PRIPOROČILA – I.del
Osebna oprema gasilca za gašenje požarov v naravi

Povzetek članka, ki ga je pripravil Frane Šajn, vgč 2. stopnje – vodja delovne skupine

Uvod
Konec leta 2004 je Gasilska zveza Slovenije z Ministrstvom za obrambo podpisala
pogodbo za izvedbo razvojno-raziskovalne naloge Osebna oprema gasilca za
gašenje požarov v naravi, ki se je financirala iz sredstev Požarnega sklada Republike
Slovenije.
Razlogi za izvedbo te naloge so bili vedno bolj spremenljive klimatske razmere, v
katerih se pojavljajo požari v naravi, ter razpoložljivi gasilski kadri in tehnika, ki
zahtevajo drugače opremljenega gasilca, kot je bilo to do sedaj.
Namen naloge je bil pripraviti gasilske standarde za artikle, ki bodo predstavljali
osebno opremo gasilca za gašenje požarov v naravi, upoštevaje delovno in zaščitno
funkcijo ter zdravo opravljanje gasilske službe.
Artikli bodo z modularnim pristopom omogočali delo v vseh vremenskih in prostorskih
razmerah, značilnih za Slovenijo.
Kot izhodišče za nalogo se je izdelala ocena ogroženosti, na podlagi katere se je
oblikoval seznam artiklov, potrebnih, da gasilec lahko opravlja gasilsko službo na
tem področju v vseh vremenskih in prostorskih razmerah, značilnih za Slovenijo.
Seznam se je oblikoval na podlagi delovnih in zaščitnih pogojev in sicer v treh
sklopih:
• OSNOVNI KOMPLET, predstavljajo artikli, ki jih mora imeti vsak gasilec, ki
gasi požare v naravi;
• DOPOLNILNI KOMPLET predstavljajo artikli, ki so pogojeni z vremenskimi in
prostorskimi razmerami na požarišču;
• DODATNI KOMPLET predstavljajo artikli, ki so potrebni, da lahko gasilec
opravlja dodatne naloge, ki jih predenj postavljajo razmere na požarišču.
Artikli so se v nalogi obravnavali posamično. Vsak artikel se je obravnaval po fazah.
Zelo pomemben del naloge so bila testiranja vzorčnih modelov artiklov, saj so se leta izvajala v različnih prostorskih in klimatskih razmerah, značilnih za Slovenijo.
Testiranja se je izvajalo v hudem mrazu in burji, pa tudi v veliki poletni vročini in sicer
na flišnatem terenu, poraščenem z robido in trnjem, v kraški gmajni in na strmih
traviščih v visokogorju. Testiranje se je izvedlo tudi na požarišču ob močnem gorenju
podrasti in gmajne.

PRIPOROČILA:
Ko se boste odločali o nakupih osebne opreme za gašenje požarov v naravi, je prav,
da ste pozorni na nekatere podrobnosti, do katerih smo prišli med samim testiranjem.
Te podrobnosti vam želimo v nadaljevanju tudi predstaviti.
Najprej vam predstavljamo komplete artiklov, ki predstavljajo osebno opremo
gasilca v nekem doglednem času in omogoča vse tisto, o čemer je že bilo govora.

OSNOVNI KOMPLET OSEBNE OPREME GASILCA
(pripada vsakemu gasilcu, ki gasi požar v naravi – osebna zadolžitev opreme)
Šifra
GZS-O-PVN-MTS/OO- 1
GZS-O-PVN-MTS/OO- 2
GZS-O-PVN-MTS/OO- 3
GZS-O-PVN-MTS/OO- 4
GZS-O-PVN-MTS/OO- 5
GZS-O-PVN-MTS/OO- 6
GZS-O-PVN-MTS/OO- 7
GZS-O-PVN-MTS/OO- 8
GZS-O-PVN-MTS/OO- 9
GZS-O-PVN-MTS/OO- 10
GZS-O-PVN-MTS/OO- 11
GZS-O-PVN-MTS/OO- 12
GZS-O-PVN-MTS/OO- 13
GZS-O-PVN-MTS/OO- 14
GZS-O-PVN-MTS/OO- 15

Artikli

Zaščitna čelada – PVN
Zaščitna podkapa
Zaščitni intervencijski kombinezon, model “F”
Zaščitne rokavice
Zaščitni čevlji
Delovni pas, model “F”
Torbica za posodo s pijačo, model “F”
Transportna torbica na delovnem pasu, model “F”
Osebni komplet za nujno prvo pomoč
Komplet za nujno vzdrževanje osebne opreme
Čelna baterijska luč
Filter za dim
Dimna očala
Torba-nahrbtnik za osebno opremo
Bombažna ruta

DOPOLNILNI KOMPLET OSEBNE OPREME GASILCA
(artikli se združujejo v posamezne namenske module; o številu modulov odloča PGD)
Šifra
GZS-O-PVN-MTS/OO- 16
GZS-O-PVN-MTS/OO- 17
GZS-O-PVN-MTS/OO- 18
GZS-O-PVN-MTS/OO- 19
GZS-O-PVN-MTS/OO- 20
GZS-O-PVN-MTS/OO- 21
GZS-O-PVN-MTS/OO- 22
GZS-O-PVN-MTS/OO- 23
GZS-O-PVN-MTS/OO- 24
GZS-O-PVN-MTS/OO- 25
GZS-O-PVN-MTS/OO- 26

Artikli

Modul

Športno perilo – kratek rokav
Senčni klobuk
Priročno orodje
Kapa za mraz
Športno perilo - dolg rokav (1. sloj)
Termo velur 100 – puli - dolg rokav (2.
sloj)
Termo velur 300 - jopa (2. ali 3. sloj)
Volnene rokavice za mraz
Termo velur 100/200 dolge hlače (1.
sloj)
Termo nogavice
Gamaše

VROČINA
SAMOPOMOČ
HUD MRAZ ALI
BURJA

Stena, gmajna

DODATNI KOMPLET OSEBNE OPREME GASILCA
(artikli se združujejo v posamezne namenske module; o številu modulov odloča PGD)
Šifra
GZS-O-PVN-MTS/OO- 27
GZS-O-PVN-MTS/OO- 28
GZS-O-PVN-MTS/OO- 29

ARTIKLI

Gozdarska čelada, komplet
Zaščitne hlače za delo z motorno
žago
a) osmica 30 kN
b) ročna prižema - CE 0639, CE 0123,
EN 567
c) vponka 23 kN- 9 kN-9 kN - CE
0639, EN 12275
d) enodelni varovalni pas - EN 12277
e) brezkončni trak Š- 18 mm, D-150
cm - 23 kN- EN 566
f) 4- ali 6-zobe dereze - EN 892
g) pohodne palice z negorljivo
transportno torbico
h) dinamična vrv, debeline 10,3 mm EN 892
i) statična vrv, debeline 10,5 mm - EN
1891
j) pomožna vrv, debeline 8,0 mm - EN
892
k) pomožna vrvica, debeline 6 mm
l) torba – nahrbtnik za dinamično vrv
in plezalno opremo
m) nepremočljiva torba za statično in
pomožno vrv
n) nepremočljiva torba za pohodne
palice, dereze in druge pripomočke

Modul

MOTORNA
ŽAGA
VAROVALNI
KOMPLET ZA
STRMA
POBOČJA

Pri nakupu artiklov predlagamo, da upoštevate naslednje nasvete:
ARTIKLI

Zaščitna čelada -PVN

Zaščitna podkapa

Zaščitni intervencijski
kombinezon – model »F«

Pojasnila
Nasveti pri nakupu
OSNOVNI KOMPLET
Zelo razgibano in vedno bolj
• čelada naj bo v
zaraščeno okolje, kjer se pojavljajo
vidnih barvah;
požari v naravi, narekuje kompleksno
• čelada naj omogoča
zaščito glave:
kompleksnost
• zelo koristen je vizir, ki preprečuje
zaščite;
učinke toplotnega sevanja in
• čelada mora biti
varuje obraz pred vejami in robido,
primerna za
prepreči pa tudi segrevanje
uporabo zaščitnih
zaščitnih očal in filtra;
očal in filtra;
• čelada mora imeti zavesico za
• zelo pomembna je
zaščito tilnika in ušes iz
majhna teža
samougasljive tkanine, ki je
prijetna za nošenje, zavesica pa
mora biti primerno oblikovana, da
varuje tudi vrat in brado;
• čelada mora imeti nastavke za
nadgradnjo (luč, očala, slušalke
ipd).
Podkapa bi morala biti obvezen del
• podkapa naj bo
osebne opreme vsakega gasilca, saj
tako krojena, da
nudi zelo dobro zaščita glave, je
omogoča tudi
lahka in udobna za nošenje.
zaščito prsnega
dela
Namenski novo oblikovani
kombinezon se razlikuje od
dosedanje prakse, saj sledi
ciljem, povezanim z:
- zaščitno funkcijo,
- funkcijo zračenja,
- uporabniško funkcijo,
- varnostno mejo.
Kombinezon omogoča
modularno uporabo ostalih
artiklov.
Ključna varnostna meja je
ČUTNA RAZDALJA!

•

•

•

za gašenje pozimi in poleti
so zelo primerni
kombinezoni, izdelani iz
posebej obdelanih
bombažev, ki omogočajo
tudi dobro odvajanje toplote;
kombinezoni so tudi
cenovno zelo ugodni;
za rabo ob burji ali
močnejšem vetru je
potrebno imeti primerno
spodnje oblačilo;
lažji in bolj vzdržljivi, pa tudi
dražji so kombinezoni iz
aramidov/paraaramidov

rokavice morajo imeti visoko
• enoplastne rokavice so
manšeto za zaščito podlahti,
primerne tudi za delo z
radijsko postajo in vrvmi
na kateri je ježek za regulacijo
širine
• večplastne rokavice
• ključno pri rokavicah je to, da
odlično ščitijo pred
toploto, vodo,
so izdelane iz materialov, ki
slabo vpijajo toploto
odrgninami in mrazom
• zelo dobre so rokavice,
izdelane iz govejega usnja
• Zaščitni čevlji naj bodo na vezalke,
• model čevlja je
ker le tako zagotovimo zanesljivo in
predvsem odvisen
od terenskih
varno hojo po brezpotjih
razmer, kar naj bo
• za flišnati teren so priporočljivi visoki
osnovno vodilo pri
čevlji, ki so lahko tudi bolj prostorni
nakupu
• za kraški teren so zelo dobri visoki
čevlji, vendar tipa gojzar
• za strma in zahtevna pobočja je
nujno uporabljati čevlje tipa gojzar
Delovni pas je
• nahrbtnjače so eden od masovnih
prvenstveno
artiklov za gašenje; omenjeni
namenjen:
delovni pas odlično nadomešča
- lažjemu in
njihove slabe naramnice in
udobnejšemu
pomanjkanje zaščite hrbtišča pred
prenosu bremena
mrzlo vodo;
na naramnicah;
• ko ga boste enkrat preizkusili v
- zaščiti hrbta pred
kompletu z ostalimi artikli, se boste
hladno tekočino;
zavedali njegovih prednosti;
- nošenju nekatere
• ZDRAVJE GASILCA JE IN MORA
osebne opreme;
BITI PRIORITETA !!!
- kot podloga pri
• pas omogoča tudi modularno
počitku.
nadgradnjo z drugimi artikli
• torbica omogoča nošenje in enostavno
• priporočamo
zamenjavo pollitrskih plastenk s pijačo
dve torbici
na pasu
• torbica in pijača MORATA postati
obvezen artikel vsakega gasilca na
požarišču, saj lahko sedanje klimatske
razmere hitro pripeljejo do dehidracije
• torbica se lahko pripne na vsak pas,
prvenstveno pa je obvezni del v
kombinaciji z delovnim pasom – model “F”
•

Zaščitne rokavice

Zaščitni čevlji

Delovni pas – model »F«

Torbica za posodo s
pijačo – model »F«

Transportna torbica na
delovnem pasu –
model »F«

V transportni torbici se nosi :
• prvo pomoč,
• komplet za nujno vzdrževanje
osebne opreme,
• čelno baterijsko luč,
• energijsko hrano,
• paket WC papirja,
• 2 čepa za zaščito sluha,
• zaščitno podkapo,
• dimna očala,
• filter za dim,

•

•

navedeni artikli in
njihova uporaba pri
gašenju pomenijo
NOVO POGLAVJE za
gasilce, ki omogoča
uspešnejše,
učinkovitejše in bolj
zdravo opravljanje
naloge;
torbica je obvezni del v
kombinaciji z delovnim

pasom – model “F”
bombažno ruto,
spodnjo majico,
po potrebi ½ l plastenko s
pijačo.
Gre za osnovni
• Zelo koristno bi bilo, če bi vsak
komplet, namenjen
gasilec imel vsaj predlagani sterilni
Civilni zaščiti, ki je
obkladek za opekline, velikosti
dopolnjen s sterilnim
10x10 cm, ter aluplast za
obkladkom za
opekline, velikosti 5x9 cm in 50x60
opekline in
cm;
aluplastom za
• če pride do opeklin, se
opekline.
pomanjkanja tega artikla še dolgo
spominjaš.
Gre za komplet, v katerem je • če se raztrga oblačilo, če
bombažna krpa, vžigalnik,
poči čelada, če se nalomi
samolepilni trak, sukanec s
nek del opreme, utrga
šivanko, tanka vrvica, sponke
jermen in nisi blizu pomoči, s
in kos žice.
predlaganim kompletom
rešiš veliko težav
•
•
•

Osebni komplet za
nujno prvo pomoč

Če se znajdeš na
požarišču ponoči in
Komplet za nujno vzdrževanje osebne
opreme
postane
požarišče
pogorišče, je za varno
pot od tam luč zelo
dobrodošla.
Čelna baterijska luč
V dosedanji praksi
filtrov nismo dosti
uporabljali, so pa v
pravi kombinaciji z
očali zelo dober
pripomoček, ki lahko
REŠI ŽIVLJENJE!!!

•
•

•

•

Filter za dim

V dosedanji praksi
zaščitnih očal nismo
dosti uporabljali, so pa
v pravi kombinaciji s
filtrom zelo dober
pripomoček, ki lahko
REŠI ŽIVLJENJE!!!
Dimna očala

•

•

•

•

•

zelo dobre so kombinacijske luči z
navadno žarnico, ki sveti v
daljavo, in diodami LED, ki so za
krajše razdalje, vendar svetijo
dolgo;
kupujte preverjene artikle
primerni raspirator iz tekstila je
najmanj, kar bi moral imeti vsak
gasilec v času gašenja;
boljša zaščita dihal je seveda filter
s plastično polmasko, pri katerem
je potrebno paziti, da se med
uporabo ne segreva preveč;
kupujte v obvezni primerni
kombinaciji z dimnimi očali
dimna očala so prav tako zelo
dober pripomoček, ki naj čimprej
postane obvezni del osebne
gasilske opreme;
očala naj omogočajo dobro
vidljivost, predvsem pa prilagajanje
na obraz, drugače se bodo rosila;
pazite, da se očala zaradi
toplotnega sevanja med uporabo
preveč ne segrevajo;
kupujte v obvezni primerni
kombinaciji s filtrom za dim

Vse na enem mestu,
preglednost nad
opremo, zračenje
opreme, enostavna
raba in transport so
odlike tega artikla.

•

•

Torba-nahrbtnik za
osebno opremo

Enostaven in vsestranski
pripomoček ne bi smel
manjkati nobenemu
gasilcu na požarišču.
Bombažna ruta

•

mislimo, da je prišel čas, ko
moramo gasilce postopno
opremljati s kompletno osebno
opremo in sicer tako, da jo dobijo
na osebno zadolžitev;
ko bo gasilec sam upravljal z
osebno opremo, bo tudi
pomembno, v kakšnem stanju jo bo
hranil, predvsem pa, da jo bo – ko
bo to potrebno – imel tudi pri sebi;
ta torba-nahrbtnik to omogoča
• poskrbite, da bodo vsaj ta
preprost artikel čim prej dobili
vaši operativni gasilci
• artikel lahko služi tudi promociji

PRIPOROČILA – II.del
Osebna oprema gasilca za gašenje požarov v naravi

Povzetek članka, ki ga je pripravil Frane Šajn, vgč 2. stopnje – vodja delovne skupine

Predstavljen je bil »osnovni komplet«, ki naj bi ga imel vsak gasilec, ki gasi požar v
naravi. Komplet omogoča dobro zaščito pred plameni, nudi pa tudi funkcionalno in
relativno udobno izvajanje nalog. Komplet vsekakor predstavlja pomemben napredek
pri skrbi za gasilca.
Ker mora gasilec opravljati svoje delo v zelo različnih vremenskih (vročina, mraz,
burja ipd) in terenskih (fliš, kras, visokogorje, gmajna ipd.) razmerah, je osnovni
komplet premalo. Prilagajanje tem razmeram se ureja z »dopolnilnim kompletom«, ki
ga predstavljamo v nadaljevanju. Komplet je namenjen varnemu in zdravemu delu v
različnih pogojih.
Za izvajanje nalog, ki niso čisto »gasilske«, zahtevajo pa višjo stopnjo varnosti, se
uporablja »dodatni komplet«, ki bo prav tako predstavljen.
Da bi lažje in pravilno kupovali artikle, ponujamo v nadaljevanju nekaj nasvetov.
Dopolnilni komplet
Artikli so združeni v posamezne vsebinske module. O številu modulov odloča PGD,
saj je vsebina odvisna od konkretnih razmer, ki jih narekuje njihovo operativno okolje.
ARTIKLI
Pojasnila
Nasveti pri nakupu
DOPOLNILNI KOMPLET - modul »VROČINA« (poletni čas)
• Razlika od običajnega perila je v tem,
• Na trgu so ti
da mora biti artikel narejen iz
artikli iz
samougasljivih materialov, ki
različnih
materialov.
zadostujejo določenim
mednarodnim standardom varnosti;
Pomembno je
vedeti, za
• ti materiali so lahko posebej obdelani
kakšen namen
100% bombaž ali umetna vlakna;
jih bomo
• posebno materiali iz umetnih vlaken z
uporabili in v
dodatno obdelavo omogočajo
Športno perilo –
kakšnih
kratek rokav
odvajanje vlage, se hitro sušijo in
vremenskih
zmanjšujejo hlajenje telesa, kar
razmerah
posledično preprečuje prehlade in
(vročina,
druga obolenja;
hladno),
saj
• ker je artikel podvržen znojenju, je
tako
bistveno
potrebno s seboj imeti dva kosa (enega
prispevamo k
v transportni torbici) in se po zaključku
strošku
intenzivnih opravil takoj preobleči, kar
nabave.
veliko prispeva k ohranitvi zdravja;
Razlike v
• KER GRE ZA SPODNJE OBLAČILO,
cenah so
GA NE SMEMO UPORABLJATI
namreč kar
SAMOSTOJNO!!!

•

•
•
Senčni klobuk

•

•

Klobuk je iz 100 % bombaža in je
namenjen zaščiti glave pred močnim
soncem;
zaradi boljše vidnosti ima našit
svetlobno odbojni trak;
spodnja stran senčnika je iz temnejšega
materiala, da preprečuje bleščanje;
kljub širokim krajcem se da lepo zviti;
izven uporabe se ga nosi v prsnem žepu
kombinezona ali v transportni torbici;
klobuk se nosi le takrat, ko ni prisotnosti
plamena in NI NAMENJEN
GAŠENJU!!!

precejšnje, to
pa je pogojeno
tudi s kvaliteto;
• klobuk se
izdeluje v
različnih
velikostih
• za delo v
vročih dneh je
zelo dober
pripomoček

Opomba: Ker gre za artikle, ki so podvrženi znojenju in osebni rabi, predlagamo, da
se po nakupu predajo gasilcem v osebno zadolžitev. Neprimerno in nehigiensko
je, da bi isti artikel uporabljalo več ljudi!!!
ARTIKLI

Priročno orodje

Pojasnila
Nasveti pri nakupu
DOPOLNILNI KOMPLET - modul »SAMOPOMOČ«
• Ker je gašenje požarov v naravi
• Artikel je izdelan v
dostikrat pogojeno s trganjem,
obliki klešč, ki imajo
zlomi, prebadanjem in drugimi
na ročajih različne
poškodbami opreme in so potrebna
dodatke;
takojšnja začasna popravila, nudi
• v priročni torbici so
ta artikel pripomočke za rezanje,
tudi izvijačni
vrtanje, zvijanje, zavijanje in
nastavki;
odvijanje vijakov ter še nekaj
• transportna torbica
drugih opravil, kar je zelo koristno,
ima za ta artikel
ko potreba po tem dejansko
predviden poseben
nastane;
notranji žep.
• artikel je tudi cenovno zelo ugoden.

ARTIKLI
Pojasnila
Nasveti pri nakupu
DOPOLNILNI KOMPLET - modul »HUD MRAZ ALI VETER« (zimski čas)
• Artikel predstavlja majhno, zelo
• Artikel je izdelan iz
lahko, toplo in udobno pokrivalo
termovelurjev;
za mraz, ki odvaja tudi vlago;
• če v operativnem
• ko se ga ne rabi, se ga hrani v
okolju prevladuje
prsnem žepu kombinezona ali v
veter, predlagamo, da
transportni torbici;
se kupuje kapo iz
»wind stoper«
•
KAPA
NI
NAMENJENA
Kapa za mraz
materialov.
UPORABI V ČASU GAŠENJA!!!

Športno perilo –
dolg rokav (1. sloj)

•

VELJAJO ISTA PRAVILA KOT ZA ŠPORTNO PERILO –
KRATEK ROKAV!!!

•

Artikel predstavlja drugi sloj oblačil, • Na trgu je veliko
omogoča odvajanje vlage, se hitro
tovrstnih
suši in je zelo udoben za nošenje;
materialov, ki so
tudi različne
nosi se ga v »sendvič izvedbi« in
kvalitete, zato
sicer med zaščitnim kombinezonom
priporočamo, da se
in športnim perilom;
pred nakupom
zaželeno je, da tudi to oblačilo, ko
posvetujete pri
je močno preznojeno, po zaključku
specializiranih
intenzivnega dela preobleče;
dobaviteljih.
dobro je imeti v vozilu s seboj
rezervne majice tega sloja.
Artikel predstavlja drugi • Na trgu je veliko tovrstnih
ali tretji sloj oblačil, ki
materialov, ki so tudi različne
omogoča odvajanje
kvalitete, zato priporočamo, da
vlage, se hitro suši in
se pred nakupom posvetujete
je zelo udoben za
pri specializiranih dobaviteljih,
nošenje;
• dobro je vedeti, da se z vidika
nosi se ga le v hudem
namena ti materiali delijo v dve
mrazu ter v »sendvič
večji skupini in sicer so eni
izvedbi« in sicer med
namenjeni bolj zaščiti pred
mrazom in zelo dobro odvajajo
zaščitnim
kombinezonom in
znoj, so pa slabši za zaščito
športnim perilom
pred vetrom; drugi pa boljše
oziroma pulijem;
ščitijo pred vetrom, zato pa
manj odvajajo znoj;
ker je lahko delno odkrit
le ovratnik, je le-ta z
• v kolikor se odločite za nabavo
zunanje strani oblečen
tovrstnih oblačil, morate imeti v
v negorljivo tkanino.
vidu klimatske razmere v
vašem kraju.
ZA HLAČE (perilo) VELJAJO
• Na trgu je veliko
ISTA PRAVILA, KOT ZA
tovrstnih materialov, ki
ŠPORTNO PERILO –
so tudi različne kvalitete,
zato priporočamo, da se
KRATEK ROKAV!!!
pred nakupom
V hudem mrazu se lahko nosi
posvetujete pri
tudi hlače iz termovelurjev, ki
specializiranih
pa morajo biti obvezno v
dobaviteljih;
»sendvič izvedbi« in sicer
med zaščitnim kombinezonom • v kolikor se odločite za
in hlačami (perilom) iz
nabavo tovrstnih oblačil,
samougasljivih materialov;
morate upoštevati
klimatske razmere v
za termovelurje velja, da je
vašem kraju.
debelina materiala 100
uporabna skozi večino leta,

•

Termo velur 100 – puli dolg rokav (2. sloj)

•

•
•

•
Termo velur 300 –
jopa (2. ali 3. sloj)

•

•

•

Termo velur 100 / 200
dolge hlače (1.- 2. sloj)

•

•

•

Volnene rokavice za mraz

•
•

•

Termo nogavice

medtem ko je debelina 200 le
za hud mraz.
Rokavice so iz kuhane volne in
• Priporočamo
namenjene izključno zaščiti rok pred
nakup in uporabo
mrazom in nizkimi temperaturami,
le enotam, ki
delajo v zelo
če je prisoten veter, je potrebno imeti
mrzlih razmerah.
preko teh rokavic tudi rokavice iz
materialov, ki ne prepuščajo vetra;
rokavice niso namenjene gašenju!
Artikel predstavlja prvi sloj • Na trgu je veliko tovrstnih
oblačil, omogoča
artiklov, ki pa so namenjeni
odvajanje vlage, se hitro
različnim aktivnostim;
suši in je zelo udoben za • pri nakupu je treba biti zelo
nošenje;
pozoren na kvaliteto, zato
priporočamo, da se pred
nogavice omogočajo zelo
udobno hojo in zelo dobro
nakupom posvetujete pri
vplivajo na noge ob
specializiranih dobaviteljih;
dolgotrajnih naporih.
• v kolikor se odločite za
nabavo tovrstnih artiklov,
morate upoštevati klimatske
razmere v vašem kraju.

Opomba: ker gre tudi tu za artikle, ki so podvrženi znojenju in osebni rabi,
predlagamo, da se po nakupu predajo gasilcem v osebno zadolžitev!
Za vse artikle v tem modulu, ki so iz termovelurjev, velja:
• da so namenjeni izključno bolj »zdravemu« opravljanju nalog v hudem mrazu,
• da omogočajo odvajanje vlage od telesa, se hitro sušijo in zmanjšujejo hlajenje
telesa, kar posledično preprečuje prehlade in druga obolenja,
• da so zelo udobni za nošenje,
• da so glede na lastnosti cenovno sprejemljivi,
• TERMOVELURJI NISO ODPORNI NA NEPOSREDNI STIK S PLAMENOM
ALI Z VROČIM PREDMETOM NAD 170° C. PRI TAKIH POGOJIH SE TOPIJO
NA PODLAGO!!!
ARTIKLI

Gamaše

Pojasnila
Nasveti pri nakupu
DOPOLNILNI KOMPLET - modul »STENA , GMAJNA«
• Pravega artikla trenutno
• Gamaše so namenjene
ni na trgu.
zaščiti intervencijskih
čevljev in spodnjega dela
hlačnic pri gašenju v zelo
slabih terenskih razmerah,
ki jih pogojujejo stene in
gmajna.

+

Dodatni komplet
Artikli so združeni v posamezne vsebinske module. O številu modulov odloča PGD.
Uporaba teh artiklov je odvisna od nalog, ki jih opravlja posamezno društvo.
Artikli prvenstveno niso namenjeni gasilstvu.

ARTIKLI
DODATNI KOMPLET - modul »MOTORNA ŽAGA«

Gozdarska čelada

Pojasnila

•
•

Nasveti pri
nakupu

•

Zaščitne hlače za delo z
motorno žago

Delo z motorno žago je tako razširjeno in poznano, da ni potrebno
posebej razlagati o nevarnostih, ki ga spremljajo.
NE SPREJEMAJTE TVEGANJA, KI GA NOSI DELO Z MOTORNO
ŽAGO BREZ KOMPLETNE ZAŠČITE IZVAJALCA!!!
V primeru poškodb brez zaščitne opreme NE BO IZGOVOROV!
• Kupujte kvalitetno, kompletno in primerno opremo!

Opomba: slika gozdarske čelade je iz kataloga » JONSERED 2006«, medtem ko je
slika zaščitnih hlač za delo z motorno žago iz kataloga »STIHL 2005/2006«.
ARTIKLI
DODATNI KOMPLET - modul »DELO NA STRMIH POBOČJIH«

Pojasnila

Komplet je namenjen varnim dostopom ali sestopom do požarišča na
strmih pobočjih. Komplet omogoča naslednje postopke:
- hojo s pomočjo palic,
- hojo v strmino s pomočjo vrvne ograje in ročne prižeme,
- hojo v strmino s pomočjo vrvi in ročne prižeme,
- spuščanje po strmini s pomočjo vrvi in osmice,
- varovanje s pomočjo vrvi in vrvne tehnike.
• Komplet je namenjen delu 2 oseb.
• V kompletu so naslednji artikli:
a) osmica 30 kN
b) ročna prižema - CE 0639, CE 0123, EN 567
c) vponka 23 kN- 9 kN-9 kN - CE 0639. EN 12275
d) enodelni varovalni pas - EN 12277
e) brezkončni trak Š- 18mm, D-150 cm - 23 kN- EN 566
f) 4- ali 6-zobe dereze - EN 892
g) pohodne palice z negorljivo transportno torbico
h) dinamična vrv debeline 10,3 mm - EN 892
i) statična vrv debeline 10,5 mm - EN 1891
j) pomožna vrv debeline 8,0 mm - EN 892
k) pomožna vrvica debeline 6 mm
l) torba - nahrbtnik za dinamično vrv in plezalno opremo
m) nepremočljiva torba za statično in pomožno vrv
n) nepremočljiva torba za pohodne palice, dereze in druge pripomočke.
• UPORABNIKI MORAJO BITI NAMENSKO USPOSOBLJENI ZA
RABO KOMPLETA!!!
• ARTIKLI NISO ODPORNI NA VROČINO IN PLAMEN!
• ZELO POMEMBNO JE VZDRŽEVANJE TEH ARTIKLOV!
• V KOMPLETU SO PREDSTAVLJENI LE OSNOVNI ARTIKLI Z
MINIMALNO KOLIČINO, KAR POMENI, DA SE KOMPLET LAHKO
DOPOLNJUJE GLEDE NA POTREBE UPORABNIKOV!

•

Nasveti pri
nakupu

•

Komplet se lahko kupuje po artiklih.

