
Priloga 1 

KROJI IN OPISI POSAMEZNIH DELOV UNIFORME IN  
DOPOLNILNIH DELOV UNIFORME 

 

 bunda: je ravno krojena s spravljivo kapuco in sprednjim zapiranjem z zadrgo, na 
sprednjem prsnem delu sta na obeh straneh v prerez vstavljena žepa, pod pasom sta našita 
žepa, ki sta pri moškem modelu dvojna; ženski model ima našito tkanino, ki se od stranskega 
šiva nadaljuje proti sredini in pokriva poseg v žep, bunda ima ravno krojen vložek, ki se zapira 
z zadrgo in je prilagojen za vpenjanje v bundo; 

 

 kapa s ščitnikom: sestavljena je iz oboda, dvignjenega širšega zgornjega dela, podbradnika 
in senčnika; 

 

 pulover: izrez puloverja je v obliki črke V, na izrezu, spodnjem delu in rokavih ima patent; 
ramenski in komolčni del je ojačen s tkanino, iz enake tkanine so na pulover našiti podaljšani 
poklopci; 

 

 suknjič: zapenja se z gumboma, je podložen, zadaj ima razporek, moški suknjič je srednje 
oprijete, ženski pa ožje silhuete; 

 

 službene hlače: so klasičnega kroja z zadrgo, žepoma na zadnjem delu in stranskima 
žepoma, ženski model je v pasnem in bočnem delu oblikovan po telesu in nima žepov na 
zadnjem delu; 

 

 službeno krilo: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A in zadrgo na zadnjem delu; 
 

 službena srajca z dolgimi rokavi: spredaj se zapenja z gumbi, ovratnik ima deljiv; moška 
srajca ima na levi strani v prsni višini žep, ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze 
brez žepa; 

 

 službena srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s 
podaljšanim poklopcem; osnovni kroj ženske srajce je srednje oprijeta linija srajčne bluze, 
žepov nima, ima pa našite podaljšane poklopce;  

 

 nizki in visoki čevlji: so lahki, udobni, na vezalke in primerni za noge z višjim nartnim delom;  
 

 moška kravata samovezna in regat: imata vidno vezavo v sredinskem delu; 
 

 ženska kravata: je iz treh delov, osrednji kravatni del je prirezan pod kotom; 
 

 pas: je usnjen, izdelan dvoslojno, s črno objemko in kovinsko zaponko klasične oblike; 
 

 prehodno-zimske nogavice: so volnene in pletene;  
 

 letne nogavice: so bombažne in pletene; 
 

 prehodno-zimske hlačne nogavice: so pletene; 
 

 letne hlačne nogavice: so pletene; 
 

 zimska kapa: ima senčnik in podlogo, ne prepušča vode, ob strani ima podaljšek za 
pokrivanje ušes, ki se lahko spodviha z elastično vrvico za reguliranje obsega; 
 

 pletena kapa; 
 

 letna kapa: ima senčnik, narejena je iz zračne tkanine, na zadnjem delu ima zaokroženo 
odprtino s trakom za reguliranje obsega; 

 



 vetrni jopič: je ravno krojen, s stoječim ovratnikom in podložen z mrežasto podlogo, spredaj 
in spodaj ima žepa; ženski je prilagojen ženski postavi, jopič je izdelan tudi v krajši dolžini, ki 
je namenjena osebam, ki nosijo pas za nošenje orožja; 
 

 hlače z vložkom: so klasičnega kroja z žepi na zadnjem delu in sprednjima žepoma s 
stranskim posegom; vpeto imajo snemljivo za veter neprepustno podlogo, zalikane so na rob, 
ki je pošit; osebe, ki nosijo pas za nošenje orožja, imajo hlače z dvojnimi zankami; 
 

 krilo z vložkom: je enostavne linije z obliko kroja rahlo na A, zapenja se zadaj z zadrgo, 
poseg v žepe je poševen; vložek je lahko v obliki hlač ali krila; 

 

 srajca z dolgimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ovratnik je deljiv, moški model ima na 
levi strani v prsni višini našit žep, ženski osnovni kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze 
brez žepov; 

 

 srajca s kratkimi rokavi: zapenja se spredaj z gumbi, ima deljiv ovratnik in žepe s 
podaljšanim poklopcem; ženski kroj je srednje oprijeta linija srajčne bluze z našitimi 
podaljšanimi poklopci brez žepov; 
 

 odsevna bunda: je ravno krojena s kapuco v ovratniku; zapenja se spredaj z zadrgo, na 
sprednjem prsnem delu sta v prerezu žepa, pod pasom pa všita žepa; 

 

 hlače z vložkom in žepi na strani: imajo elastični del v pasu in vpeto snemljivo za veter 
neprepustno podlogo; zadaj, spredaj in ob strani imajo po dva žepa; 

 

 puli z zadrgo: je iz pletenine, ovratnik je podaljšan v puli, ki se zapenja z zadrgo; rokav se 
zaključi s patentom; 

 

 polo majica s kratkimi rokavi: je iz pletenine, ovratnika iz dveh delov, zapenja se spredaj z 
gumbi; iz enake pletenine ima našita podaljšana poklopca; 

 

 identifikacijska vetrovka: je ravno krojena s kapuco v ovratniku, zapenja se spredaj z 

zadrgo; pod pasom spredaj sta všita žepa; 

 

 dežne nadhlače: v predelu pasu so podaljšane in imajo snemljive naramnice, zapenjajo se 
spredaj z zadrgo, na sprednjem delu imajo dva žepa; 

 

 službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski razpršilec in drugo). 

 


