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UVOD
Zakon o ohranjanju narave v 155. členu določa, da imajo naravovarstveni in prostovoljni
nadzorniki službeni znak, izkaznico in uniformo. Uniforma je predpisana z 12 členom
Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih
nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15, 64/17).
Osnovno uniformo naravovarstvenih nadzornikov sestavljajo: zimska tehnična jakna, poletna
vetrovka, zimske in poletne hlače, krilo, jopa, puli, polo majica z dolgimi in kratkimi rokavi,
tehnična majica s kratkimi rokavi, kapa s ščitkom ali klobuk, varnostni brezrokavnik, nogavice,
rokavice in čevlji. Drugi deli uniforme, ki se uporabljajo pri nadzoru v visokogorju, so prešita
jakna in zimske tehnične hlače, kapa in gorski čevlji.
Obvezni deli uniforme so hlače oziroma krilo in majica oziroma puli, druge dele uniforme pa
naravovarstveni nadzornik nosi glede na letni čas in vremenske razmere.
Osnovna uniforma je v odtenkih sive barve z zelenimi poudarki. Uporabljena je lahko tudi črna
barva. Nogavice in rokavice so barvno usklajene z uniformo. Zaščitni brezrokavnik je
fluorescentno rumene barve.
Obutev je prilagojena terenu, kjer naravovarstveni nadzornik opravlja delo.

Katalog je pripravljen na podlagi petega odstavka 12. člena pravilnika , ki določa, da so kroj in
barvne kombinacije določeni v katalogu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
Katalog uniform vsebuje oblikovanje vsakega oblačila posebej, in sicer barvno skico, ki bo
predloga za šivanje in določitev materiala vsakega oblačila; podrobni opis, obliko in dimenzije,
velikostne številke vsakega oblačila in pozicijo našitkov oziroma vezenj.
Kosi uniforme v katalogu so:
1. Zimska tehnična jakna
2. Zimske tehnične hlače
3. Prešita jakna
4. Jopa
5. Puli
6. Zimske hlače
7. Poletna vetrovka
8. Poletne hlače
9. Poletne kratke hlače
10. Krilo
11. Polo majica z dolgimi rokavi
12. Polo majica s kratkimi rokavi
13. Tehnična majica s kratkimi rokavi
14. Kapa s ščitkom
15. Kapa
16. Klobuk
17. Varnostni brezrokavnik.
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ZIMSKA TEHNIČNA JAKNA

Šifra izdelka: 01

(ženska / moška)

1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Zimska tehnična jakna - vetrovka brez polnila s podlogo. Ženska in moška jakna sta enaki po
izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Kapuca je podložena s podlogo in ima vrvico za zategovanje.
Sprednji del jakne se zapenja s YKK zadrgo 6mm, ki je lahko vidna in mora biti impregnirana, da
ne prepušča vode in vetra. Ima dva spodnja žepa, i in na rokavu žep za smučarsko karto. Vsi žepi
se zapirajo s 6mm zadrgami, ki morajo biti impregnirane. Vse zadrge so vgrajene iz hrbtne strani.
Na notranji levi strani jakne je prsni žep, ki se zapira z zadrgo. Za regulacijo rokava je dodan
pašček, ki se zapira s sprimnim trakom. Za boljšo vidljivost je na sprednjem prsnem in zadnjem
delu jakne dodan reflektivni trak. Z notranje strani sta na dolžini stranskih šivov po dve rinčici, skozi
katere je napeljana elastična vrvica z regulatorji obsega.
Zaželeno je da: je kapuca snemljiva, da so zadrge so vidne in zelene, da je na prsni višini manjši
zunanji žep, da imajo rokavi na zaključkih vgrajeno notranjo delno rokavico ter da sta v prsni višini
paspuli v zeleni barvi.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora biti visoko kvalitetna, da diha in obenem ne prepušča vode in vetra. Uporabljen je
elastičen material, ki uravnava telesno temperaturo, diha, ne premoči in je enostaven za
vzdrževanje ter udoben. Zadrge morajo biti kvalitetne, proizvajalca YKK. Šivi osnove so varjeni.
Tehnični sestav osnovne tkanine je: poliamid. Podloga je 100 % poliester, teža 100-170g/m².
Zračnost tkanine je 3000 - 5000 g/m² na 24 ur, vodni stolpec je 10.000 – 15.000 mm. Dobro vidni
trakovi morajo biti kvalitetni kot npr.: 3M reflektive ali podobni.
Zaželeno je, da: je tehnični sestav osnovne tkanine: 79 % poliamid, 13 % poliuretan, 8 % elastan,
teža tkanine je 200 - 204g/m²; je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Barve jakne je siva. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek s
službenim znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek
pravne osebe ali ministrstva.
Zaželeno je da: je barva 2/3 svetlo siva in 1/3 temno siva ter da je kot dodatek uporabljena zelena
v zadrgah in zaželenih okrasnih paspulah.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
• velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
• surovinski sestav,
• postopek vzdrževanja;
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.
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ZIMSKE TEHNIČNE HLAČE

Šifra izdelka: 02

(ženske / moške)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Zimske smučarske hlače brez polnila in podloge. Ženske in moške hlače so po izgledu enake, kroj pa
mora ustrezati spolu. Hlače so ravno krojene. Naramnice so snemljive zadrgo 6mm. Hlače imajo v pasu
všita paščka za regulacijo pasu. Pas se spredaj zapenja z gumbom, ki je lahko pritisni. Razporek se
zapenja z zadrgo 6mm, ki je pokrita s poklopcem. Ob stranskem šivu na obeh hlačnicah poteka zadrga
po celi dolžini do zgornjih žepov, da se lahko odprejo za lažje oblačenje. Zadrgi sta 6mm s premazom za
vodoodbojnost. Vgrajeni sta s hrbtne strani. Spodnji del hlač ima notranjo gamašo, ki se odpira in zapira s
sprimnim trakom (ježki). Na straneh sprednjih hlačnic sta izdelana žepa z 6mm zadrgo. Na zadnji desni
strani hlačnic je izdelan žep z zadrgo 6mm. Vse vidne zadrge so impregnirane s premazom, ki ne
prepušča vode in vetra in so vgrajene s hrbtne strani. Sprednji hlačnici sta v kolenskem predelu
ergonomsko oblikovani in izdelani na vsaki strani z dvema všitkoma, ki ustvarita volumen v kolenskem
delu. Nad kolenskim šivom je všit reflektivni trak za boljšo vidljivost.
Zaželeno je da: je sta straneh sprednjih hlačnic izdelana žepa z vidno zeleno spiralno zadrgo, da je nad
kolenom manjši žep, ki se zapira z zadrgo 6mm, da je žep na zadnji desni strani z vidno zeleno spiralno
zadrgo ter da je nad kolenskim šivom všit okrasni zeleni trak – paspula.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora biti visoko kvalitetna, da diha in obenem ne prepušča vode in vetra. Uporabljen je elastičen
material, ki uravnava telesno temperaturo, diha, ne premoči in je enostaven za vzdrževanje ter udoben.
Zadrge morajo biti kvalitetne, proizvajalca YKK. Šivi osnove so varjeni Tehnični sestav osnovne tkanine
je: poliamid. Podloga je 100 % poliester, teža 100-170g/m². Zračnost tkanine je 3000 - 5000 g/m² na 24
ur, vodni stolpec je 10.000 – 15.000 mm. Hlače niso podložene . Dobro vidni trakovi morajo biti kvalitetni
kot npr.: 3M reflektive ali podobni.
Zaželeno je, da: je tehnični sestav osnovne tkanine: 79 % poliamid, 13 % poliuretan, 8 % elastan , teža
tkanine je 200 - 204g/m² je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Hlače so temno sive barve.
Zaželeno je da: je uporabljena zelena barva v zadrgah in okrasnih trakovih ter, da se lepo dopolni k
zimski tehnični jakni

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
• velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
• surovinski sestav,
• postopek vzdrževanja;
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

02a

02b

Šifra izdelka: 03

PREŠITA JAKNA
(ženska / moška)

1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženska in moška jakna sta enaki po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Namen te jakne je
nošenje pod zimsko vetrovko ali samostojno. Jakna je zelo lahka in topla zaradi medvloge med
zunanjo in notranjo tkanino. Po površini je vodoravno prešita. Zapenja se s spiralno 6mm vidno
zadrgo v barvi osnove, pod katero je znotraj letev, ki služi kot zapora proti vetru in vodi. Na spod njem sprednjem delu je na vsaki strani žep, ki se zapenja s spiralno zadrgo 3 do 6mm v barvi
osnove, prekrit z letvijo. Znotraj na prsni strani je žep, ki se zapenja na zadrgo. Na zaključku rokava
je elastični patent.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Zgornji material je 100 % nylon 20D lahek material, ki ne prepušča vode in vetra. Vmesni material
kot polnilo je 100% poliester 100g/m² (do maksimalno 300 g/m²), podloga je 100% nylon 20D.
Želeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Jakna je v celoti temno sive barve. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni
nadzorniki pritrjen našitek oziroma preslikač (katere se fiksira s preslikavanjem) s službenim
znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe
ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
• velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
• surovinski sestav,
• postopek vzdrževanja;
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

03a

03b
.

TERMOVELUR JOPA

Šifra izdelka: 04

(ženska / moška)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženska in moška jopa sta enaki po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Zimska topla jopa iz
termovelurja. Namenjena je nošenju pod zimsko vetrovko ali samostojno za hladne zimske dni.
Sprednji del jope se po dolžini zapira z brizgano 6mm zadrgo v barvi osnove z zelenim trakom na
poteg. Ovratnik je samostoječ, na katerem je narejen zelen šiv ali je nanj prišit 5 mm zelen trak.
Jopa ima spredaj žepa brez zadrge. Po dolžini sta šiva, ki dasta jopi obliko. Čez šiv je na vsaki
strani našit zelen 5mm trak.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina je termovelur 95% poliester + 5% elastan, možno tudi 100% poliester z anti-pilling
obdelavo proti muckanju. Znotraj je material brušen-kosmaten. Teža materiala je med 250 in
300gr/m².
Želeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Celotna jopa je v temnejši sivi barvi, lahko v melanž, za dodatek pa je zelena barva v trakovih na
sprednjem vzdolžnem šivu in na ovratniku. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni
nadzorniki pritrjen našitek s službenim znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo
naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
• velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
• surovinski sestav,
• postopek vzdrževanja;
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

04a

04b
.

PULI

Šifra izdelka: 05

(ženski / moški)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženski in moški puli sta enaka po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Puli je namenjen nošenju
pod zimsko tehnično jakno in samostojno. Kroj je rahlo oprijet. Material je v celoti elastičen in na
spodnji strani kosmaten. Ovratnik je prostostoječ, ki se odpira z 3 ali 4 mm spiralno zadrgo. Notranji
del je šivv zeleni barvi (barva enaka kot šivi ali paspule na sprednjem prsnem delu) na zunanji
strani je zelen šiv ali se zaključi v 5mm paspulo.Puli se zapira na zadrgo, ki je spiralna 3 ali 4mm
vidna v zeleni barvi. Pod njo je zelena letev, ki služi kot zapora proti vetru in vodi. Čez sprednji prsni
del potekata 2 zelena šiva ali paspuli, ki morata biti prožni kot osnovna tkanina Prvi poteka takoj
pod koncem zadrge, drugi pa 7cm nad njo.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Material je elastičen, ki uravnava telesno temperaturo in diha. Tehnična sestava tkanine je 94% ali
95 % poliester in 5 % ali 6 % elastan, teža je 160-220 g/m² Na spodnji strani je material kosmaten
za večjo mehkobo in toploto.
Želeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Puli je v celoti temno sive ali črne barve, dodana pa je še zelena barva v zadrgi, ovratniku ter dveh
šivih ali paspulah na prsni strani. Druga barvna varianta pulija kot osnovna barva je črna Na
zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek s službenim znakom.
Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe ali
ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

05a

05b

05b

ZIMSKE HLAČE

Šifra izdelka: 06

(ženske / moške)
kroj je enak poletnim hlačam, razlika je samo v materialu

1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženske in moške zimske hlače so enake po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Hlače so ravno
krojene in elastične, da omogočajo kar največ udobja. Material mora biti na notranji strani
kosmaten. Za regulacijo je všita elastika v večjem delu pasu. Na pasu je izdelanih 6 zank, ki so
pošite z zelenim sukancem. Spredaj se zapenja z enim pritisnim gumbom. Razporek se zapira s
spiralno 4mm zadrgo v črni barvi. Sprednji hlačnici sta v kolenskem predelu ergonomsko oblikovani
in podloženi za boljšo odpornost. Nad kolenskim šivom je všit zeleni šiv ali zelena paspula, prav
tako na zadnji strani sedalnega šiva. Na straneh sprednjih hlačnic sta izdelana dva stranska žepa,
na levi hlačnici poteka vodoravni žep čez stranski šiv. Vsi se zapenjajo z zelenimi spiralnimi vidnimi
zadrgami 3 do4 mm. Na zadnji desni hlačnici je žep, ki se zapira z zeleno spiralno vidno zadrgo 3
do 4 mm.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati elastičnost in dobro vzdrževanje in obstojnost barv. Material mora imeti
kakovostno obdelavo, da ne prepiha, ne veže umazanije in prahu, je vodoodbojen, se hitro suši in
uravnava telesno temperaturo, elastičen v prečni smeri. Sestava materiala je 9 % elastan , 18 %
poliester, 73 % poliamid, teža 260 g/m². Na notranji strani je kosmaten.
Zaželeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Hlače so v celoti v temno sivi barvi. Dodana je zelena barva v zadrgah pri žepih in šivih ali
paspulah nad kolenom in zadaj na sedalnem delu.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
●
4 velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

06a

06b

POLETNA VETROVKA

Šifra izdelka: 07

(ženska / moška)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Poletna tehnična jakna - vetrovka brez polnila in brez podloge. Ženska in moška jakna sta enaki
po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. . Kapuca je podložena s podlogo in ima vrvico za
zategovanje. Sprednji del jakne se zapenja z zadrgo,6mm ki je lahko vidna in mora biti
impregnirana, da ne prepušča vode in vetra. Ima dva spodnja žepa in na rokavu. Vsi žepi se
zapirajo s zadrgami 6 mm, ki morajo biti impregnirane. Vse zadrge so vgrajene iz hrbtne strani.
Na notranji levi strani jakne je prsni žep, ki se zapira z zadrgo. Za regulacijo rokava je dodan
pašček, ki se zapira s sprimnim trakom. Za boljšo vidljivost je na sprednjem prsnem in zadnjem
delu jakne dodan reflektivni trak. Z notranje strani sta na dolžini stranskih šivov po dve rinčici,
skozi katere je napeljana elastična vrvica z regulatorji obsega.
Zaželeno je da: so rokavi snemljivi s spiralno zadrgo 6 mm v barvi osnove, da se lahko nosi tudi
kot brezrokavnik, je kapuca snemljiva, so zadrge vidne in zelene, je na prsni višini manjši zeleni
zunanji žep, sta v prsni višini paspuli v zeleni barvi.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora biti visoko kvalitetna, da diha in obenem ne prepušča vode in vetra. V vzorcu je
uporabljen elastičen material, ki uravnava telesno temperaturo, diha, ne premoči in je enostaven
za vzdrževanje. Zadrge morajo biti kvalitetne, proizvajalca YKK. Šivi osnove so lahko ali niso
varjeni. Tehnični sestav osnovne tkanine je: poliamid. Podloga je 94 % poliester, 6 % elastan
,teža 100-150g/m². Zračnost tkanine je 3000 - 5000 g/m² na 24 ur, vodni stolpec je 10.000 –
15.000 mm. Dobro vidni trakovi morajo biti kvalitetni kot npr.: 3M reflektive ali podobni.
Želeno je, da: je tehnični sestav osnovne tkanine: je 79 % poliamid, 13 % poliuretan, 8 % elastan,
teža tkanine je 200 - 204g/m²; je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Barve jakne je siva. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek s
službenim znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek
pravne osebe ali ministrstva. Zaželeno je da: je barva svetlo siva in temno siva, kot dodatek pa je
uporabljena zelena v zadrgah in okrasnih paspulah.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
• velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…),
• surovinski sestav,
• postopek vzdrževanja;
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami

.

07a

07b

POLETNE HLAČE
(ženske / moške)

Šifra izdelka: 08

kroj je enak zimskim hlačam, razlika je samo v materialu

1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženske in moške dolge hlače so enake po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. So ravno krojene in
elastične, da omogočajo kar največ udobja. Za regulacijo je všita elastika v večjem delu pasu. Na
pasu je izdelanih 6 zank, ki so pošite z zelenim sukancem. Spredaj se zapenja z enim pritisnim
gumbom. Razporek se zapira s spiralno zadrgo 3 ali 4 mm v črni barvi. Sprednji hlačnici sta v
kolenskem predelu ergonomsko oblikovani in podloženi za boljšo odpornost. Nad kolenskim šivom
je všit zeleni šiv ali všita zelena paspula, prav tako na zadnji strani sedalnega šiva. Na straneh
sprednjih hlačnic sta izdelana dva stranska žepa, na levi hlačnici poteka vodoravni žep čez stranski
šiv. Vsi se zapenjajo z zelenimi spiralnimi vidnimi zadrgami 3 ali 4 mm. Na zadnji desni hlačnici je
žep, ki se zapira z zeleno spiralno vidno zadrgo 3 ali mm.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati elastičnost in dobro vzdrževanje in obstojnost barv. Material mora imeti
kakovostno obdelavo, da ne prepiha, ne veže umazanije in prahu, je vodoodbojen, se hitro suši in
uravnava telesno temperaturo, ter elastičen v prečni smeri. Zadrge morajo biti kvalitetne,
proizvajalca YKK. Tehnični sestav osnovne tkanine je 9 % elastan + 91 % poliamid, teža 210 g/m².
Želeno je, da je tkanina iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Hlače so sive barve. Dodana je zelena barva v zadrgah pri žepih, šivih ali paspulah nad kolenom in
zadaj na sedalnem delu.

44) SPLOŠNE ZAHTEVE:

Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

08a

08b

POLETNE KRATKE HLAČE

Šifra izdelka: 09

(ženske / moške)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Ženske in moške hlače so enake po izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Hlače so
po izgledu enake kot poletne, le da so kratke. Dolžina je malo nad kolenom. So
elastične, da omogočajo kar največ udobja. Za regulacijo je všita elastika v večjem
delu pasu. Na pasu je izdelanih 6 zank, ki so pošite z zelenim sukancem. Spredaj se
zapenja z enim pritisnim gumbom. Razporek se zapira s spiralno zadrgo 3 ali mm v
črni barvi. Na zadnji strani sedalnega šiva je všit zeleni šiv ali paspula. Na straneh
sprednjih hlačnic sta izdelana dva stranska žepa, na levi hlačnici poteka vodoravni
žep čez stranski šiv. Vsi se zapenjajo z zelenimi spiralnimi vidnimi zadrgami 3 ali mm.
Na zadnji desni hlačnici je žep, ki se zapira z zeleno spiralno vidno zadrgo 3 ali mm.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati elastičnost in dobro vzdrževanje in obstojnost barv.
Material mora imeti kakovostno obdelavo, da ne prepiha, ne veže umazanije in prahu,
je vodoodbojen, se hitro suši in uravnava telesno temperaturo, elastičen v prečni
smeri. Zadrge morajo biti kvalitetne, proizvajalca YKK. Tehnični sestav osnovne
tkanine je 9 % elastan + 91 % poliamid, teža 150 - 200 g/m².
Želeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Hlače so sive barve. Dodana je zelena barva v zadrgah pri žepih, šivu ali paspulah
nad kolenom in zadaj na sedalnem delu. Druga varianta kot osnovna barva hlač je
svetlo siva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44, oz. S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

09a

09b

KRILO

Šifra izdelka: 10
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Žensko krilo je iz elastičnega materiala za boljše udobje. Na pasu je izdelanih 6 zank, ki so pošite z
zelenim sukancem. Spredaj ima krilo globok razporek za boljšo gibljivost. Dolžina je malo nad
kolenom. Na zadnji strani sedalnega šiva je dodan zelen šiv ali paspula in žep, ki se zapenja s
spiralno 3 ali mm zeleno zadrgo. Krilo se zapenja na zadnji strani s spiralno ali paspulirano zadrgo
v barvi osnove 3 ali mm.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati elastičnost in dobro vzdrževanje in obstojnost barv. Material mora imeti
kakovostno obdelavo, da ne prepiha, ne veže umazanije in prahu, je vodoodbojen, se hitro suši in
uravnava telesno temperaturo, elastičen v prečni smeri. Zadrge morajo biti kvalitetne, proizvajalca
YKK. Tehnični sestav osnovne tkanine je 9 % elastan + 91 % poliamid, teža 150 - 200 g/m².
Bombaž v tkanini je ekološki.
Želeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Krilo je v celoti sive barve. Dodana je zelena barva v zadrgi na žepu in v šivu ali paspuli zadaj na
sedalnem delu. Druga varianta kot osnovna barva krila je svetlo siva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44, oz. S, M, L, XL…)
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

10a

10b

POLO MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI

Šifra izdelka: 11

(ženska / moška)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Udobna polo majica z ovratnikom in dolgimi rokavi. Ženska in moška polo majica sta enaki po
izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Majica je izdelana iz jersey pletiva.. Ob vratnem izrezu
sprednjega dela je izdelana letvica širine 30mm, zapenja se s tremi gumbi v barvi majice. Gumbi so
prišiti s sukancem v enaki barvi kot je majica, prav tako so v enaki barvi tudi gumbnice. Ovratnik je
iz enakega materiala kot majica ali rebrast pleten. Barva ovratnika je enaka osnovni barvi, na
notranji strani ima ojačan trak. Manšeta rokava je rebrasta in kompaktna v barvi majice. Spodnji del
majice je raven s stranskima razporkoma.
Zaželeno je da je majica vezave pique.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati dobro vzdrževanje (pranje na 40°C) in obstojnost barv. Material je 100%
česan ekološki bombaž (jersey pletivo)

3) BARVE
Polo majica je v celoti v temno sivi barvi lahko v melanž. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo
naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek s službenim znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti
nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44, oz. S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

11a

11b

POLO MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

Šifra izdelka: 12

(ženska / moška)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Udobna polo majica z ovratnikom in kratkimi rokavi. Ženska in moška polo majica sta enaki po
izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Ob vratnem izrezu sprednjega dela je izdelana letvica širine
25mm, zapenja se s tremi gumbi v barvi ovratnika. Gumbi so prišiti s sukancem v enaki barvi, kot
so gumbi, gumbnice so v enaki barvi kot majica. Ovratnik je v kontrastni črni barvi, lahko rebrasto
pleten, Kratek rokav ima zaključke v kontrastni črni barvi ali pletene zaključke z enako pleteno
5mm črto v barvi majice.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati dobro vzdrževanje (pranje na 40°C) in obstojnost barv. Material je jer sey
pletivo melanž. Surovinska sestava je 100 % bombaž ali 92 % bombaž + 8 % elastan, teža 120-150
g/m².. Bombaž v tkanini je ekološki.

3) BARVE
Polo majica je v celoti v svetlo sivi barvi, lahko melanž. Ovratnik, gumbi in morebitni pleteni
zaključki na rokavih so v črni barvi. Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni
nadzorniki pritrjen našitek s službenim znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo
naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

12a

12b

TEHNIČNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

Šifra izdelka: 13

(ženska / moška)
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Udobna majica z okroglim vratnim izrezom in kratkimi rokavi. Ženska in moška majica sta enaki po
izgledu, kroj pa mora ustrezati spolu. Majica je namenjena športnim aktivnostim. Je narejena iz
tehničnega materiala, ki aktivno odvaja pot. Majica je udobnega kroja, ima okrogel vratni izrez in
raglan kratka rokava. Okrasni šivi so v kontrastni barvi.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina mora zagotavljati dobro vzdrževanje (pranje na 30°C) in obstojnost barv. Material je 100 %
poliester z antibakterijsko poobdelavo, teža 120-150 g/m²,
Zaželeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Majica je v celoti temno sive barve. Okrasni šivi so v kontrastni svetlo sivi barvi. Na zunanjem delu
leve nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek ali kvaliteten tisk s službenim
znakom. Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe
ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

13a

13b

KAPA S ŠČITKOM

Šifra izdelka: 14
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Lahka poletna kapa s ščitkom za zaščito pred soncem. Kapa je univerzalnega kroja za moške in
ženske. Narejena je iz materiala, ki je odporen proti vodi in vetru, diha in aktivno odvaja znoj. Se
hitro suši. Kapa je izdelana iz PVC senčnika in zgornjega dela. ,
Zaželeno je da: je senčnik oblečen v osnovno tkanino in po obodu 2 x prešit, da je na stranskem
ter zadnjem delu v tunelu vpeljana elastična vrvica ter da jena zunanji strani je PVC regulator za
regulacijo obsega kape.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Zunanji material naj ne prepušča vode in vetra, podloga (trakovi) pa so iz materiala, ki aktivno
odvaja znoj in ohranja kožo hladno in udobno Tehnični sestav tkanine je 9 % elastan + 91 %
poliamid.

3) BARVE
Kapa je v celoti temno sive barve. Velikost je ena in univerzalna za moške in ženske.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

14a

14b

KAPA

Šifra izdelka: 15
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Zimska kapa je enakega kroja za moške in ženske. Narejena je iz termovelurja. Je lahka in topla.
Kapa ima na koncu 6cm rob, ki je pošit z okrasnim šivom v barvi osnove.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Tkanina je termovelur 95 % poliester + 5 % elastan, možno tudi 100% poliester z anti-pilling
obdelavo proti muckanju.Zaželeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Barva kape je svetlo ali temno siva. Velikosti sta samo dve in sicer- S/M in L/XL.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

15a

15b

KLOBUK

Šifra izdelka: 16
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Klobuk je enakega kroja za moške in ženske. Lahki poletni klobuk iz materiala, ki ščiti pred
soncem.
Želeno je da: je za regulacijo velikosti obsega klobuka v tunelu vpeljana elastična vrvica, na zunanji
strani je PVC regulator. Za boljšo zračnost ima klobuk na obeh straneh po 2 zračnika.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Zunanji material ščiti pred sončnimi žarki (UPF 50+). Podloga je iz mrežice za večje udobje.
Bombaž je ekološki.
Zaželeno je, da: je zunanji material 65 % poliester in 35 % ekološki bombaž ali 100 % nylon; je
poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Zaželeno je, da je klobuk v celoti v svetlo ali temno sivi barvi.
Velikost je ena in univerzalna za moške in ženske.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno;
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami

16a

16b
.

VARNOSTNI BREZROKAVNIK

Šifra izdelka: 17
1) INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA
Varnostni brezrokavnik je namenjen boljši varnosti in vidljivosti. Kroj je širok in prilagojen boljšemu
udobju. Ob boku pod pazduho je elastična zračna mrežica. Ima dva prsna žepa (črno na sliki) v
katere sežeš s strani - zapeta sta z zadrgo. Pri strani sta dva nevidna žepa z zadrgo.

2) TKANINA ZA IZDELAVO
Material je 100% poliester. Dobro vidni trakovi morajo biti kvalitetni kot npr.: 3M reflektive ali
podobni.
Zaželeno je, da je poliester iz recikliranega materiala.

3) BARVE
Zgornjih 2/3 površine je barva neon rumena, 1/3 temno črna barva. Na zunanjem delu leve prsne
strani nosijo naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek s službenim znakom. Na zunanjem delu
desne prsne strani nosijo naravovarstveni nadzorniki našitek pravne osebe ali ministrstva.

4) SPLOŠNE ZAHTEVE:
Vsak izdelek mora imeti všito etiketo, iz katere je razvidno
● velikostna številka (v obliki 40, 41, 42, 43, 44..., oziroma S, M, L, XL…).
● surovinski sestav,
● postopek vzdrževanja.
Etikete morajo biti tiskane z obstojnimi barvami.

17a

17b

Katalog uniform za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike je izdelalo podjetje Akem d.o.o na
podlagi javnega naročila št. N2550-16-0089, ki je bilo izvedeno na podlagi projektne naloge Katalog
in vzorci uniform za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike (30. maj 2016). Naročilo je
obsegalo oblikovanje kataloga uniform in službenega znaka ter izdelavo vzorcev uniform in znakov.
Na podlagi predlogov naročnika in predstavnikov upravljavcev zavarovanih območij je ministrstvo
prvotni seznam kosov uniform spremenilo, avgusta 2018 je nekatere zahteve glede barv in
materialov spremenilo v priporočila.

