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1. NAMEN STANDARDA 
 
Zagotoviti varnost po zadnji verziji evropskega standarda SIST EN 16473 za vse gasilske enote 

v Sloveniji. 

Ta standard se nanaša na gasilsko zaščitno čelado za tehnično reševanje. 

Sestavni del standarda je potrjen vzorec čelade, ki se po potrditvi hrani pri proizvajalcu  in se 

uporablja za vizualni izgled. Vlogi mora biti priloženo slikovno gradivo izdelka. 

 
2. SPLOŠNE ZAHTEVE  ZA ČELADO 
 
2.1. 

Čelada mora ustrezati zahtevam zadnje verzije evropskega standarda SIST EN 16473. 

Predložen mora biti certifikat neodvisne testne institucije. 

 
2.2. 

Čelada je sestavljena iz naslednjih elementov: 

- zunanja školjka iz visoko odsevnega materiala 

- notranja košara z mehko prevleko 

-  vezir ali očala za zaščito oči 

- podbradni jermen z zaskočno sponko 

- možnost integracije dodatne opreme 

 
2.3. 

Zunanja školjka mora biti oblikovana tako, da ščiti glavo. Na nobenem delu čelade, ki med 

nošenjem lahko pride v stik z glavo, ne sme biti ostrih robov ali delov, ki bi lahko povzročili 

nelagodje ali celo poškodbe.  

 
Za varno nošenje čelade mora biti le-ta čvrsto in udobno nameščena na glavi. Nameščanje 

mora biti enostavno izvedljivo s pomočjo notranje košare. Notranja košara mora biti pritrjena 

na školjko. Z jermeni se nastavlja na višino in obseg glave.  

 
Zaščitna očala ali vezir morajo ustrezati standardu SIST EN 166 in EN 14458. Zaščitna očala, ki 

so sestavni del čelade morajo biti izdelane iz ognjevarnega materiala in ustrezati standardu. 

Njihova oblika mora biti ergonomična. Imeti morajo sistem pasivnega zračenje. 
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Pričvrstitev čelade na glavo se opravi s podbradnim jermenom. Dolžina podbradnega jermena 

mora biti nastavljiva, tako da prijetno in varno objema podbradek. Zapenjanje jermena mora 

biti izvedeno z vgrajeno zaskočno sponko. 

 
2.4. 

Vsi deli čelade, ki lahko pridejo v stik s kožo, morajo biti iz zdravja neškodljivih in za kožo ne 

dražljivih materialov. 

Posamezni deli čelade morajo biti v primeru poškodbe enostavno zamenljivi. 

 
2.5. 

Na vsakem izdelku mora biti etiketa z naslednjimi podatki: 
- polni naslov proizvajalca 

- naziv izdelka 

- velikost izdelka 

- datum izdelave 

- kontrolni znak. 

Etiketa mora biti izpisana na obstojnem materialu in z obstojnimi barvami. 
 
2.6. 

Na vsakem izdelku mora biti samolepilna etiketa z znakom kakovosti Gasilske zveze Slovenije. 

Zaščitni znak kakovosti Gasilske zveze Slovenije se dodeli izdelku, ki ustreza vsem predpisanim 

pogojem s to tipizacijo. 

 
2.7. 

Vsak izdelek mora imeti spremni informacijski list s splošnimi navodili uporabe, posebnimi 

obvestili in podatki iz katerih je razvidno: 

- naziv proizvajalca in naslov 

- naziv izdelka 

- surovinski sestav 

- navodilo za vzdrževanje 

- velikost 

- datum izdelave 

- znak kontrole. 

 
2.8. 
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Proizvajalec je dolžan podati pisno in jasno navodilo za vzdrževanje v slovenskem jeziku: 
- vrsto čistilnega sredstva 

- temperaturo čiščenja 

- sušenje. 

 
2.9. 

Standard s potrjenim vzorcem vsakega proizvajalca, ki dobi Zaščitni znak Gasilske zveze 

Slovenije, se hrani pri proizvajalcu. 

 
3. OBLIKE IN DIMENZIJE 
 
Oblika mora nuditi možnost integracije dodatkov. 

 
Navodilo za slikovno gradivo: 

 

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. 

 


