
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
Sklop 1: 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA POHODNE TERENSKE ČEVLJE 
 

 čevelj mora biti visok (najmanj 8 cm nad gležnjem), kvaliteten in udoben, robustnega 
športnega izgleda in nepropusten za vodo (WR) 

 vrhnji, zunanji material - iz vodoodbojnega hidrofobiranega usnja, (debelina usnja 2,0 
do 2,2 mm – WRU), primeren za delo na prostem, gorski teren, tudi za zimske 
razmere; 

 imeti mora antistatične lastnosti (A), blaženje energije v petnem delu (E), povečano 
protizdrsnost podplata (SRA) 

 imeti mora vgrajeno membrano, ki ustreza lastnostim materiala GORE-TEX (GORE-
TEX, Sympatex, Airtex, Alpitex…) in mehko oblazinjen zgornji rob obutve; 

 jezik čevlja mora biti izdelan tako, da je zaprt in sešit z vrhnjim materialom čevlja; 

 jezik obutve mora biti izdelan iz naravnega usnja, na notranji strani mora biti jezik 
obložen s tekstilom, ki ustreza lastnostim materiala GORE-TEX (GORE-TEX, 
Sympatex, Airtex, Alpitex…), 

 na zgornjem delu jezika zaželen jeziček za stabiliziranje jezika z vezalko; 

 zavezovanje čevlja s kvalitetnimi vezalkami; 

 čevelj mora biti v celoti zaprt; 

  notranji material: notranjost obutve anatomsko oblikovana, obložena s tekstilom, ki 
ustreza lastnostim materiala GORE-TEX, petni del lahko z usnjem, anatomsko 
oblikovan podplatni vložek usnjen ali tekstilni; 

 podplat brizgan ali lepljen in šivan z rebrastim profilom globine vsaj 4 mm, (material, 
ki ustreza lastnostim materiala Vibram); 

 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GUMIJASTE ŠKORNJE 
 
Škornji morajo biti do višine kolen, v zeleni ali črni barvi. 

 guma, poliuretan ali PVC, 

 podloženi – filc ali termoizolacijski vložek; 

 podplat grob, profil, nedrseč, 
 

 
Sklop 2: 
 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DELOVNE JAKNE S TERMOIZOLACIJSKIM VLOŽKOM IN 
DODATNO VETRNO JAKNO  

 
SPLOŠNE ZAHTEVE: 
 

 Službena obleka mora biti v odtenku temno sive barve;  

 Na vsakem kosu mora biti znak Sklada, točno mesto našitka se dogovori z izbranim 
ponudnikom; 

 Delovna jakna mora biti vodotesna tudi po 10 pranjih (Merilo vodotesnosti – vodni 
stolpec ne sme biti manjši od 12000 mm); 

 Material mora biti pralen pri temperaturi 40 °C ali več; 

 Krčenje oziroma raztezanje materiala izdelka pri pranju ne sme biti večje od 4 odstotke;  



 Material zgornjega sloja delovne jakne mora imeti glede prehoda vodne pare (dihanja) 
lastnosti materiala gore-tex; 

 Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki 
šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo 
usipanja tkanine. Vsi šivi na tkanini zgornjega sloja delovne jakne morajo biti varjeni in 
vodotesni v novem stanju in po 10 pranjih;  

 Vodotesnost izdelka mora biti potrjena s potrdilom proizvajalca tkanine ali neodvisnega 
inštituta. Na potrdilu mora biti navedena metoda testiranja izdelka; 

 Surovinska sestava zgornjega sloja delovne jakne mora ustrezati vrednosti 100% PES; 

  Funkcijska plast zgornjega sloja delovne jakne mora biti dvokomponentna membrana 
na bazi PTFE ali podobno; 

 Sestava termoizolacijskega vložka delovne jakne mora ustrezati lastnostim izolacijske 
bikomponentne vlaknine iz poliestra, 100 % čistim poliestrnim vlaknom, 100% 
polipropilenu (material mora biti prožen); 

 Funkcijska plast vetrne jakne mora biti dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali 
podobno;  

 Dodatna vetrna jakna mora biti vodotesna tudi po 10 pranjih (Merilo vodotesnosti – vodni 
stolpec ne sme biti manjši od 12000 mm); 

 Material vetrne jakne mora imeti glede zaščite pred vetrom lastnosti materiala 
windstopper; 

 Material vetrne jakne mora imeti glede prehoda vodne pare (dihanja) lastnosti materiala 

gore-tex. 

Vsak  izdelek mora imeti všito obstojno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): 

 naziv proizvajalca; 

 velikostna številka; 

 način vzdrževanja; 

 surovinska sestava; 

 letnica izdelave. 
 
OPIS IZDELKA: 
Delovna jakna je ravno krojena. Zapira se z deljivo spiralno zadrgo z dvema drsnikoma. 
Zadrgo pokriva letev, ki se zapenja se skritimi vodotesnimi gumbi. Na sprednjem prsnem 
delu sta pod poklopcem dva žepa z zadrgo. V pasni višini je izdelan tunel z vstavljeno vrvico 
in PVC regulatorji. Pod pasom sta pod poklopcem dva poševna žepa z zadrgo. Na dolžini 
delovne jakne je vstavljena vrvica s PVC regulatorji na stranskem šivu. Na dolžini rokava je 

za regulacijo rokavne širine všita elastika in sprimni trak. Delovna jakna ima v zgornjem 
delu ovratnika všito zadrgo, pokrito z letvico po celi širini ovratnika. V ovratniku je 

spravljena kapuca. Po obodu in dolžini kapuce je vpeljana elastična vrvica, ki ima dva PVC 
regulatorja, za boljše prilagajanje glavi. Na vrhu kapuce je dodaten regulator s sprimnim 
trakom. Delovna jakna ima všiti zadrgi za vpenjanje termoizolacijskega vložka. Delovna 
jakna je podložena s podlogo. V prsni višini je na levi in desni strani žep z zadrgo. Na dolžini 
delovne jakne in na dolžini rokava z notranje strani je delovna jakna zaščitena z dodatno 
tkanino, ki ne vpija vode. Delovna jakna ima termoizolacijski vložek, ki skupaj z 
nepremočljivo delovno jakno sestavlja zimsko bundo za zelo nizke temperature. Zapira ga 
spiralna zadrga in je prilagojen za vpenjanje v delovno jakno, lahko pa ga nosimo tudi kot 
samostojno jakno. Sestavni del delovne jakne je tudi vetrna jakna, ki je izdelana za 
samostojno nošenje skozi vse leto, lahko pa se uporablja tudi v kombinaciji z nepremočljivo 
delovno jakno. Vetrna jakna ima 2 spodnja žepa in 2 prsna žepa. Rokavi so zaradi lažjega 
oblačenja podloženi s podlogo. V spodnjem robu vetrne jakne je elastična vrvica z regulatorji 
za širino jakne. Na rokavih vetrne jakne je izdelana regulacija širine rokava s sprimnimi 
trakovi. 
 
 



Sklop 3: 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GUMIJASTE ŠKORNJE 

 

Škornji morajo biti do višine kolen (do 40 cm), v odtenku zelene barve. 

 guma, poliuretan ali PVC, 

 podloženi – filc ali termoizolacijski vložek; 

 podplat grob, profil, nedrseč. 

 
 
Sklop 4: 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA LETNE HLAČE 
 
Letne hlače morajo imeti raztegljivo tkanino na kolenih in zadnji strani (riti) ter nastavljivi 
gleženj. Imeti morajo stranske žepe na nogi, na levi strani mora biti tudi prostor za znak 
Sklada. Hlače morajo biti iz tkanine, ki so odporne proti trganju, tkanina mora bit vzdržljiva in 
vodoodporna ter takšna, da omogoča hitro sušenje (npr. tkanina TC-1200 iz bombaža in 
poliester), impregnirane s plastjo teflona, odporne proti vetru, UV- zaščita, odporne proti 
komarjevim pikom in zračne. Barva v odtenku zelene barve. Material mora biti pralen pri 
temperaturi 40 °C ali več. Krčenje oziroma raztezanje materiala izdelka pri pranju ne sme biti 
večje od 4 odstotke. 

 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZIMSKE HLAČE 
 
Zimske hlače morajo imeti raztegljivo tkanino na kolenih in zadnji strani (riti) ter nastavljivi 
gleženj. Imeti morajo stranske žepe na nogi, na levi strani na žepu na nogi mora biti tudi 
prostor za znak Sklada.  Hlače morajo biti iz tkanine, ki so odporne proti trganju, tkanina 
mora bit vzdržljiva in vodoodporna (vodni stolpec vsaj 10.000 mm, voda ne sme skozi šiv) ter 
takšna, da omogoča hitro sušenje (npr. tkanina TC-Lite iz bombaža in poliester), odporne 
proti vetru, UV- zaščita, odporne proti komarjevim pikom in zračne (dihanje vsaj 6.000 
g/m2/24h) . Barva v odtenku zelene barve. Material mora biti pralen pri temperaturi 40 °C ali 
več. Krčenje oziroma raztezanje materiala izdelka pri pranju ne sme biti večje od 4 odstotke. 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SRAJCE S KRATKIMI ROKAVI 

Srajca s kratkimi rokavi mora biti iz 100% bombaža. Barva v odtenku zelene barve. Barva v 

odtenku zelene barve. Material mora biti pralen pri temperaturi 40 °C ali več. Krčenje 

oziroma raztezanje materiala izdelka pri pranju ne sme biti večje od 4 odstotke. 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SRAJCE Z DOLGIMI  ROKAVI 

Srajca z dolgimi rokavi mora biti iz 100% bombaža. Zaželeno je da imajo v rokavu trak, da 

omogoča zavijanje rokavov navzgor. Barva v odtenku zelene barve. Barva v odtenku zelene 

barve. Material mora biti pralen pri temperaturi 40 °C ali več. Krčenje oziroma raztezanje 

materiala izdelka pri pranju ne sme biti večje od 4 odstotke. 

 



TEHNIČNE ZAHTEVE ZA JAKNE TERMOVELUR FLIS  

Termovelur flis mora biti iz zelo mehke in tihe tkanine. Imeti mora večplastno membrano, ki 

je vodoodporna (vodni stolpec vsaj 10.000 mm), odporna proti vetru in zračna (dihanje vsaj 

5.000  g/m2/24h).  Barva v odtenku zelene barve. Barva v odtenku zelene barve. Material 

mora biti pralen pri temperaturi 40 °C ali več. Krčenje oziroma raztezanje materiala izdelka 

pri pranju ne sme biti večje od 4 odstotke. 


