
 POROČILO ORODJARJA DRUŠTVA ZA LETO 2013 

− Na začetku vse navzoče prav lepo pozdravljam.  

− V letošnjem letu se je v društvu kupilo kar nekaj nove opreme, ki je namenjena 
operativnemu delovanju gasilcev in sicer: 

• Kombinezon za gozdne požare Prevnt (5x) 

• Obleka zaščitna Nomex Prevent novi tip gzs (2x) 

• Hlače intervencijske (1x) 

• Rokavice za tehnično reševanje Top (5 parov) 

• Rokavice zaščitne gasilske Pan8 tip gzs (10 parov) 

• Čelada HEROS smart + Ščitnik za čelado iz nomaxa (5x) 

• Podkapa Nomex dvojna (5X) 

• Protiurezne hlačnice Husquarna za delo z motorno žago (1X) 

• Gozdarska čelada z glušniki, vizirjem in ščitnikom vratu (1x) 

• Izpihovalec dima Rosenbauer z motorjem in šobami za vodno meglico (1x) 

• Mešalec pene 200l (1kos) 

• Penilo sintetično (40 kg) 

• Naprtnjača Valfirest (2kosa) 

• Garnitura za dimniške požare v kovčku (1x) 

• Postaja ročna analogna GP 360 Motorola (2x) 

• Ločeni mikrofon zvočnik MOTOROLA GP 360 (2x) 

• Polnilec enojni hitri Motorola (2x)  

• Svetilka Smart light led na batarije (2x) 

• Tlačna cev C s spojko 15m (5x) 

• Tlačna cev B s spojko 15m (8x) 

• Gasilni aparat CO2 5kg (2x) 

• Ključ za nadzemni hidrant (2x) 



• Ročnik TURBOMATIC nov model (2x) 

• Omejevalec tlaka (1x) 

• Ter Razna oprema manjših vrednosti 

 

− V začetku leta 2013 je bil kupljen kontejner, ki stoji na zelenici, kjer potekajo gasilske 
vaje. Kontejner se je izkazal za zelo praktičnega, saj imamo v njem shranjeno vso 
oprem, ki jo potrebujemo za vaje na tekmovanjih, prav tako pa so v njem po novem 
tudi vrtne mize za izposojo. S tem smo v orodjarni pridobili veliko prostora. 

− V lanskem letu smo organizirali tri večje delavne akcije in sicer: 

− Spomladansko čistilno akcijo, kjer smo v prostorih gasilnega doma in njegovi okolici 
pospravili in odslužene predmete odvrgli na kosovni odpad. 

− Poleti pa je potekala delovna akcija barvanja in urejanja kontejnerja. 

− Postavili smo tudi novoletno smrečico pred gasilnim domom.  

− V preteklem letu se je uredilo tudi področje izposoje opreme. Bistvena sprememba je 
dodelan seznam opreme namenjene za izposojo ter finančno nadomestilo za izposojo 
opreme. 

− Skozi celo leto pa so potekale aktivnosti vzdrževanja okolice gasilskega doma, 
vzdrževanje reda v orodjarni in gasilski garderobi. 

 

Z moje strani bi bilo to vse hvala za pozornost. 

 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 

  

Žirovše 22.2.2014 

Orodjar Pgd Blagovica  

Jaka Urbanija 


