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GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO 
OBČINSKO GASILSKO POVELJSTVO NOVO MESTO 
Seidlova 29 

 
 

 
PRAVILNIK OZNAČEVANJA OPERATIVNIH VODIJ NA 

INTERVENCIJI 
 
Za lažje prepoznavanje operativnih vodij na intervencijah, se v OGP Novo mesto uporablja 
naslednji način označevanja: 
 
I. FUNKCIJA OPERATIVCA V GASILSKI ORGANIZACIJI  
 
Da bi na intervencijah laže prepoznali, kakšno operativno funkcijo ima nekdo v gasilski 
organizaciji, se v OGP Novo mesto uporablja prepoznavanje po označbah na čeladah in po 
barvi čelade. Ta označitev je na zaščitnih čeladah in velja samo za intervencije. Na čeladah, ki 
se uporabljajo za tekmovanja ali kakšne druge namene, se teh označb ne uporablja. 
 

Naziv funkcije in čelada Opis čelade 
Operativni gasilec 

 
 

• Čelada iz odsevnega materiala blede rumeno-zelene 
barve. 

Desetar 

 
 

• Čelada iz odsevnega materiala blede rumeno-zelene 
barve. 

• Na vsaki strani je nalepljen eden vodoravno ležeč trak 
rdeče barve iz odsevnega materiala. Trak je dimenzije 
10 x 1 cm. 

Namestnik poveljnika PGD 

 

• Čelada iz odsevnega materiala blede rumeno-zelene 
barve. 

• Na vsaki strani sta nalepljena po dva vodoravno ležeča 
trakova rdeče barve iz odsevnega materiala. Trakova 
sta dimenzij 10 x 1 cm. Med trakovoma je razmak 1 
cm. 
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Poveljnik PGD 

 

• Čelada je rdeče barve. 
• Ker čelada ni iz odsevnega materiala, se na zadnji 

strani čelade priporoča vodoravno nalepljen trak iz 
odsevnega materiala oranžne ali rdeče barve. Trak naj 
bo širine vsaj 2 cm. 

Poveljnik sektorja 

 

• Čelada je oranžne barve. 
• Ker čelada ni iz odsevnega materiala, se na zadnji 

strani čelade priporoča vodoravno nalepljen trak iz 
odsevnega materiala oranžne ali rdeče barve. Trak naj 
bo širine vsaj 2 cm. 

Občinski poveljnik 

 

• Čelada je močne rumene barve. 
• Ker čelada ni iz odsevnega materiala, se na zadnji 

strani čelade priporoča vodoravno nalepljen trak iz 
odsevnega materiala oranžne ali rdeče barve. Trak naj 
bo širine vsaj 2 cm. 

 
 
II. FUNKCIJA VODIJ INTERVENCIJE 
 
Pravilnik o označevanju še ni sprejet. Ko bo usklajen na nivoju Dolenjske regije, ga bo prevzel 
tudi OGP Novo mesto. 
 
 
 
V Novem mestu, 10.1.2012 
 
 
 
Poveljnik OGP Novo mesto: 
Andrej GRGOVIČ, VGČ II.st. 

 


