GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

FUNKCIJSKO OZNAČEVANJE NA
GASILSKIH INTERVENCIJAH

Standard kvalitete
Datum: 13.10.2015
1. PREDMET STANDARDA:
Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.
Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja
(Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).
Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del
»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu
prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni
liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in
organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu.
Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot tehničnega
vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako pripadniki, ki svoje delo
opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če želimo, da s tem dosežemo določen namen.

Označevanje strukture poveljevanja na intervenciji izhaja iz mednarodno
uveljavljenega sistema vodenja:
ZLATI – SREBRNI – BRONASTI krog
Iz izkušenj in priporočil glede načina označevanja je bilo izbrano označevanje s t.i.
funkcijskimi brezrokavniki, ki omogočajo enostavne menjave, hrambo ter omogočajo
dodatno nošenje potrebne opreme.
Za potrebe označevanja posameznih ostalih pomembnih funkcij, ki jih predvideva
sistem IPS, so bile izbrane različne barve.
Dodane vmesne funkcije, ki se jih dodaja po potrebi, so dodatno označene s
kvadratki (karo vzorec).
2. SPLOŠNE ZADEVE:
2.1. Osnovna tkanina:

stran 1 od 15

Označevalni brezrokavnik za vodje gasilskih intervencij mora biti izdelan iz
materialov, ki:
 odbijajo vodo,
 imajo relativno nizko površinsko maso,
 omogočajo nošenje dveh radijskih naprav, standardne velikosti.
Osnovna tkanina za izdelavo označevalnega brezrokavnika je sestavljena iz
mešanice 64 % bombaž / 35 % poliester / 1 % antistatičnih niti, v vezavi keper.
Tkanina mora biti vodoodbojna. Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi
vzdržijo normalna naprezanja.
2.2. Predložen vzorec:
Vzorec, ki ga v skladu z dokumentacijo izdela ponudnik, mora biti izdelan v enotni
velikostni številki, ki ga z načinom zapenjanja lahko prilagodimo različnim
velikostnim številkam. Vzorec mora vizualno (sorazmerja, barve, oblika) ustrezati
potrjenemu vzorcu naročnika.
2.3. Barva tkanine in odsevnih trakov:
Barve so opredeljene po Pantone Textile barvni karti in so podane v Prilogi 1.
Barve odsevnih trakov morajo biti v skladu z EN 20471: 2013.
2.4. Način izdelave:
Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Pri šivanju je s pravilno izbiro pomožnih materialov in
igle treba zagotoviti optimalne pogoje za kakovostno izdelavo, ki ne povzroča drsenja
niti iz šivov. Preprečiti je treba, da bi z vidika uporabnih vrednosti oziroma videza
oblačila, šivanje kakorkoli vplivalo na kakovost izdelka. Šivi morajo vizualno ustrezati
potrjenemu vzorcu.
Vsi izdelki morajo biti izdelani iz predpisanih barv, brez razlik med niansami
posameznih izdelkov iste skupine modelov.
2.5. Oprema izdelka: Obesna etiketa
Na vsakem izdelku mora biti obesna etiketa, iz katere morajo biti razvidni naslednji
podatki:
- naziv izdelka iz tehnične dokumentacije,
- naziv in naslov proizvajalca,
- velikostna številka,
- surovinska sestava,
- postopek nege,
- dimenzijska sprememba,
- leto izdelave.

2.6. Postopek nege izdelka in simboli
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Postopek nege:

Simbol:

Opis:
Najvišja temperatura pranja 40°C.
Normalen postopek.
Profesionalno kemično čiščenje v tetrakloretilenu
(perkloretilenu) in vseh topilih, navedenih za simbol F.
Normalen postopek.
Beljenje ni dovoljeno.

Pranje
Kemično čiščenje

Beljenje
Sušenje

Sušenje v bobnu pri normalni temperaturi (največ
70°C).

Likanje

Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150°C.

Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje za vse navedene
postopke nege. Pranje na 40 °C je obvezno. V kolikor se ostali parametri razlikujejo,
prosimo, da priložite natančna navodila o dovoljenih postopkih nege.
Besedilo na etiketah mora biti tiskano z obstojnimi barvili in mora biti vidno do konca
življenjske dobe izdelka.

2.7. Shranjevanje izdelka
Proizvajalec je dolžan podati pisno in natančno navodilo za shranjevanje oblačil:
a) pogoji shranjevanja (temperatura, prostor, vlaga…)
b) oblika shranjevanja.
(npr. Izdelek se shranjuje v suhih prostorih, zaščitenim pred vlago, prahom,
mehanskimi poškodbami in delovanjem svetlobe).

3. MATERIAL ZA IZDELAVO
Surovinska sestava tkanine je mešanica v razmerju 64 % bombaž / 35 % poliester / 1
% antistatik, in mora ustrezati predpisom v tehnični specifikaciji (glej rubriko 3.1).
3.1. Tehnični podatki – kakovost osnovne tkanine
Kakovostni parametri

Enota

Vrednost

Odstopanje

Metoda

Barve – različne, priloga 1
Surovinska sestava

%

64 % bombaž /
35 % poliester /
1 % antistatičnih niti
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SIST ISO 5088

SIST ISO 3801
Površinska masa
Vezava
Vodoodbojnost

g/m2

350
Keper 2/2

Ocena
Original
Po pranju pri 40 °C

Pretržna sila
Osnova
votek
Certifikati

±10 %

5
4-5

N/5cm

min.1600
min. 800
Zaščita pred učinki toplote in
plamena
Delo pod napetostjo - Zaščitna
oblačila proti temperaturnim
nevarnostim električnega obloka
Varovalna obleka za uporabo pri
varjenju in sorodnih postopkih
Zaščita pred antistatično energijo
Varovalna obleka pred učinki
tekočih kemikalij
Visoko vidni in odsevni trakovi
Splošne zahteve

SIST EN ISO 13934-1
EN ISO 11612:2008
(A1, B1, C1, E3, F1)
EN IEC 61482:2007
(razred 1 in 2)
EN ISO 11611:2007,
razred 1
EN 1149-5:2008.
EN 1149-3:2004
EN 13034: 2005 + A1:
2009
EN 20471: 2013
EN 340: 2003

Zahtevan je standard Eko-tex 100.

4. OPIS IZDELKA
Velikost označevalnega brezrokavnika mora biti prilagodljiva različnim telesnim
meram. V ta namen morajo biti na hrbtni strani oblačila, na obeh straneh, všiti štirje
(2x2) trakovi z možnostjo reguliranja obsega brezrokavnika, dodatnih 24 cm na obeh
straneh. Regulacija obsega poteka s pomočjo sponke, prišite na sprednjem delu
oblačila. Na vsakem krojnem delu sta na vsaki strani vstavljena po dva trakova,
zgornji v višini prsnega obsega, spodnji je našit 12 cm nižje.
Na sprednji spodnji strani naj bosta na obeh straneh izdelana žepa za namestitev
radijskih postaj, standardnih velikosti (skica spodaj). Dimenzije žepa so: dolžina 17,5
cm, širina 8 cm. Stranski gubi sta globoki na vsaki strani 5 cm (2 x 2,5 cm, z notranje
strani ozko pošita guba). Spodnji del žepa zaključuje z obeh strani ozko pošit trak
širine 4,2 cm in dolžine 8,5 cm. Žep se zapenja s sprimnim trakom, ki je prišit na trak
dimenzije 11 cm x 5,2 cm.
Na sprednji zgornji strani naj bosta na vsaki strani po en žep za namestitev beležke,
oz. mobilnega telefona; dolžina žepne vreče mora biti 17 cm. Žep naj bo izdelan s
poklopcem, dimenzije 6,8 cm x 13 cm, všit pa s paspulo širine 1,3 cm in dolžine 14,5
cm. V liniji našivanja poklopca na levi strani je vstavljena všivna etiketa GZS / zaščitni
znak kakovosti Gasilske zveze Slovenije. Na sprednji levi strani je predvidena fiksna
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namestitev napisa funkcije nosilca brezrokavnika. Na sprednji desni strani oblačila
naj bo našit mehkejši del sprimnega traku za pripenjanje imenskega našitka.
Na hrbtni strani označevalnega brezrokavnika je, 9 cm pod vratnim izrezom na
sredini, predviden fiksni napis funkcije nosilca brezrokavnika.
Pri označevalnem brezrokavniku VODJA ENOTE, je pod napisom funkcije nosilca
brezrokavnika tudi napis gasilske enote, ki ji pripada.
Zapenjanje brezrokavnika je oboje-smerno, spiralno deljivo z zadrgo dolžine 45 cm.
Na podlagi istega modela označevalnega brezrokavnika so zahtevani različni nazivi,
in sicer: OPERATIVNI VODJA, VARNOSTNI NADZORNIK, VODJA
NAČRTOVANJA, VODJA LOGISTIKE IN MEDIJSKI PREDSTAVNIK, ki morajo imeti
na sprednji strani vgrajen karo vzorec, kot je to prikazano v Prilogi 1.
Odsevni materiali: odsevni so le trakovi, narisan karo vzorec je iz enakega materiala
kot celoten brezrokavnik. Na celotnem označevalnem brezrokavniku morajo linije
potekati na način kot je to prikazano v Prilogi 1. Vzporedno z dolžino brezrokavnika
potekata dve liniji našitega odsevnega traku, prav tako potekajo vertikalne linije na
sprednjem in na zadnjem delu, ter vzorec, kot kaže skica.
Odsevni trakovi morajo biti odsevne srebrno sive barve z dvema visoko vidnima
(fluorescenčnima) rdečima pasovoma na vsaki strani. Rdeča barva izboljšuje
prepoznavnost pri dnevni svetlobi, medtem ko srebrni del odseva svetlobo ponoči.
Širina odsevnih trakov mora biti med 5 in 7 cm. Trak širine 5 cm mora imeti
sorazmerje med obema barvama; 1,5 cm rdeči pas, 2 cm srebrno sivi pas, 1,5 cm
rdeči pas. Če je trak širši naj se ohrani sorazmerje med obema barvama.
Odsevni materiali na označevalnem brezrokavniku morajo ustrezati vsem zahtevam
trenutno veljavne verzije evropskega standarda EN 471 in ISO 20471.
4.1. Dimenzije in pozicija našitkov in oznak
Predmet
Odsevna tiskana funkcija nosilca
brezrokavnika

Dimenzije
30 mm x 130 mm

Sprimni trak – mehki (kosmačeni)
del traku, črna barva (za vezen
imenski našitek)

30 mm x 130 mm

Odsevni tiskan naziv funkcije nosilca
brezrokavnika
Všivna etiketa GZS / zaščitni znak
kakovosti Gasilske zveze Slovenije

330 mm x 150 mm
32 mm x 28 mm
vidnega dela.
Izdelana v
pregibu ter z
dodatki za
všivanje (po 7,5
mm). Razprta
stran 5 od 15

Pozicija
Sprednja leva stran
brezrokavnika, simetrično
nad žep, 17,5 cm nižje od
ramena, merjeno pri vratu.
Sprednja, desna stran
brezrokavnika, simetrično
nad žep, 17,5 cm nižje od
ramena, merjeno pri vratu.
Hrbtni del brezrokavnika, 9
cm pod vratni izrez.
V liniji našivanja poklopca
desnega zgornjega žepa.

Etiketa ali več etiket z naslednjimi
podatki:

dimenzija: 32 mm
x 71 mm
-

Levi sprednji del v
notranjosti brezrokavnika.

naziv
proizvajalca,
artikel,
zaščitni znak CE ALI/IN evropski
standard,
oznaka
velikosti,
surovinska sestava osnovne
tkanine, znaki za nego

5. OBLIKA IN DIMENZIJE
5.1.

Oblika

Skica modela prikazuje način zapenjanja s trakovi, ki omogočajo prilagajanje več
velikostnim številkam.
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5.2.

Barvne izpeljanke

V nadaljevanju predstavljene skice predstavljajo posamezne brezrokavnike, ki se
med seboj razlikujejo po funkciji, ki jo opredeljujejo različne barve. Pri označevanju
se upošteva barvna karta označevanja po sistemu Tekstilnih Pantone odtenkov.
Barve modelov vsak računalnik prikaže nekoliko drugače, zato je nujno sklicevanje
na Tekstilne pantone.
Funkcija
VODJA
INTERVENCIJE

OPERATIVNI
VODJA

Pantone Textile
Oznaka barve
(Rumena)
13-0650 TP
Sulphur Spring

(Rumena)
13-0650 TP
Sulphur Spring
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Barvni vtis, ki
definirano barvo

simbolizira

VARNOSTNI
NADZORNIK

(Rumena)
13-0650 TP
Sulphur Spring

VODJA
SEKTORJA

(SIVA)
18-0601 TP
(Charcoal gray)

VODJA ENOTE

(RDEČA)
18-1652 TP
Rococco Red

Samo pri modelu
»VODJA
ENOTE«
je
lahko v napisu
označen »PGD«
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VODJA
NAČRTOVANJA

(modra)
19-4053 TP
(Turkish sea)

VODJA
LOGISTIKE

(zelena)
18-6022 TP
(Leprechaun)
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MEDIJSKI
PREDSTAVNIK

(temno modra)
19-3926 TP
(Crown Blue)

5.3. Piktogram velikosti
Skica dimenzij modela:

a – ½ širine sprednjega dela v prsni višini (v liniji našivanja traku)
b – ½ širine sprednjega dela na dolžini modela
c - širina zadnjega dela v prsni višini (v liniji našivanja traku)
d - širina zadnjega dela na dolžini modela
e - hrbtna širina 9 cm pod vratnim izrezom
f – dolžina modela
g – dolžina rame
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5.4. Dimenzije
Model nima ločenega ženskega in moškega modela, velikostna številka je ena za
vse velikosti, kar omogoča zapenjanje s trakovi ob straneh.
Dimenzije so izražene v cm:
a – ½ širine sprednjega dela v prsni višini
b – ½ širine sprednjega dela na dolžini modela
c - širina zadnjega dela v prsni višini
d - širina zadnjega dela na dolžini modela
e - hrbtna širina 9 cm pod vratnim izrezom
f – dolžina modela
g – dolžina rame

35
37
60,5

65,5
49
66,5
18,7

Dovoljeno odstopanje je +/- 2 %.

5.5. Merjenje izdelka
Izdelek se položi na ravno površino, poravna brez natezanja in izmeri zahtevane
dimenzije. Dovoljeno je odstopanje  1 cm.

1. EMBALIRANJE IN OPREMA IZDELKA
Označevalni brezrokavnik naj bo zložen v PE vrečko. Na sprednji strani vrečke mora
biti nalepljena etiketa s proizvodno deklaracijo s splošnimi navodili za uporabo, kot
sledi iz zapisa spodaj:








naziv proizvajalca s polnim naslovom
naziv artikla
namen uporabe
način izdelave
postopek nega izdelka in simbole
velikostna številka
reklamacijski zapisnik o priznavanju reklamacije

Vsaka serija, ki bo dobavljena v večji količini, naj bo spakirana v kartonsko škatlo, na katero
morata biti nameščeni dve etiketi, ena s sprednje, druga z bočne strani na katerih morajo biti
sledeči podatki:







proizvajalec s polnim naslovom
artikel
barva
velikostna številka
cena
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2. POTRJEVANJE VZORCEV IZDELKA S STRANI GZS
Sestavni del standarda je potrjen vzorec, ki se po potrditvi hrani pri proizvajalcu in se
uporablja za vizualni izgled in barvni odtenek. Vlogi mora biti priloženo slikovno gradivo
izdelka.
Lastnosti potrjenega, primerjalnega vzorca je proizvajalec namreč obvezan povzeti za
namen množične izdelave brezrokavnikov.
Dokumentaciji naj bodo priložene fotografije modelov, ki nazorno prikazujejo model,
sorazmerja ter detajle. Predlagamo fotografiranje modelov, položenih na ravno
enobarvno podlago; modeli morajo biti lepo poravnani da ni odvečnih gub. Fotografiran
mora biti tako pogled s sprednje strani, z zadnje strani in po lastni presoji tudi s
stranskega dela. Zelo pomembna je razdalja fotografiranja, saj ob prekratki razdalji
pride do popačenja slike, zato mora biti razdalja takšna, da je lepo zajet celoten del in
da se sorazmerja na modelu ohranijo. Poleg celot naj bodo fotografirani tudi detajli,
kjer bo razvidna kvaliteta šivanja.

7.1. Kontrola pri dobavitelju
Komisija za gasilsko tehniko (GZS) v primeru kontrole pri dobavitelju izbere vzorec za
preverjanje videza in dimenzij izdelka ter za morebitno laboratorijsko analizo.

7.2. Vizualni pregled
Vizualni pregled se vrši pri dobavitelju. Izdelek mora ustrezati vsem zahtevam
standarda kakovosti.

PRILOGA 1: Vrste označevalnih brezrokavnikov za vodje gasilskih intervencij
VODJA INTERVENCIJE
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OPERATIVNI VODJA

VARNOSTNI NADZORNIK

VODJA SEKTORJA
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VODJA ENOTE

VODJA NAČRTOVANJA

VODJA LOGISTIKE
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PREDSTAVNIK ZA MEDIJE
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FUNKCIJSKO OZNAČEVANJE NA
GASILSKIH INTERVENCIJAH

Pojasnila
•

•

•
•

Označevanje strukture poveljevanja na intervenciji izhaja iz mednarodno
uveljavljenega sistema vodenja:
ZLATI – SREBRNI – BRONASTI krog
Iz izkušenj in priporočil glede načina označevanja je bilo izbrano označevanje s t.i.
funkcijskimi telovniki, ki omogočajo enostavne menjave, hranjenje ter omogočajo
dodatno nošenje potrebne opreme.
Za potrebe označevanja posameznih ostalih pomembnih funkcij, ki jih predvideva
sistem IPS, so bile izbrane druge barve.
Dodane vmesne funkcije, ki se jih dodaja po potrebi, so dodatno označene s
kvadratki.

strateški nivo
(zlata – rumena barva)

vodja
intervencije

taktični nivo
(srebrna – siva barva)

vodja sektorja

operativni nivo
(bronasta – rdeča barva)

vodja enote

Funkcijski brezrokavnik
“VODJA INTERVENCIJE”

Funkcijski brezrokavnik
“OPERATIVNI VODJA”

Funkcijski brezrokavnik
“VARNOSTNI NADZORNIK”

Funkcijski brezrokavnik
“VODJA SEKTORJA”

Funkcijski brezrokavnik
“VODJA ENOTE”

Funkcijski brezrokavnik
“VODJA NAČRTOVANJA”

Funkcijski brezrokavnik
“VODJA LOGISTIKE”

Funkcijski brezrokavnik
“MEDIJSKI PREDSTAVNIK”

Primer označevanja
•
•
•
•

scenarij: požar osebnega vozila
alarmiranje: 1 x PGD
izvoz: GVC 16/25
označene funkcije:

Primer označevanja
•
•
•

•

scenarij: požar ostrešja na stanovanjskem bloku
alarmiranje: 3 x PGD
izvoz:
- 1. PGD: GVC 16/25 in GVM (vodja intervencije iz lokalnega PGD)
- 2. PGD: GV-V1
- 3. PGD: GVC 16/25 in GVC 24/50
označene funkcije:

Primer označevanja
•
•
•

•

scenarij: požar tovarniške hale
alarmiranje: 5 x PGD
izvoz:
- 1. PGD: GVC 16/25 in GVM
- 2. PGD: GV-V1
- 3. PGD: GVC 16/25 in GVC 24/50
- 4. PGD: GV-1
- 5. PGD: GV-V1
- 6. GZ: PV-Z (vodja intervencije)
označene funkcije:

Primer
označevanja

•
•
•
•

scenarij: večji požar v naravi
vodenje po IPS sistemu
alarmiranje: 18 x PGD, GZ, regija
označene funkcije:

