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TEHNI NA SPECIFIKACIJA   2007 

NAZIV: ODSEVNI BREZROKAVNIK 

1. MATERIAL ZA IZDELAVO 

Osnovna tkanina: 100% POLIESTER – rumeno-zelene fluorescentna barva. Površinska masa 
tkanine znaša 110 g/m²  10%. 
Brezrokavnik je opremljen tudi z refleksni trakovi srebrne barve.  
Izdelek je potrebno izdelati v skladu z EN 471, razred 2. 

1.1. Kakovostni parametri osnovne tkanine 

Kakovostni parameter Enota Vrednost Odstopanje      Metoda 

Barva – Rumeno-zelena 
reflektivna barva 

 E  1,5 
Siva skala: 
-0,5 enote 

ISO 105-A05 
(D65/100)

Surovinski sestav 100% poliester 
Vezava platno 

Površinska masa 110g/m²    ±3%   

STANDARD EN 471, razred 2: 1994-03  Metoda Odstopanje 
Barvni test pred in po pranju  
(xenon test) na:

CIE 15.2  

pranje ISO 105-C06-C2 4-5 (staining 4) 

kemi no iš enje ISO  105 D-01 4 

hipokloritno beljenje ISO  105 N-01 4 

vro i pritisk ISO 105-X11-T 4-5 (staining 4) 

Koordinate rumeno zelene 
fluorescentne barve
X Y

0,387 0,610 0,76 

0,356 0,494

0,398 0,452

0,460 0,540
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1.2.  Drobni pomožni material potreben za izdelavo 

- Sukanec: 100% PES. 
- Odsevni – refleksni trak:  -  širine 50,8 mm; 
                                         -  barve srebrne (Pantone  Textile ozna ena kot   
                                            barva: Silver – 14-5002 TP). 
- Sprimni trak:  -  širine 50 mm,  
                         -  barva rumeno zelene fluorescentne barve. 
-  Paspulni trak: - 100% PES, 
                         -  gotova širina traku 10 mm, 
                         -  barva rna.
-   Našitek REDARSTVO: - dimenzije120 mm x  385mm (odsevni – refleksni trak na  
                                bordo tiskani podlagi); 
                              - višina rk: 80mm. 
-   Našitek REDARSTVO: - dimenzije 50,8 mm x  125mm (odsevni – refleksni trak na  
                                  bordo podlagi), 
                              - višina rk: 27mm. 
-   Zadrga: nedeljiva, 1 drsnik, spirala 6mm. 
- PVC sponka. 
- Velikostna številka. 
- Etikete s podatki naveden pod zaporedno to ko 1.6. 

2. OPIS ARTIKLA 

V prsni in pasni višini  sta na dolo eni razdalji  120 mm našita dva horizontalno trakova iz 
odsevne - refleksne tkanine v srebrni barvi. 

Na levem sprednjem delu je našit napis REDARSTVO: 125 mm (dolžine) x 50,8 mm (višine). 
Od traku, ki je našit v prsni višini se dviga poševno proti ramenom našit odsevno - refleksni 
trak v srebrni barv (sprednji del), ki se na zadnjem delu zaklju i navpi no navzdol proti 
traku, ki je našit v prsni višini. 
Prav tako pa je na sredini  zadnjega dela našit napis REDARSTVO (bordo podlaga): dimenzije 
385 mm dolžine in 120 mm širine. 

V robu sprednjega dela je med odsevnima trakovoma  našit sprimni trak dimenzije 50mm 
širine in dolžine 110 mm - desna stran igli asti del traku. Simetri no levi strani je našit 
kosma eni del traku, dimenzije  50mm širine in dolžine 50 mm. 

Na stranskih šivih sta ivšiti zspiralni zadrgi, cca 30mm višje od odsevno – refleksnega traku 
/pasni višini/. 
Velikostna številka in etikete z zahtevanim podatki  pod to ko 3.2, so všite v vratni izrez 
zadnjega dela - notranja stran.   
Paspulirano s rnim trakom: -  rokavni izrez sprednjega in zadnjega dela; 
                                        -  rob sprednjega dela, vratni izrez, dolžina  
                                           telovnika. 

Izdelek je potrebno izdelati v skladu z EN 471, razred 2. 
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3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA 

3.1. Oblika 

 3.1.1. Sprednji del z detajli 

zadrga



6

 3.1.2. Zadnji del z detajli 

 3.1.3. Izdelava desnega sprednjega dela  
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3.1.4. Notranja izdelava 

3.2. Dimenzije 

Velikostne 
številke 

44 - 46 48 – 50  52 - 54 56 - 58 60 - 62 

a Dolžina  70 70 71 71 72 
b Hrbtna širina 38 41 45 48 51 
c Dolžina rame 13 13 13,5 13,5 14 
d ½ prsne širine 58 62 66 70 74 
Dimenzije so podane v cm, dovoljeno je odstopanje do  1%. 

Velikostne 
številke 

44 - 48 50 - 54 56 - 60 

a Dolžina. 70 71 72 
b Hrbtna širina 41 45 51 
c Dolžina rame 13 13,5 14 
d ½ prsne širine 62 66 74 
Dimenzije so podane v cm, dovoljeno je odstopanje do  3%. 
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 2007 

NAZIV: LISICE  - FIKSNE S TORBICO

SPLOŠNE ZAHTEVE 

1. LISICE 

     1.1 OPIS 

Sredstva za vklepanje – lisice, morajo omogočati hitro in enostavno vklenitev rok v 
zapestju. Izdelane morajo biti iz nerjavečega jekla in obdelane tako, da pri normalni 
uporabi ne povzročajo poškodb. Lisice se ne smejo razkleniti niti se sme pretrgati vezni 
del pri obremenitvi, manjši od 1000 kg (10.000 N), po vzdolžni osi. Vezni del lisic je fiksen 
z možnostjo pregibanja zaradi lažjega shranjevanja in nošenja. Zaklepa lisic, L in D imata 
samostojni ključavnici, ki se odpirati z istim ključem kot ključavnica za pregib. K lisicam v 
kompletu pripadata 2 ključa za odklepanje zaklepa in pregiba lisic. Lisice imajo vtisnjeno 
serijsko številko na enem od zaklepov.  

2. TORBICA 

2.1 OPIS 

Torbica je namenjena shranjevanju in nošnji kovinskih lisic na opasaču širine 55 mm. 
Narejena je tako, da preprečuje nekontroliran izpad iz ležišča torbice, hkrati pa omogoča
hiter in enostaven izvlek in uporabo lisic.

    2.2 MATERIAL 

Izdelana mora biti iz kvalitetnega usnja – goveji boks, debeline 2,6 do 3 mm. Šivi morajo 
biti v barvi usnja, kvalitetni in trpežni. Kovinski elementi morajo biti nerjaveči.

2.3 BARVA 

Torbica se izdeluje v črni barvi usnja. 

2.4 Vzdrževanje 

K kompletu za vklepanje – lisice in torbica, mora biti priloženo navodilo za uporabo in 
pravilno vzdrževanje artikla v slovenskem jeziku. 
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1. INFORMATIVNA SLIKA VZORCA LISIC 
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3. INFORMATIVNA SLIKA VZORCA TORBICE 
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   TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
2007 

NAZIV:  PAS SLUŽBENI, RN, KOMPLET 

1. MATERIAL ZA IZDELAVO 

1.1.  Barva usnja je črna, v Pantone  Textile je označena kot Phantom19-4205 TP 
1.2.  Boks goveje usnje, debeline od 1,5 mm – 2,00 mm. 

 Zaponka, širine 55 (60 )mm – galvansko obdelana – nikelj. 
 Gumb zakovičar- galvansko obdelan  - nikelj.  
 Rinka za gumijevko dimenzije 29 mm:  
                -  galvansko obdelan – broniran. 
  Karabin: 
                - galvansko obdelan – broniran. 
  Zakovica galvansko obdelana (bronirana). 
  Kovinski listič.
  Vložni material – guma 1,5 do 2,5 mm (črna).
  Lepilo za usnje. 
  Barva za usnje – črna. 
  Pritisni gumbi galvansko obdelani – bronirani. 

  Sukanec No 11  ( v barvi pasu). 
 Obesna etiketa  s pripadajočimi podatki ( zaporedna točka 1.4.). 

Artikel mora imeti lastnosti: 

- odpornost na trganje ali pokanje usnja; 
- obstojen na drgnjenje  ali na upogib; 
- puščanje barve ali obrabe barve. 

2. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Pas je po celotni dolžini obšit na 4 mm. Širok je 55 mm, na koncu se zaključi v konico. Pas 
ima tri kolone luknjic. Ena je v sredini, drugi dve sta 10 mm oddaljeni od roba pasu. Luknjice 
si sledijo na 29 mm – razvrstitev je razvidna iz priložene skice.  

Pas se zapenja s kovinsko sponko ob  60 mm široko zaponko. Sama zaponka je zapeta v 
dve luknjici, ki so razvrščene ob robu pasa. Gumb zakovičar se zapne v eno od luknjic, ki 
ležijo vzdolž sredine pasu.
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Na pasu so naslednje zanke: 
1.1.1. ena navadna, širine 15 mm, prešita na 2 mm, zadaj spojena s kovinskim lističem;
1.1.2. tri zanke, ki se lahko odprejo z dvema pritisnima gumboma, na eno je pripet karabin, 

širina zanke 22 mm, dolžina odprte zanke 200 mm; 
1.1.3. zanka širine 25 mm,  ima zakovico pripeto rinko za gumijevko,  premera 29 mm. 

Na pasu mora biti  vidno (folija) odtisnjena dolžina pasu, letnica izdelave, naziv proizvajalca. 

Debelina pasa je 5,5 mm. 
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3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA 

3.1. Oblika 

14

luknjica  9 mm 

gumb zakovičar
zanka širine 15 mm 

zanka dimenzije 23 mm x 200 mm 

pritisni gumbi na zankah 

karabin 

rinka za gumijevko  
zakovica

goveje usnje 

zaponka 60 mm 

d

c

b

a

a) velikostna številka pasu; 
b) dolžina pasu; 
c) širina pasu; 
d) razdalja med luknjicami 29 mm 

kovinska sponka 

zanka širine 25 mm 
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Pogled s strani – vidne so 

plasti sestavnih delov 
zaponka zanka 

3.2. Dimenzije: 

Pasovi se izdelujejo od velikostne številke 75, ki narašča po 5 cm do 150 cm. Velikostna 
številka pasa se izmeri na sredinski luknji pasa. 

50 mm 

pritisni
gumbi

kovinska sponka 
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   TEHNIČNA SPECIFIKACIJA   2007 

NAZIV:  PLASTI NA ZATEGA 

SPLOŠNE ZAHTEVE 

Zatege so izdelane iz močnega nylona, dolžine od 600 do 1.000 mm, širine 12-15 mm, 
debeline 1,90 do 2,10 mm in raztezne sile min. 150 kg. Omogočati morajo hitro in enostavno 
vezanje in biti prožne tudi pri nižjih temperaturah (do –30 °C). K plastični zategi spada tudi 
nož, ki omogoča varno odstranitev plastične zatege.  



                                                                                                                                               

   TEHNIČNA SPECIFIKACIJA   2007 

NAZIV:		PLINSKI	RAZPRŠILEC	S	TORBICO	

SPLOŠNE	ZAHTEVE	

Plinski razpršilci morajo biti polnjeni z dražilno substanco na bazi OC. Vsebina plinskega 
razpršilca naj bo od 60 do 80 ml. Imeti mora pokrito sprožilo in omogočati razprševanje s 
curkom dometa najmanj 3 m. Doza mora biti polnjena pod pritiskom s potisnim plinom, ki 
je neškodljiv za okolje in omogočati učinkovito delovanje v temperaturnem obsegu od  
–20 °C do +50 °C. Dražilo in potisni plin nista karcinogena, ne poškodujeta zarodka in ne 
povzročata genskih sprememb. Rok trajanja razpršilca mora biti najmanj 3 leta. K razpršilcu 
spada tudi torbica za nošenje v črni barvi, ki mora biti primerna za nošenje na opasaču širine 
55 mm. Na vsakem razpršilcu morajo biti oznake in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku, 
skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o kemikalijah (ZKEM) Uradni list RS, št. 36/99 
in 10. členom Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Uradni list 
RS, št. 35/05.  

Plinski	razpršilci	-	šolski	(naprave	za	urjenje)	

Vsebina naprave za urjenje naj bo od 60 do 80 ml, imeti mora pokrito sprožilo in 
omogočati razprševanje s curkom dometa najmanj 3 m. Vsebina mora biti okolju 
neškodljiva. Naprava mora omogočati urjenje na dobavljenih plinskih razpršilcih. 
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

NAZIV: SLUŽBENA TORBICA

1. MATERIAL ZA IZDELAVO 

1.1. Barva usnja je črna, v Pantone Textile in označena kot 19-4205 Phanton TP. 
 1.2. goveje usnje debeline 1,8 mm–2,00 mm 
 1.3. svinjski cepljenec debeline 0,8–1,00 mm 
1.2. Guma 
1.3. Vložni material – tekson ali podobni material debeline do 1 mm 
1.4. Vložni material – tekson ali podobni material debeline 1,5 mm 
1.5. Vložni material – tekson ali podobni material debeline 1 mm 
1.6. Ključavnica, galvanska obdelava – nikelj 
1.7. Kovinske rinke, nikelj 19 mm in 22 mm 
1.8. Zaponka 25 mm 
1.9. Patentni gumb – zapirač
1.10. Lepilo 

2. OPIS ARTIKLA 

Torbica ima dva večja notranja predala, zunanji predal je nekoliko manjši. Vmesna stena 
med večjima predaloma ima po celi širini torbice našiti žep višine 140 mm, ki se zapenja s 
patentnim gumbom zapiračem.

Torbico lahko zapnemo ali zaklenemo. Ključ je obešen posebej na usnjenem traku. Nosi se 
lahko za ročaj na vrhu torbe, ki je pritrjen z dvema zakovicama, ali pa z naramnico katera 
ima napeljan »nastavek« za ramo. Dolžina naramnice se lahko regulira s kovinsko zaponko 
od 123 cm do 135 cm.
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3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA 

3.1. Oblika 

kovinska rinka - 22 mm 

kovinska zaponka – 25 mm 

usnjeni pas s ključem

ključavnica – galvansko obdelana - nikelj 

goveje usnje 
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kovinska zaponka – 25 mm 

patentni gumb - zapirač

svinjski cepljenec, 
debeline 0,8 mm – 1 

i

j

g

4,5 mm 

b

f

h

c

l

e

n

m

k

a) širina torbice; 
b) višina odprte torbice; 
c) višina predalov; 
d) širina predalov; 
e) višina zunanjega predala; 
f) širina zunanjega predala; 
g) širina odprte torbice – zgoraj; 
h) razdalja zakovic ročaja;
i) dolžina ročaja – 137 mm; 
j) 40 mm; 
k) ključavnica – 44 mm x 30 mm; 
l) višina notranjih žepov; 
m) zapogib na žepu – 30 mm; 
n)  50 mm 
o)  črtkano označena višina žepa z   notranje 

strani

d

a

o
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   TEHNIČNA SPECIFIKACIJA   2007 

NAZIV: TORBICA ZA PLINSKI RAZPRŠILEC TW 1000 RSG

1. SPLOŠNE ZAHTEVE 

1.1 OPIS 

Torbica je namenjena shranjevanju in nošnji plinskega razpršilca model TW 1000 RSG na 
opasaču širine 55 mm. Narejena je tako, da preprečuje nekontroliran izpad iz ležišča
torbice, hkrati pa omogoča hiter in enostaven izvlek in uporabo razpršilca. Dimenzija 
ležišča za razpršilec je prilagojena premeru in dolžini razpršilca. 

    1.2 MATERIAL 

Izdelana mora biti iz kvalitetnega usnja debeline 2,5 do 3 mm. Šivi morajo biti v barvi 
usnja, kvalitetni, trpežni in estetsko izdelani. Kovinski elementi (net) morajo biti nerjaveči, 
v črni barvi in brez vidnih poškodb. Premer zunanjega dela neta je 15–17 mm. Nastavek 
za na opasač je izdelan iz usnja ali črne cordure širine 40 mm 

     1.3 BARVA 

Torbica se izdeluje v črni barvi usnja. 
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