……………………………………….. paralelno z amortizerji in stabilizatorji
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Pnevmatike……………………………………… zasilne Hutchinson VFI za sledeče razdalje:
3km pri Vmax
10 km pri 50 km/h
35 km pri 25 km/h
Zapora diferenciala………………………….. na prvih in zadnjih kolesih
Največja hitrost………………………….…… 90 km/h
Najmanjša hitrost……………………….…… 2 km/h
Največja dovoljena skupna masa………..33.000 kg
Dolţina vozila……………………………………8.910 mm
Širina……………………………………………….2.500 mm
Višina……………………………………………….3.700 mm
Odmik od tal……………………………………..347/305 mm
Obračalni krog…………………………………..19 m
Tehnični podatki za podvozje Mercedes-Benz, tip Actros 3341 AK 36:
Pogon………………………………………………6x6
Moč motorja…………………………………… 300 kw
Menjalnik………………………………………...16 stopenjski avtomatski
Posoda za gorivo ……………………………..300 l (do 650 km)
Vzmetenje………………………………………..paralelno z amortizerji in stabilizatorji
Pnevmatike……………………………………… zasilne Hutchinson VFI za sledeče razdalje:
3km pri Vmax
10 km pri 50 km/h
35 km pri 25 km/h
Zapora diferenciala……………………………na prvi in zadnji osi
Največja dovoljena skupna masa………..33.000 kg
Dolţina vozila……………………………………8.910 mm
Širina……………………………………………….2.500 mm
Višina……………………………………………….3.700 mm
Odmik od tal……………………………………..415/391 mm
Obračalni krog…………………………………..19 m
ZIEGLER kabina za voznika in posadko:
Štirivratna varnostna jeklena kabina oglate oblike, vzmetena na torziji s sedeţi za
posadko 1 + 4. Kabina je sestavljena iz jeklene konstrukcije, iz vlečenih štirirobnih
jeklenih profilov z varnimi prostori za shranjevanje opreme. Vsa okna in strešna
odprtina – »kupola« so iz površinsko obdelanega Polycarbonata. Debelina
vetrobranskega stekla je 12,5 mm, ostala stekla pa so debeline 9,5 mm. Stekla
omogočajo zaščito posadke, tako da zaščitna jeklena mreţa ni nujno potrebna. V
kabini je pet sedeţev. Vsi sedeţi v kabini so opremljeni z varnostnimi pasovi. Kabina
je lahko opremljena z nadtlačno prezračevalno napravo, za zaščito posadke pred
zunanjim kontaminiranim zrakom. Vgrajena je filtrirna naprava, ki prečisti
kontaminiran zrak, ki vsebuje solzivec CN/CS in Imbentin. Za ogrevanje skrbi
posebna naprava, znamke Eberspacher DBW 2010 z termostatom, ki deluje
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neodvisno od delovanja pogonskega agregata. Serijsko klimatska naprava omogoča
udobno delo posadke tudi ob visokih poletnih temperaturah (Ziegler, 2005).
Slika 37: Skica notranjosti kabine

Vir: Ziegler, 2005

Nadgradnja:
Nadgradnja je sestavljena iz rezervoarja za vodo kapacitete 9.000 litrov, ki je narejen
iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Debelina je od 10–14 mm. Leva, desna
in zadnja stran so zaščitene z jeklenim plaščem. Streha je obloţena s posebno maso,
ki je odporna na ogenj in visoko temperaturo. Rezervoar ima na vrhu odprtino
velikosti 450 mm, v notranjosti je prelivna stena, ki preprečuje naglo pretakanje
vode, ki lahko zmanjša stabilnost vozila. Rezervoar se polni z dvema priključkoma
»B« ali s pomočjo sesalne naprave. Vodo lahko ogrevamo z napravo DBW 2010, ki
samodejno preprečuje zamrznitev, če temperatura vode pade pod 5 C.
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Črpalka:
ZIEGLER – vodno centrifugalna črpalka tipa FPN 15-2200-1, ki jo lahko poganjata
industrijska dizelska motorja znamke M.A.N., tip 0834 LE 102, moči 132 KW ali
znamke Mercedes-Benz, tip OM 904 LA, moči 125 kW. Nameščena je na zadnjem
delu vozila, za rezervoarjem. Maksimalna moč črpalke pri črpanju iz rezervoarja
vozila je 3.300 litrov/min pri tlaku 15 barov.
Slika 38: Skica vodne črpalke v zadnjem delu vozila

Vir: Ziegler, 2005
Vodni topovi:
Na strehi kabine, levo in desno spredaj sta nameščena dva topova. Dodatno je
moţna namestitev še tretjega topa na vrhu zadnjega dela vozila. Na vsakem topu sta
montirana po dva Xenon ţarometa, ki imata zaščito pred poškodbam. Horizontalno in
vertikalno premikanje topov je izvedeno preko Joy-Sticka s proporcianatorjem
variabilno voden (majhen odmik = majhna hitrost / velik odmik = velika hitrost).
Dodatno »Sinchron« vodenje omogoča istočasno upravljanje obeh topov. Kapaciteta
vsakega topa je 1.100 l/min pri 15 bar. Za varnost, da topa ne bi delovala eden proti
drugemu, je poskrbljeno tako, da se na določeni točki izključita. Vrtljivost je
horizontalno +/-165 , vertikalno navzgor +70 in navzdol -45 . Maximalna dolţina
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vodnega curka je 67 m. Pod prostorom za črpalko, na zadnjem delu vozila, je nazaj
obrnjena krmilna razpršilna cev, ki je električno vodena iz poveljniškega pulta preko
video kamere. Kapaciteta je 600 l/min pri 10-ih barih. Dosegljivo območje je 60 levo
in 60 desno.
Vodnemu curku lahko dodajamo tudi solzivec CN/CS ali druga sredstva, ki vsebujejo
barvo. Stopnjo solzivca ali drugega sredstva se lahko nastavlja različno, kar preko
posebne naprave, ki se krmili iz kabine. V vozilu so nameščene štiri kovinske posode
po 20 litrov za solzivce in dve posodi po 20 litrov sredstev za spiranje.
Za samozaščito vozila in za preprečevanje poţara so na vozilu nameščene posebne
šobe, vsaka ima kapaciteto 40 litrov vode na minuto, pod tlakom 40 barov.
Aktivirajo se lahko samodejno preko temperaturnih senzorjev ali pa ročno iz kabine.
Za opazovanje okolice vozila so vgrajene štiri video naprave z Zoom-kamero (Ziegler,
2005).
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10 ZAKLJUČEK
Taktika delovanja Specialne enote GPU je načrtovana tako, da zaradi večje varnosti
policistov pri izvajanju varnostno tveganih postopkov, vključuje tudi uporabo oklepnih
vozil. Oklepno vozilo, z vso opremo, oboroţitvijo in policisti s popolno zaščitno
opremo, ki ga spremljajo, ima velik psihološki učinek na ljudi. Ţe sama navzočnost
deluje preventivno in ljudi odvrača od prepovedanih dejanj.
Policija uporablja štiri oklepna vozila in vozilo z vodnim topom. Vsa ta vozila so bila
izdelana v mariborski tovarni TAM v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Zaradi
starosti (več kot 22 let) in izrabljenosti posameznih pogonskih sklopov ter
pomanjkanja nadomestnih delov, se v zadnjih letih soočamo s teţavami in okvarami,
ki jih teţko premagujemo. Največ teţav je z zavorami, ki kljub rednemu vzdrţevanju
in servisiranju ne delujejo pravilno. Pojavlja se različen zavorni učinek na
posameznem kolesu, zaradi tega vozilo pri zaviranju močno potegne v levo ali desno,
kar predstavlja nevarnost za trčenje v druge udeleţence prometa ali v objekt ob
cesti. Pogonski sklopi so izrabljeni, zato prihaja do loma materiala, vozilo pa zaradi
tega ni vozno. Prihaja do zamašitve cevovodov za gorivo in pnevmatskih sistemov,
ker so cevi iz jekla, ki se zaradi korozije luščijo. Zamaši se vod, motor ugasne, ali pa
ne delujejo zavore, reduktor, zapore diferencialov itd. Neustrezna je oprema glede
varnosti posadke, saj na sedeţih ni vzglavnikov niti varnostnih pasov, kar predstavlja
resno nevarnost v morebitni prometni nesreči. Vozila nimajo klimatske naprave, ki bi
ohladila notranjost kabine v vročih dneh, zato se pojavijo nevzdrţne razmere za
policiste, ki so opremljeni v popolni bojni opremi s čelado in neprebojnimi jopiči,
krinko na obrazu, zaščitnimi očali in rokavicami. V kolikor bi prišlo do uporabe
plinskih sredstev, bi si morali nadeti še plinsko masko, saj vozila nimajo naprave za
prečiščevanje kontaminiranega zraka. Tudi oboroţitev na vozilu po mojem mnenju ni
primerna. Protiletalski mitraljez ima sicer veliko ognjeno moč, vendar pa je za
policijsko delo v mirnem času zaradi nenatančnosti neprimeren. Pri uporabi strelnega
oroţja morajo policisti predvideti tudi natančne zadetke, saj lahko pride do resnih
poškodb ali celo smrti nedolţnih ljudi. V primeru ugrabitve oseb in talcev strelec iz
oklepnega vozila ne more streljati natančno in bi lahko namesto storilca zadel talca. V
teh primerih se sicer mitraljez odstrani iz vozila in se začasno namesti ostrostrelno
puško, vendar je to improvizacija, kar pa za dolgotrajno rešitev ni primerno.
Kot je iz diplomskega dela razvidno, v praksi redko prihaja do uporabe oklepnih vozil,
vendar pa so ob pojavu krizne situacije ta nepogrešljiva. Sedaj še ţivimo v dokaj
mirni in varni drţavi, vendar pa rastoči terorizem in nedavni nemiri v Grčiji in v ZDA
napovedujejo na dejanja, ki se lahko pojavijo tudi v Sloveniji. Pojavlja se vprašanje,
kako bo vse to vplivalo na varnostne razmere v prihodnosti. Vsekakor se z vključitvijo
v mednarodne integracije, kot sta zveza NATO in Evropska unija, spreminja tudi
način policijskega dela, ki se tako kot tudi celoten sistem delovanja drţave prilagaja
evropskim in NATO standardom. Menim, da slovenska policija potrebuje posebna
motorna vozila, tako oklepna kot tudi vozilo z vodnim topom.
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Oklepna vozila, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji materialno
tehničnih sredstev in opreme in bi bila primerna za uporabo v Posebni policijski enoti
ter tudi v Specialni enoti GPU so: Renault VAB (Slika 24), SVOS U5000 (Slika 28), TM
170 HERMELIN (Slika 29), Cobra (Slika 30), KMW Dingo 2 (Slika 31), pogojno bi bilo
primerno tudi vozilo VALUK (Slika 32) slovenskega proizvajalca, Sistemske tehnike
d.o.o. iz Raven na Koroškem. Pri Valuku je teţava v tem, da ima voznik pregled iz
vozila preko periskopa, kar pa ne omogoča tako dobrega pregleda kot preko
neprebojnega stekla. Za policijsko delo je preglednost velikega pomena, saj se vozilo
uporablja v naselju, v javnem prometu, pri mnoţičnih demonstracijah ipd. Če voznik
nima dovolj dobrega pregleda, lahko celo povozi policiste, ki bi se gibali ob vozilu, ali
druge osebe (npr. protestnike). Voznik Valuka ima sicer moţnost, da odpre loputo
nad glavo in se nekoliko dvigne, tako da ima glavo zunaj, izven vozila in ima tako
boljši pogled na cesto, vendar pa potem nima zaščite. Nameščeno je sicer
vetrobransko steklo, vendar bi moralo biti to neprebojno. V kolikor bi proizvajalec
navedeno pomanjkljivost odpravil, bi bil tudi Valuk primeren za policijsko delo. V tem
primeru bi jih bilo smiselno nabaviti, saj imamo proizvajalca in servis v Sloveniji,
veliko teh vozil pa uporablja tudi naša vojska. Ostala predstavljena vozila po mojem
mnenju, zaradi premajhnega števila sedeţev v vozilu niso primerna. V skladu z
navedenim pravilnikom mora vozilo omogočati prevoz od 8-10 oseb.
Razlog, da se večkrat ne uporabi oklepna vozila pri operativnem delu, je gotovo tudi
ta, da imamo oklepnike, ki so ţe po videzu zelo vpadljivi in vzbujajo nepotrebno
pozornost v javnosti. Zaradi tega jih ne moremo uporabljati v primerih, ko policisti
delajo v civilni obleki in prikrito. Moje mnenje je da bi bilo bolje, če bi slovenska
policija imela tudi civilna oklepna vozila, ki so po zunanjem videzu enaka serijskim
vozilom, ki jih videvamo vsakodnevno v prometu. Tudi podatki, ki sem jih navedel v
predlogu za nabavo novega oklepnega vozila pod točko 9.1 na strani 64 in 65 kaţejo
na to, da veliko evropskih specialnih enot uporablja predvsem civilna oklepna vozila
znamke Mercedes-Benz (na Sliki 34), to so Norveška, Nizozemska, Avstrija in
Nemčija, znamko Toyota Land Cruiser (na Sliki 33) pa Luxemburg, Španija, Finska,
Poljska, Belgija in Češka.
Slovenska Specialna enota policije največ operativnega dela opravi pri prijetju
osumljencev hujših kaznivih dejanj, varovanju večjih denarnih prevozov, varovanju
oseb, ki imajo status varovane osebe (najvišji domači in tudi politični predstavniki
drţav, varovane priče), spremstvo prevoza osumljencev, obdolţencev in obsojencev
najhujših kaznivih dejanj, kadar obstaja sum pobega ali napada. Največkrat poteka
delo v urbanih sredinah in na javnih cestah, kjer je velikokrat potrebno, da policisti
delujejo prikrito, v civilnih oblekah in civilnih vozilih, da ne vzbujajo nepotrebne
pozornosti. Najbolje je, da se osumljence zaloti in prime pri storitvi kaznivega dejanja
(preprodaja oroţja, eksplozivnih sredstev, prepovedanih drog, izsiljevanja …). Za
tovrstno delo bi po mojem mnenju potrebovali civilna oklepna vozila. To bi
omogočilo, da bi se policisti neopazno pribliţali kraju in nevarnim osebam, ki so
osumljene storitve kaznivih dejanj ali se pričakuje, da bodo kaznivo dejanje storile.
Ker gre za manjša in hitrejša vozila, je laţje manevrirati po ozkih voziščih v strjenih
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naseljih, po parkirnih prostorih, garaţnih hišah itd., osumljence je laţje zasledovati v
primeru bega …
Pravilnik o sistemizaciji in tipizaciji materialno tehničnih sredstev in opreme iz leta
2005 določa, da ima Specialna enota GPU sistemizirane štiri oklepne transporterje,
vendar pa slednji ne predvideva v tej enoti tudi osebnih in terenskih civilnih oklepnih
vozil, ki bi jih po mojem mnenju potrebovali. Pravilnik v prilogi (Tabela GPU) pod
številkami 1.4.1, 1.4.2 in 1.4.3 sistemizira takšna vozila le v Uradu za varnost in
zaščito GPU, katerega osnovna naloga je varovanje oseb, ne pa tudi v Specialni enoti
GPU. V kolikor bi se policija odločila za nakup takšnih vozil za potrebe Specialne
enote, bi bilo potrebno spremeniti tudi navedeni pravilnik.
Menim, da bi Generalna policijska uprava oziroma Ministrstvo za notranje zadeve
moralo zagotoviti potrebna sredstva za nakup novih modernejših oklepnih vozil in
novega vozila z vodnim topom, saj se je to področje preveč zapostavljalo. Specialna
enota GPU od leta 2000 naprej vsako leto opozarja v svojih poročilih in načrtih
nabave, da je potrebno poskrbeti za zamenjavo posebnih vozil, saj so obstoječa
zastarela, njihovo delovanje pa ni več zanesljivo.
Posebna policijska enota bi za posredovanje z vodnim curkom ob hujših in mnoţičnih
izgredih (več tisoč ljudi) potrebovala novo vozilo z vodnim topom. Vozilo znamke
TAM (Slika 14), ki ga uporablja, je staro 22 let. Kljub rednemu vzdrţevanju vozilo ni
več zanesljivo, rezervnih delov ne zagotavljajo več, saj tovarna TAM ţe od leta 1991
ne obstaja. Obstoječe vozilo nima sistema za prečiščevanje kontaminiranega zraka,
nima samogasilnega sistema za gašenje poţara na in v vozilu, zato se ga lahko zaţge
ţe z molotovko, na vozilu so nameščene običajne pnevmatike, ki ne omogočajo
zasilne voţnje, če so poškodovane. Novejša vozila imajo v pnevmatikah poseben
plastičen vloţek (obroč), ki omogoča zasilno voţnjo, kljub temu, da so pnevmatike
izpraznjene. Naše vozilo tudi nima klimatske naprave, zato so v poletnih mesecih v
kabini nevzdrţne razmere, saj se notranjost segreje tudi do 50° C.
Po mojem mnenju bi bilo primerno nabaviti vozilo WaWe 9000 – Ziegler (Slike 3638), ki ustreza postavljenim zahtevam Pravilnika o sistemizaciji in tipizaciji materialno
tehničnih sredstev in opreme (2005). Gre za moderno vozilo, vodne topove se
upravlja z »Joystickom« preko hidravličnih sklopov. Vsa okna in strešna odprtina –
»kupola« so iz površinsko obdelanega Polycarbonata. Debelina vetrobranskega stekla
je 12,5 mm, ostala stekla pa so debeline 9,5 mm. Stekla omogočajo zaščito posadke,
tako da zaščitna jeklena mreţa ni nujno potrebna. V kabini je pet sedeţev. Vsi sedeţi
v kabini so opremljeni z varnostnimi pasovi. Kabina je lahko opremljena z nadtlačno
prezračevalno napravo, za zaščito posadke pred zunanjim kontaminiranim zrakom.
Vgrajena je filtrirna naprava, ki prečisti kontaminiran zrak, ki vsebuje solzivec CN/CS
in Imbentin. Za ogrevanje skrbi posebna naprava, znamke Eberspacher DBW 2010 z
termostatom, ki deluje neodvisno od delovanja pogonskega agregata. Serijsko
klimatska naprava omogoča udobno delo posadke tudi ob visokih poletnih
temperaturah. Streha je obloţena s posebno maso, ki je odporna na ogenj in visoko
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temperaturo. Vozilo je izdelano na podvozju tovornega vozila Mercedes – Benz ali
M.A.N. Servis in nadomestni deli so v Sloveniji zagotovljeni.
Podjetje Ziegler iz Nemčije je leta 2006 izdelalo petnajst takih vozil z vodnim topom
za potrebe Belgijske policije v Bruslju.
Za rešitev teţav na področju oklepnih vozil predlagam nabavo dveh lahkih oklepnih
transporterjev za prevoz 8–10 ljudi, ki bi jih potrebovali za potrebe Posebne policijske
enote za vzdrţevanje javnega reda in miru in za potrebe Specialne enote GPU. Za
katero znamko in tip vozila bi se odločili, bi bili potrebni razgovori s proizvajalci glede
opreme in servisiranja, ter nenazadnje tudi cene. Servis je pomemben dejavnik, saj
je potrebno morebitno okvaro čim preje odpraviti, zagotovljeni morajo biti rezervni
deli. Zaradi servisa v Sloveniji, menim, da so primerna tista vozila, ki so zgrajena na
podvozju Unimog – DaimlerCrysler (TM 170 Hermelin, SVOS MPV U-5000, KrausMafei Wegmann Dingo 2). Primerno bi bilo tudi vozilo Valuk, ki ga izdelujejo na
Ravnah na Koroškem, v kolikor bi proizvajalec odpravil pomanjkljivosti, ki se nanaša
na neprebojno steklo za voznika.
Specialna enota GPU bi potrebovala vsaj še dva terenska civilna oklepna vozila.
Najprimernejše bi bilo vozilo znamke Toyota Landcruiser (Slika 33), ker vozilo ni
vpadljivo, saj je takšnih vozil, ki sicer niso oklepna, veliko na naših cestah. Oklepno
vozilo se po zunanjem videzu ne razlikuje od navadnega .
Pri pisanju diplomskega dela se opiram na dolgoletne izkušnje in znanje sodelavcev
ter lastna spoznanja, ki sem jih pridobil z desetletnim delom v Specialni enoti GPU.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
ABS
EKO Cobra
EU
GPS
GSG–9
MNZ
NATO
PEM
PPE
SE GPU
SEK
SFRJ
STANAG
TAM
Zpol

Anti Block Sistem (sistrem za preprečevanje blokiranja kolesa)
Einsatzkommando Cobra (avstrijska specialna enota)
Evropska unija
Global Positioning System (navigacijski sistem)
Grenzschutzgruppe 9 (nemška specialna enota)
Ministrstvo za notranje zadeve
North Atlantic Treaty Organization (Severno atlantska pogodbena zveza)
Posebna enota milice
Posebna policijska enota
Specialna enota Generalne policijske uprave
Spezialeinsatzkommandos (nemška specialna enota)
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Standard zaščite pred izstrelki
Tovarna avtomobilov Maribor
Zakon o policiji
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