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1. Sklop 1 - LETNA OBLAČILA 
 

ROK DOBAVE za celoten sklop je max 15 dni od posameznega naročila, za nujno naročilo do 

dveh kosov varovalnih oblek- komplet 1 in 2 iz te mape pa 3 dni. 

 

1.1   OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1(JOPIČ, HLAČE PAS, HLAČE FARMER) 

Standardi: 
 

EN 13688:2013 

Tkanina: Hlače pas, hlače farmer;  

Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elastan  

Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%)  

Barva osnovna: modra  

Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.  

Kemično čiščenje mora biti omogočeno.  

Jakna  

Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elastan 

Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%)  

Barva osnovna: modra  

Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.  

Kemično čiščenje mora biti omogočeno.  

Na prednji strani mora biti izvezen logotip EP  

Velikosti: Od 44 do 64 

Ostale zahteve: Obleka varovalna- komplet 1 je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jakno, hlače 

farmar in hlače na pas.  

Ostale zahteve:  

Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, 

način vzdrževanja,  

Pakiranje; skupaj v PVC vrečki  

Garancija: garancija proizvajalca, oziroma najmanj 1 leto od datuma dobave  

Zahtevana 
tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda;  

- Navodila v slovenskem jeziku  

- Izjava o skladnosti  

Vzorec: Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60) za pomerjanje.  

Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim 

zahtevam naročnika.  

 

 
OPIS ARTIKLA; OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1  
 
HLAČE PAS  
• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju  

• odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih in zadaj na poklopcih za zapiranja žepov  

• zadrga YKK® 

• zanke za nošenje s pasom min 7 kos, stransko raztegljivi pas 

• 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem 
delu ojačana z materialom iz najlona    

• dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki 
in/ali pritiskačem  

• hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širine max 4 cm 
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HLAČE FARMER  
• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju  

• odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih, na prsnem žepu in zadaj na poklopcih za zapiranja žepov 

• zadrga YKK® 

• stransko zapenjanje z ježkom in gumbi 

• žepi na kolenih za vstavitev kolenčnikov, žepi so ojačani z materialom iz najlona 

• 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem 
delu ojačana z materialom iz najlona    

• dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki 
in/ali pritiskačem  

• hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širina max 4 cm 

 
JAKNA 
• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju  

• dva sprednja žepa na zapenjanje z gumbom in ojačana z materialom iz najlona, dva prsna žepa z 
poklopcem in zapenjanjem na ježka, ojačitve iz najlona na komolcih 

• odsevni elementi spredaj na stranskih in prsnih žepih, zadaj na  komolcih in na ramenih 

• nastavitev širine rokavov z dvema gumboma 

• zadrga YKK® 

 

 

1.2   OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 2(JOPIČ, 2X HLAČE PAS) 

 
 
Obleka varovalna -komplet 2 – enake tehnične zahteve kot obleka KP1, razlika 
je v tem da obleka KP2 vsebuje 2x hlače pas. 
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1.3   OBLEKA ZA VARILCE – KOMPLET 

Standardi: EN 13688:2013 Certificirana zaščitna oblačila  

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3 Zaščitna oblačila proti vročini in ognju EN ISO 

11611:2015 Kl. 1-A1 Zaščitna oblačila za varjenje in sorodni postopki  

Tkanina: Surovinska sestava: 98 % bombaž, 2% karbonska vlakna  

Ploščinska masa: 310 g/m2 (+/ 15%)  

Barva osnovna: modra/navy  

Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.  

Kemično čiščenje mora biti omogočeno.  

Velikosti: Od 48 do 64  

Ostale zahteve: Pakiranje; skupaj v PVC vrečki  

Garancija: garancija proizvajalca  

Zahtevana 
tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije 

originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane 

standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V 

kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije 

originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske 

inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V 

kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim 

certifikatom, se ponudba izloči.  

Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora biti velikostne št. 52.  

Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim 

zahtevam naročnika  

 
 
OPIS ARTIKLA; OBLEKA ZA VARILCE 

 
OPIS ARTIKLA; OBLEKA ZA VARILCE  
• ergonomični kroj za dobro prileganje telesu  

• jakna: 2 sprednja žepa z poklopci, 2 prsna žepa z poklopci 

• nastavljiva obroba na rokavih na ježke 
• hlače na pas:  

• 2 sprednja žepa in 2 žepa zadaj z poklopcem 
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1.4   LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI 

  

Material: Surovinska sestava: 90-97% bombaž; poliester 3-10%  
Barva: svetlo siva  
Površinska masa; 180 g/m² ± 10 %  
Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C.  

Kroj: Majica z kratkimi rokavi, V- ovratnik  
Majica se pri pranju ne krči, primerna za industrijsko pranje.  

Velikosti: Od XS do XXXL  

Ostale zahteve: Majica mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, 
način vzdrževanja. Majica mora imeti vezen logotip EP(na vzorcu ni obvezen)  
Pakiranje; v PVC vrečki  

Garancija: 1 leto  

Zahtevana 
tehnična 
dokumentacija 
kot priloga k 
ponudbi: 

- Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda;  
- Navodila v slovenskem jeziku  
- Izjava o skladnosti  
- Potrjeni tehnični listi za vgrajene osnovne materiale  

Vzorec: Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (s-xxl) za pomerjanje. Vzorci 
morajo ustrezati tehničnim zahtevam naročnika  

 
OPIS ARTIKLA; MAJICA Z KRATKIMI ROKAVI 
 

- Majica mora biti prijetna in lahka za nošenje 
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1.5  HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO 

Standardi: SIST EN 381-5:1995 – minimalne zahteve:( razred 1 ,tip A,)  
 

Oblika: Surovinska sestava;  
Vrhnji material: 50 % najlon, 40% cordura, 4% kevlarska vlakna, 3% 
elastična vlakna, 3% poliester  
Protiurezni material: 100% poliester     
 

Podloga: 55% Coolmax tkanina, 45% Collpass tkanina 

Velikosti: Od S do XXXL  

Ostale zahteve: Hlače morajo biti udobne za nošenje, model na pas z dodanimi naramnicami,  
Pakiranje; v PVC vrečki  

Garancija: 1 leto  

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, 
originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni 
varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani 
uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila 
zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.  
- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije 
originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane 
standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni 
opremi).  
V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim 
certifikatom, se ponudba izloči.  

Vzorec: K ponudbi mora biti predložen vzorec v velikosti L. Vzorec izbranega 
ponudnika mora ustrezati tehničnim zahtevam. Izbrani ponudnik mora kot 
vzorec dostaviti merilni set (S-XXL) za pomerjanje  

 

 

 

OPIS ARTIKLA; HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO  
 
• raztegljiv elastičnem material za največjo udobje gibanja  

• majhna teža za visoko udobje uporabe max 1,2 kg 

• zaščita pred trni na spodnjem delu hlačnic  

• ergonomsko oblikovan predel kolena in ojačena zaščita na kolenih iz Kevlarskih vlaken   

• prezračevanje na zadrgo na zadnjem predelu v dolžini min. 30cm   

• dvojno zapenjanje z drsnimi gumbi spredaj 

• zanke za pas v pasu  

• povišan pas zadaj za prijetnejše nošenje  

• gumbi za naramnice  

• žep za ključ za motorno žago  

• dva sprednja žepa na zadrgo, en žep spredaj na levem stegnu, možnost montaže dodatnega žepa zadaj 
na zadrgo  

• žep za zložljivi meter  

• pripadajoče y naramnice, pritrditev z gumbi 
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1.6  OBLEKA DEŽNA 

Standardi: SIST EN 13688:2013 – dodatne zahteve v nadaljevanju  
SIST EN 343  

Material: Surovinska sestava: 100% poliester s poliuretanskim premazom   
Ploščinska masa: 170 g/m2 (+/- 5%) Barva: rumena  
Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.  

Velikosti: Od S do XXL  

Ostale zahteve: Ostale zahteve: Barva: modra ali rumena 

Garancija: garancija proizvajalca  

Zahtevana 
tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, 
originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni 
varovalni opremi.  
- Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije 
originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane 
standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V 
kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije 
originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske 
inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V 
kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim 
certifikatom, se ponudba izloči  
- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje 
pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če 
standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo 
stopnjo zaščite.  

Vzorec: Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. XL.  

 

 

OPIS ARTIKLA : OBLEKA DEŽNA 
 
Šivi morajo biti varjeni. Na jakni morajo biti prednja široka žepa s poklopci, zložljiva kapuca v ovratnik, 
nastavljiva zapestja s pomočjo pritiskačev, podaljšan hrbtni del. Hlače morajo imeti možnost nastavitve širine 
hlačnic s pomočjo pritiskačev. 

 

OCENA KAKOVOSTI VZORCEV: 

 
Naročnik bo ocenjeval kakovost predloženih vzorcev pod točko 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 in 2.6. po 
naslednjih kriterijih: 
 

- vzorci morajo biti brez napak, 
- kakovostno izdelani šivi, 
- očiščene nitke, 
- brez napak na tkanini, 
- popolna ergonomska ustreznost vzorca * 

 
Uporabnik oblačil naročnika, bo oblačila testiral zaradi ugotavljanja ustreznosti in udobnosti kroja. 
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Priloga 1; LOGOTIP EP 

 
- Velikost vezenja logotipa je v x d  4 X 9 cm, barva PANTONE Blue 072 in PANTONE Orange 

021 (glej prilogo) 

- Na določenih artiklih se veze kompleten logotip podjetja EP v zgoraj navedeni velikosti in 

barvi 

- Izjema; Na artiklih kjer podlaga vsebuje več kot 40% modre barve (dežna vetrovka, vetrna 

jakna)  je logotip vezen v beli barvi 
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