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PROŠNJA ZA DONACIJO ZA IZGRADNJO GARAŽE ZA GVC MAN STAYR TGS 320 

 

Spoštovani sovaščani! 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Britof že več kot 95-let aktivno deluje na področju zaščite in reševanja v sklopu Gasilske 

zveze Mestne občine Kranj. Združuje 40 aktivnih članov, ki vsako leto prostovoljno in nesebično pomagamo 

sokrajanom in vsem pomoči potrebnim.  

 

V zadnjih 10 letih je število intervencij naraslo za 300%. Pri svojem delu uporabljamo gasilsko vozilo cisterna, TAM 

190, ki  je staro več kot 34 let, dotrajano, nezanesljivo in drago za vzdrževanje, zato nam bo Gasilsko-reševalna služba 

Kranj v začetku leta 2023 predala v nadaljnjo uporabo njihovo gasilsko vozilo, cisterna MAN STEYR. Zelo se veselimo 

prihajajočega vozila, ki nam bo zagotavljal učinkovitejša, varnejša in zanesljivejša posredovanja.    

 

Zaradi vse večjih vozil in več opreme se že nekaj časa soočamo s pomanjkanjem prostora v 

gasilskem domu. Velikost garaže nam ne omogoča, da bi vanjo lahko parkirali prihajajoče 

gasilsko vozilo, zato bomo primorani povečati garažni del gasilskega doma. Samo tako bomo 

zagotovili dovolj prostora za gasilsko cisterno ter ostalo gasilsko in osebno zaščitno opremo.  

 

Ocenjena vrednost izgradnje nove garaže je 50.000 eur. Nekaj privarčevanih sredstev imamo, vendar nam brez 

vaše pomoči ne bo uspelo. Zato smo oblikovali posebno shemo donacij, ki jih bomo v znak zahvale označevali z 

»zidaki«: 

• BRONASTI ZIDAK prejmete posamezniki, ki nam pomagate z donacijo od 30 eur do 49 eur in podjetja ali 

organizacije, ki nam donirate od 100 eur do 499 eur. 

• SREBRNI ZIDAK za posameznike z donacijo od 50 eur do 99 eur in podjetja ali organizacije, ki donirate od 500 

eur do 999 eur. 

• ZLATI ZIDAK za donacije posameznikov med 100 eur in 500 eur ter podjetja in organizacije, ki prispevate več 

kot 1000 eur. 

 

Sredstva sprejemamo na računu društva SI56 3300 0000 2364 754, odprt pri Addico bank d.d., z namenom Za 

novo garažo. V mesecu juniju bomo zbirali prostovoljne prispevke tudi po domovih. 

 

Pričetek gradnje nove garaže je predviden jeseni 2021. Potek gradnje boste lahko spremljali na naši spletni strani in 

na Facebook profilu. Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam z veseljem na voljo na telefonski številki 031 

380 488 (Nikolaj).  

 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč in sodelovanje ter vas lepo pozdravljamo.  

NA POMOČ! 

 

 predsednik PGD BRITOF 

Nikolaj Zelnik 
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Prihajajoče vozilo Man Steyr 

 

 
 

Skica nove garaže 

 

 


