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Spoštovani gospod predsednik,

v prilogi vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nabavo vodnega topa 
za potrebe policije, ki ga je ministrici za notranje zadeve postavil poslanec Državnega zbora 
Republike Slovenije dr. Vinko Gorenak. 

Lepo pozdravljeni,

mag. Vesna Györkös Žnidar
ministrica

Priloga:
– odgovor

Poslati:
– naslovniku – navadno in po e-pošti



Odgovor ministrice za notranje zadeve na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Vinka 
Gorenaka

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Vinko Gorenak je preko predsednika 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza 24. 11. 2017 ministrici za notranje 
zadeve postavil pisno poslansko vprašanje v zvezi z  nabavo vodnega topa za potrebe policije. 
Pri tem je izpostavil, da se zaveda, da policija vodni top potrebuje, nerazumljiva pa je njegova 
cena, ki je skoraj 1,2 milijona evrov. Leta 2010 je takratna ministrica za notranje zadeve prav 
tako želela nabaviti vodni top, ki pa naj bi bil skoraj polovico cenejši, a do realizacije ni prišlo. 

Ministrica za notranje zadeve v zvezi s postavljenim poslanskim vprašanjem odgovarja 
oziroma pojasnjuje:

1. Kakšni so razlogi za nabavo 1,2 milijona evrov vrednega vodnega topa, saj na 
trgu obstajajo veliko cenejši podobni izdelki?

Specialno vozilo z vodnim topom se v slovenski in tudi drugih evropskih policijah uporablja za 
vzpostavitev javnega reda in miru, kadar pride do množičnega in hujšega kršenja javnega reda, 
vandalizma, ogrožanja življenj ljudi in uničevanja premoženja na nasilnih demonstracijah, 
športnih ali drugih rizičnih prireditvah. Taktika delovanja slovenske policije in Posebne policijske 
enote, ki v navedenih primerih vzdržuje in vzpostavlja javni red, sloni tudi na uporabi 
specialnega vozila z vodnim topom. Temu so prilagojeni tudi zborni postopki policistov pri 
vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda, ko je ta huje kršen.

Razlogi za nabavo izhajajo iz samih pogojev za uporabo vodnega curka in so opredeljeni v 90. 
členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki določa, da smejo policisti uporabiti 
vodni curek za vzpostavitev javnega reda, ko je ta huje in množično kršen. ZNPPol in Pravilnik 
za izvajanje policijskih pooblastil pa ne določata omejitev oziroma pogojev, ki bi bili podlaga za 
določanje tehničnih karakteristik vodnega topa. Edino povezavo je razbrati iz drugega odstavka 
47. člena pravilnika, ki določa, da če se vodni curek uporabi skupaj s sredstvi za označevanje 
oseb oziroma plinskimi sredstvi, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji za uporabo teh sredstev. Iz 
navedenega izhaja, da ima lahko vodni top takšno tehnično rešitev, da omogoča sočasno 
uporabo vodnega curka s sredstvi za označevanje oseb oziroma plinskimi sredstvi. 

Uporaba plinskih sredstev zoper množico ni vedno mogoča, ko bi to bilo potrebno (ogroženost 
ali prisotnost drugih ljudi, ventilacijski in klimatski sistemi itd.) in takrat je vodni top učinkovito 
sredstvo, s katerim lahko policija ustavi množico oziroma zagotovi javni red brez neposrednega 
stika policistov z množico, s čimer se zmanjša tudi možnost hujših telesnih poškodb oseb in 
policistov. Uporaba vodnega curka proti množici namreč ni škodljiva za zdravje ljudi in ob 
pravilni uporabi praviloma ne povzroča hujših telesnih poškodb. Prav tako je vodni curek 
usmerjen v najbolj izpostavljene kršitelje in storilce kaznivih dejanj in lahko deluje usmerjeno 
samo zoper posamezne kršitelje ter prepreči napade na policiste z nevarnimi ali vnetljivimi 
predmeti.

Vodni top je bil nazadnje zelo učinkovito uporabljen v protestih leta 2012 v Ljubljani. Uporabljen 
je bil proti nasilnim posameznikom in množici, ki se je zaradi delovanja vodnega topa in 
posledic (namočenost, mraz) zelo hitro umirila in razšla. V nasprotju s podobnimi dogodki istega 
leta v Mariboru, kjer vodni top ni bil na razpolago, so se nasilni protestniki po uporabi fizične sile 
in plinskih sredstev sicer razkropili, vendar vedno znova vračali nazaj in napadali policiste.



Specialno vozilo vodni top, ki je bil uporabljen v protestih leta 2012 je bil zastarel in ni 
zagotavljal ustreznih varnostnih ter tehničnih standardov za delovanje v izrednih razmerah na 
nasilnih protestih, vzdrževanje vozila pa je zahtevalo nesorazmerno visoke stroške. 

Na podlagi izkušenj iz nasilnih protestov leta 2012, ko so protestniki v policiste metali granitne in 
betonske kocke, druge nevarne predmete in zažigalna sredstva, je policija pripravila tehnične 
zahteve s katerimi je sledila trendom iz evropskih držav. Tehnična specifikacija je bila 
pripravljena v smeri iskanja ponudnika, ki lahko z ustreznim znanjem in izkušnjami ponudi 
maksimalno preizkušeno, zanesljivo in kvalitetno izdelano specialno vozilo z vodnim topom za 
učinkovito izvajanje nalog policije ob množičnih nasilnih demonstracijah, protestih in ob 
elementarnih nesrečah (prevoz pitne vode, gašenje požarov, poplave).

Na tej podlagi se je Policija odločila, da bo kupila serijsko izdelano vozilo, ki bo zagotavljalo 
varno in učinkovito uporabo, optimalno zanesljivost delovanja z vsemi vgrajenimi sistemi ter 
vozilo, ki bo predhodno že preizkušeno pri praktičnem izvajanju policijskih nalog in pooblastil, ko 
gre za uporabo tovrstnega prisilnega sredstva proti množičnim nasilnim kršitvam javnega reda 
in miru. 

Zaradi navedenega je bila v razpisni dokumentaciji iz leta 2016 podana zahteva po referencah,
ki jih je moral imeti proizvajalec vodnega topa, in sicer da je v zadnjih petih letih izdelal in prodal
najmanj pet takšnih vozil, ki so bila predmet ponudbe.

Pri raziskavi trga je policija prišla do podatka, da zahtevi po referencah zadostita najmanj dva 
potencialna ponudnika:

- Avstrijsko podjetje Rosenbauer, ki je v zadnjih petih letih nemški policiji prodalo 15 
vodnih topov po pogodbi, kjer je bilo naročenih 50 tovrstnih vozil, celotna kvota vozil pa 
znaša 78 vozil. Cena za posamezno vozilo znaša 900.000 €, vendar je potrebno 
upoštevati, da gre za 78 vozil. Članek http://www.spiegel.de/panorama/justiz/neuer-
polizei-wasserwerfer-der-nassmacher-a-665006.htm, z dne 7.12.2009 in

- Nemško podjetje Ziegler, ki je prav tako v zadnjih petih letih izdelalo in prodalo več kot 
pet vodnih topov za belgijsko policijo, vendar pa to podjetje ni oddalo ponudbe na naš 
odprti javni razpis leta 2016. To podjetje je leta 2010 oddalo ponudbo na naš razpis, s 
ceno 1.100.000 €.

Najugodnejša ponudba na razpis iz leta 2010 je bila ponudba podjetja AC Sistemi v vrednosti  
416.400 €, vendar za prototipno vozilo vprašljive kakovosti, ki se ne more primerjati z vozili 
podjetja Rosenbauer ali Ziegler.

Na objavljen razpis leta 2016 je ponudbo poleg podjetja Rosenbauer d.o.o. oddalo tudi podjetje 
Autocommerce d.d. iz Ljubljane, ki je ponudilo vodni top turškega proizvajalca, ki pa ni zadostilo 
zahtev po referencah, saj še ni izdelalo nobenega vodnega topa na podvozju 6x6.

V nadaljevanju je naveden del razpisne dokumentacije za nakup vodnega topa, ki je bila 
objavljena v Uradnem listu EU dne 17. 8. 2016 in na portalu javnih naročil, dne 16. 8. 2016 in 
zatem zaradi primerjave še tehnična specifikacija vodnega topa iz razpisne dokumentacije iz 
leta 2010.

Za dobavo specialnega vozila z vodnim topom je bil skladno z Zakonom o javnih naročilih 
(ZJN-3) izveden odprti postopek. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 
16. 8. 2016, v Uradnem listu EU pa 17. 8. 2016. Na javno naročilo sta pravočasno, do 21. 9. 
2016 do 15.00 ure prispeli dve ponudbi, in sicer ponudbi ponudnikov Rosenbauer, d. o. o., 



Gornja Radgona in Autocommerce, d.o.o., Ljubljana. Skladno z načinom ocenjevanja po merilu 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, torej na podlagi cene, je bila ekonomsko ugodnejša 
ponudba ponudnika Autocommerce, d.o.o., Ljubljana, ki pa je bila v nadaljnji analizi kot 
nedopustna izključena iz nadaljnjega postopka. Naročnik je v nadaljevanju analize preveril tudi 
ponudbo ponudnika Rosenbauer, d.o.o., Gornja Radgona, in sicer z vidika ustreznosti 
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, popolnosti predložene 
dokumentacije ter preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje 
pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je ponudba ponudnika Rosenbauer
d.o.o. dopustna, zato mu je 19. 12. 2016 javno naročilo oddal v vrednosti 1.160.112,64 EUR z 
DDV. Naročnikova odločitev je postala pravnomočna 4. 1. 2017. 

V nadaljevanju posredujemo še podatke o prejšnjem oz. prejšnjih JN:

Za nakup vodnega topa v letu 2010 je bilo že v letu 2009 najprej izvedeno javno naročilo po 
odprtem postopku (št. 430-405/2009). Na javno naročilo je prispelo 5 ponudb, od katerih 
nobena ni bila popolna, zato javno naročilo ni uspelo. 

Ker so bili podani zakonski pogoji za izvedbo postopka s pogajanji, se je v nadaljevanju (v letu 
2010) izvedlo javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z 28. členom 
ZJN-2. Na javno naročilo so prispele 3 ponudbe:
1. METTIS INTERNATIONAL d.o.o., Koroška cesta 62, 2000 MARIBOR, Mercedes Benz 
Actros 3341 AK, 691.200,00 EUR z vključenim 20% DDV
2. EM. TRONIC d.o.o., Cesta k Tamu 10 , 2000 MARIBOR, BAT RCA 9000 - II, 
576.000,00 EUR z vključenim 20% DDV
3. AC – SISTEMI d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 5, 1000 LJUBLJANA, Mercedes Benz 
Actros 3341 AK, 448.440,00 EUR z vključenim 20% DDV

Vodni top Rosenbauer je bil ponujen v zgoraj omenjenem neuspelem odprtem postopku in sicer 
s strani ponudnika MI STAR d.o.o., Brnčičeva 11, 1000 LJUBLJANA, ponujeni vodni top 
Rosenbauer, na podvozju Mercedes benz Actros 3341/AK/39/6x6, v vrednosti 765.360,00 EUR 
z 20% DDV.

Zaradi spremenjenega načrta nabav policije je bil postopek, na podlagi 2. odstavka 80. člena 
ZJN-2, prekinjen.

2. Kakšne so tehnične karakteristike nabavljenega vodnega topa, ki opravičujejo 
toliko višjo ceno

Vozilo je homologirano v skladu z določili Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil ter 
opremljeno tudi z obvezno opremo v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil. 

Splošno:
- tovorno vozilo z dizelskim motorjem moči najmanj 280 kW, vodno hlajen
- triosno vozilo s pogonom 6 x 6 in zaporo diferenciala
- podvozje (šasija) evropskega proizvajalca
- avtomatski menjalnik 16 prestav naprej in dve vzvratni prestavi z možnostjo 

minimalne hitrosti vožnje 2 - 3 km/h,
- končna hitrost polno obremenjenega vozila najmanj 100 km/h
- zapora diferenciala na prvi in zadnjih oseh,
- pnevmatske zavore z dvojnim tokokrogom s sistemom ABS
- krog obračanja vozila max. 20m



- varnostne, zasilne pnevmatike, ki omogočajo vožnjo najmanj 50 km pri hitrosti 50 
km/h, kljub predrtim, presekanim ali drugače poškodovanim pnevmatikam vključno 
z rezervno pnevmatiko, ki ni nujno nameščena na vozilu (RUN FLAT),

- širina vozila do 2,55 m,  
- višina vozila do 4 m,
- dolžina max. 10m,
- zunanjost vozila onemogoča plezanje oseb na vozilo,
- sistem za nadziranje tlaka v pnevmatikah (bar)
- centralno daljinsko zaklepanje vrat,
- elektro nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala

2.2 Tehnična specifikacija vodnega topa iz razpisne dokumentacije iz leta 
2010

Splošno:

 tovorno vozilo z dizelskim  motorjem moči najmanj 280 kW,
 triosno vozilo s pogonom 6 x 6,
 avtomatski menjalnik z možnostjo minimalne hitrosti vožnje 2 - 3 km/h,
 zapora diferenciala na prvih in zadnjih kolesih,
 varnostne, zasilne pnevmatike, ki omogočajo vožnjo najmanj 30 km pri hitrosti 25 

km/h, kljub predrtim, presekanim ali drugače poškodovanim pnevmatikam vključno 
z rezervno pnevmatiko, ki ni nujno nameščena na vozilu (Hutchinson VFI ali 
enkovredno),

 širina vozila do 2,55 m (z izjemo ogledal in morebitne zaščite koles), 
 višina vozila do 4 m,
 kabina za štiri do pet člansko posadko, 
 streha kabine ima odprtino za zasilni izhod, oziroma za dostop na streho,
 zunanjost vozila mora biti izdelana tako, da onemogoča plezanje oseb na vozilo,
 dva monitorja z vodnima topovoma nameščena na strehi kabine spredaj levo in 

desno z žarometoma usmerjenima v smeri delovanja topa,
 upravljanje monitorjev iz kabine preko elektro pnevmatskih ali elektro hidravličnih 

sistemov in JoY-Sticka, ki deluje po sistemu majhen odmik majhna hitrost, velik 
odmik velika hitrost,

 sistem, ki omogoča istočasno sinhronizirano upravljanje obeh topov in ki preprečuje 
delovanje enega topa proti drugemu,

 delovni tlak vodnega curka od 12 do 16 barov,
 dolžina vodnega curka najmanj 50 m,
 kapaciteta posameznega vodnega topa najmanj 1000 l/min pri 15 bar,
 vodna centrifugalna črpalka, ki omogoča pretok najmanj 2.400 litrov vode/min pri 

tlaku 12 do 15 barov, ki jo poganja lastni dizelski motor moči najmanj 120 kW in je 
neodvisen od delovanja pogonskega motorja vozila, z dvema upravljalnima 
enotama (ena iz kabine, druga ob črpalki),

 rezervoar za najmanj 8.500 litrov vode, 
 možnost črpanja vode iz naravnega vira,
 rezervoar mora imeti na vrhu ustrezno veliko odprtino za dostop oseb v notranjost 

zaradi čiščenja,
 rezervoar mora biti primeren tudi za prevoz pitne vode,
 v notranjosti rezervoarja vode mora biti prelivna stena, ki preprečuje naglo 

pretakanje vode, zaradi stabilnosti vozila, z delno možnostjo demontaže zaradi 
čiščenja,

 ogrevalna naprava, ki preprečuje zamrznitev vode v rezervoarju in se aktivira 
samodejno, ko je nevarnost zamrznitve vode v rezervoarju, s kombiniranim 
napajanjem - lastni vir in zunanji 220 V,

 sistem, ki omogoča, da se vodnemu curku po potrebi dodaja posebno barvo ali 
solzilno sredstvo v željeni koncentraciji,



 dodatni rezervoarji za posebno barvo in utekočinjen solzivec, s kapaciteto 40 do 80 
litrov z možnostjo izpiranja po uporabi,

 s kovinsko mrežo zaščitena stekla na vozilu, zaščitna mreža za prednje 
vetrobransko steklo se mora dvigniti za cca 90° s pomočjo pnevmatskih cilindrov, ki 
se krmilijo iz kabine; v kolikor je vetrobransko steklo iz površinsko obdelanega 
polycarbonata (ali enakovredno) debeline najmanj 12 mm in ostala stekla debeline 
najmanj 9 mm, zaščitna kovinska mreža ni  potrebna,

 kabina je opremljena z nadtlačnim sistemom na stisnjen zrak, ki onemogoča vdor
kontaminiranega zraka,

 streha kabine je obložena s posebno maso, ki je odporna na ogenj in visoko 
temperaturo oziroma na drug način primerno zaščitena pred požarom,

 za samozaščito vozila in preprečevanje požara morajo biti na vozilu nameščene 
posebne šobe, ki se lahko aktivirajo samodejno preko temperaturnih senzorjev in 
ročno ter ki učinkovito pogasijo požar na vozilu, 1

 za opazovanje okolice vozila mora biti na sprednji in zadnji strani vozila nameščena 
vsaj po ena video naprava z zoom kamero in prenosom slike na monitor v kabino in 
shranjevanjem posnetka, z vklopom preko stikala, zadnja kamera pa tudi ob 
prestavitvi v vzvratno prestavo, 2

 klimatska naprava za ohlajevanje kabine,
 ogrevanje kabine z napravo, ki  je neodvisna od delovanja pogonskega motorja,
 predpriprava za namestitev dveh radijskih postaj TETRA in namestitev ustreznih 

anten za TETRA radijski postaji, * /glej opombo spodaj
 navigacijski sistem – v skladu s specifikacijo navigacijskega sistema, 
 na sprednji strani vozila nameščen plug oz. ojačana jeklena odrivna ograja (v širini 

vozila in višini 500 do 1000 mm iz ojačanega jekla) z elektro, pnevmatsko ali 
hidravlično kontrolo dviga do višine 500 mm od tal, spuščanja pa lahko s pomočjo 
gravitacije do višine 200 mm od tal, po potrebi z zamreženimi odprtinami za 
svetlobni snop,

 pod vozilom na obeh straneh za sprednjimi kolesi – v medosju nameščena dva 
vodna topova (upravljanje iz kabine) s kotom delovanja najmanj 110 stopinj levo in 
desno vodoravno za razganjanje demonstrantov ob vozilu,

 na strehi vozila nameščena dodatna video zoom kamera s prenosom slike na 
monitor v kabino in shranjevanjem posnetka, z vklopom preko stikala, na 
teleskopskem podstavku do višine najmanj 1,5 m s kotom delovanja 360 stopinj 
vodoravno in odklonom najmanj -35 in +20 stopinj po višini,

 dva gasilna aparata cca 5 kg,
 vozilo mora biti bele barve. 3

Bistvene razlike v tehničnih zahtevah iz razpisa 2016 glede na razpisno dokumentacijo iz 
leta 2010:

- 2016 so bile podane zahteve po serijsko izdelanem vozilu, reference najmanj 5 izdelanih in 
prodanih vozil, ki so predmet ponudbe v zadnjih petih letih od objave razpisa;

- dodaten monitor z vodnim topom na zadnji strani vozila s čimer zagotavljamo delovanje 
vodnih topov 360 st., pri razpisu 2010 je bila zahteva po dveh vodnih topovih na sprednji 
strani strehe;

- domet sprednji topov najmanj 60m (prej 50m) in zadnjega najmanj 50m, posledično tudi 
večji pretok vode preko črpalke, zaradi večje učinkovitosti vodnega curka;

- leta 2010 je vila zahteva po plugu na sprednji strani, 2016 te zahteve ni bilo več zaradi 
zadnjega topa, ki deluje nazaj in se protestniki umaknejo in je omogočena vzvratna vožnja 
vozila;

                                                  
1 V predmetni tehnični specifikaciji ni specificirano, kje vse morajo biti šobe nameščene, zahtevano pa je, da so le-te 
nameščene tako, da učinkovito pogasijo požar na celotnem vozilu.
2 Kameri, nameščeni na sprednji in zadnji strani vozila, sta lahko vezani na en monitor s preklopom. Ker se zadnja 
kamera vklopi tudi ob prestavitvi v vzvratno prestavo, mora biti monitor jasno viden vozniku. Dodatna kamera na strehi 
vozila pa mora imeti svoj monitor in sistem za upravljanje, kot je določeno v predmetni tehnični specifikaciji.
3 Specialna folija ni zahtevana.



- zahteva 2010, pod vozilom na obeh straneh za sprednjimi kolesi – v medosju nameščena 
dva vodna topova (upravljanje iz kabine) s kotom delovanja najmanj 110 stopinj levo in 
desno vodoravno za razganjanje demonstrantov ob vozilu, 2016 te zahteve ni bilo, saj 
omogočajo strešni vodni topovi delovanje vodnega curka tudi neposredno ob vozilu, 
zahtevan kot delovanja najmanj -30°;

- zahteva 2016, vsak monitor z vodnim ima nameščeno kamero za snemanje in shranjevanje 
posnetkov uporabe vodnega curka, kar je pomembno za dokazno gradivo;

- zahteva po velikosti rezervoarja za vodo je bila 2016 najmanj 9000 litrov, prej najmanj 8500 
litrov;

- 2016 je natančnejši opis kabine in delovnih mest v vozilu za 5 člansko posadko v primerjavi 
z zahtevami 2010.
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