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POPIS OPREME 

 

SHEME IN NAČRTI: OPREMA PO MERI 



 

 

TEHNIČNO POROČILO 

0 Uvod 

Ta načrt obravnava izvedbeni načrt za dobavo in izdelavo pohištva za prostor 

Center za trajnostni razvoj Koprivna. Razpisna dokumentacija za pridobitev  ponudb 

in izvedbo je sestavljena iz vseh elementov PZI načrta: 

grafičnega dela, tehničnega  poročila in seznama pohištva (kosovnice), ki jih 

je pri izdelavi ponudbe in izvedbi projekta potrebno upoštevati v celoti. Med iz- 

vedbo del je potrebno za vsa morebitna odstopanja od dokumentacije pridobiti soglasje 

projektanta in naročnika. 

 

Tipska oprema mora biti izbrana v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 51/17), 

 

Vso pohištvo mora biti izdelano v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami, katere so 

navedene v tem dokumentu. 

 

1. Temeljne okoljske zahteve za pohištvo 

Ponudnik mora ponuditi pohištvo, ki je proizvedeno iz manj obremenjujočih materialov, 

zlasti lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi. Pri tem mora upoštevati teh- 

nične specifikacije: 

◦ Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine upora- 

bljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem 

zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali stand- 

ardov. 

◦ Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, 

ki lahko ovirajo recikliranje. 

◦ Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih 

(VI) spojin, več kot 5% teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za ka- 

tere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali prev- 

idnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/200827: 

- R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), 

- R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), 

- R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), 

- R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), 

- R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), 

- R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), 

- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), 

- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome 

alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), 

- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetskE 

okvare.), 

- R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 

(Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in 

H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti.) 

- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdiha 

vanju.), 

- R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), 

- R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotraj- 

nimi učinki.), 

- R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgo 

trajnimi učinki.), 

- R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo 

strupeno za vodne organizme, z 

dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne 

organizme.), 



 

 
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 

- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), 

- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), 

- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), 

- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih 

okvar.), 

- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke 

na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo 

strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), 

- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), 

- R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na 

vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) 

- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih stand 

ardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki 

ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 

- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 

- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), 

- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.). 

◦ Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višje od 8 mg/100 g suhe 

snovi. 

◦ Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati 

več kot 10 % mase hlapnih 

organskih spojin (HOS). 

◦ Embalaža mora biti: 

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali 

- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1 Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO  Z NAČRTOM. 

NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN KOSOVNICA). V  PRIMERU 

TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC 

DOLŽAN  NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. 

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVED- 

BENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI KOSOVNICE. PREDLOGE POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE IN 

INVESTITOR OZ. NADZOR. 

 

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO TEHNIČNE SKICE IN SPECIFIKACIJE POHIŠTVA, KI JIH 

PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI 

PROJEKTANT ARHITEKTURE. 

 

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED 

IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR. 

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV IN KOSOV POHIŠTVA (NA OSNOVI PREDLOŽENIH REF- 

ERENČNIH PRIMEROV) JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO 

MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI  MATERIALA (FINALNE OBDELAVE POVRŠIN, VIDNI IN NEV- 

IDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE IN  PODOBNO), 

JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA PROJEKTANT ARHITEKTURE 

IN INVESTITOR OZ. NADZOR. 



 

 

1.2 Splošni opis opreme 

Oprema se deli na pet sklopov, kateri bodo oblikovali Center za trajnostni razvoj Ko- 

privna. 

 

1. Oprema za bivalne prostore in kuhinjo 
V centru za trajnostni razvoj Koprivna se bodo prostori opremili in uredili na način, 

da bodo lahko obiskovalci prenočili in ostali na območju Koprivne več dni. Opremo bodo 

sestavljale omare, postelje, mize, stoli. Prav tako pa bo urejena tudi zunanjost, saj 

se bo dnevno bivanje odvijalo večino časa na prostem. 

V prostorih centra za trajnostni razvoj Koprivna se bo uredila kuhinja, v kateri bo 

mogoče pripraviti različne obroke in s pomočjo katere se bodo obiskovalci lahko učili 

kuhati koroške dobrote. Kuhinja bo funkcionalno opremljena z vsem kar se potrebuje za 

kuho, peko in pečenje. Poleg kuhinje pa se bo uredila tudi jedilnica. Obstoječo kuhinjo 

je potrebno demontirati in jo deponirati skladno z zakoni RS. 

 

2. Oprema za izvajanje delavnic 

Na območju Koprivne in centra za trajnostni razvoj Koprivna bodo obiskovalci preko 

delavnic lahko spoznali regionalne običaje in se učili rokodelskih in obrtniških spret- 

nosti, katere so se razvijale na tem specifičnem območju. Med drugim bo na voljo opre- 

ma za tesarjenje, (izdelavo koroških šiklov), klekljanje, nabiranje in sušenje zelišč, 

kuhanja na odprtem ognju, orodje za vrt, in vse potrebno za košnjo. 

 

3. Oprema za zunanje aktivnosti 

V ta sklop spada oprema, ki se bo uporabljala pri aktivnostih na prostem. Pohodništvo, 

taborjenje, kolesarjenje, astronomija, opazovanje divjih živali, preživetje v naravi. 

Za vsako aktivnost bo predviden komplet opreme, katero bo obiskovalec prejel pred zač- 

etkom aktivnosti. Uredila pa se bodo tudi igrala na prostem, ter športno igrišče. 

 

4. Računalniška oprema 

Za namene predavanj in delavnic bo v centru na voljo računalniška oprema, ki bo omogo- 

čala izvedbo učnih seminarjev, delavnic, ogled dokumentarnih filmov. 

 

5. Geološki didaktični pripomočki 

V centru trajnostnega razvoja Koprivna bo ena soba namenjena spoznavanju geloške 

raznovrstnosti Koprivne in astrologije. Z raznovrstnimi didaktičnimi pripomočki bodo 

obiskovalci na zanimiv in poučen način spoznavali geološke posebnosti območja in osnove 

astrologije.



 

 

1.3 Pohištvo po meri- generalne opombe in lastnosti 
 

1.3.1 Generalne opombe za pohištvo 

Oprema se deli na tipsko pohištvo / opremo in pohištvo po meri. Večina pohištva naj bo 

tipska. 

Pohištvo naj zagotavlja varnost pri uporabi, enostavno vzdrževanje in čiščenje. Izde- 

lano in postavljeno naj bo skladno z navedenimi standardi: 

EN 16121: - varnostne zahteve, trdnost polic - horizontalna in vertikalna obremenitev, 

ukrivljanje polic, trdnost nosilce polic, trdnost strukture, padec in stabilnost 

EN 14073-1:2008 – shranjevalno pohištvo dimenzije 

EN 14073-2:2008 – shranjevalno pohištvo varnostne zahteve 

EN 14073-3:2008 – shranjevalno pohištvo stabilnost in trdnost konstrukcije 

Dobavljeno oz. izdelano pohištvo mora biti izdelano skladno z načrtom in kosovni- 

co. Ponudnik mora za opremo k ponudbi priložiti prospekt ali tehnično skico ponujenih 

omar, postelj, miz, stolov, klopi, regalov in ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost 

izdelkov z zahtevanimi standardi. 

 

OMARA 

Vse omare so sestavljene iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - korpus 

fronte in police so sestavljene iz navoščenih bukovih vezanih plošč. 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Maksimalna višina omar z zagotavljanjem predvidenega števila polic je določena na 

grafičnih listih. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic: 60cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

V omari je nameščena bukova palica premera 5cm, ki služi za obešanje oblačil 

Kovinska konstrukcija vseh omar je »oblečena« v korpus iz bukovih vezanih 

plošč, ki ga sestavljajo: stranski fronti, stropna plošča in hrbtišče. Robovi veza- 

nih plošč so prav tako povoščeni. 

Na vsako nosilno jekleno konstrukcijo so nameščena štiri pohištvena kolesa primerne 

nosilnosti, z možnostjo blokade. 

V vrata omare je na višini 90cm zvrtana luknja premera 5cm, ki služi kot ročaj za od- 

piranje. Luknji je potrebno sneti robove in navoščiti tudi notrajnost. 

 

REGAL 

Vsi regali so sestavljeni iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Maksimalna višina omar z zagotavljanjem predvidenega števila polic je določena na 

grafičnih listih. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic: 60cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

Oblikovno je detajle stikov pri vsem pohištvo rešiti na enak način. Obdelava materialov 

je enaka. 

 

POSTELJA 

Dvonadstropna postelja je sestvljene iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 

9004. 

Na nosilni sistem je nameščen lesen okvir iz povoščene vezane plošče, na katere se 

vstavijo deščice za žimnico. Deščice morajo biti nameščene na način, da jih ni mogoče 

z drsenjem izmakniti iz mesta. Na višini 30cm nad povoščeno vezano ploščo je varnost- 

na ograja, ki jo predstavlja povoščena bukova palica premera 5cm. Na krajši stranici 

postelje je iz bukovih palic, ki so nameščene v kovinsko konstrukcijo izdelana lestev, 

preko katere je mogoč dostop na zgornjo posteljo. Na nosilno jekleno konstrukcijo so 

nameščena štiri pohištvena kolesa primerne nosilnosti, z možnostjo blokade. 



 

 
MIZA ZUNANJA 

Miza je sestavljena iz dveh debelejših lesenih konstrukcijskih elementov, ki so spojeni 

z kovinsko zagozdo, katera hkrati predstavlja noge mize. Macesnov les je potrebno pri- 

dobiti na območju Koprivne. Leseni del mize je potrebno pobrusiti in naoljiti. Jeklena 

noge so obdelane na način korozijske zaščite (corten). Namestijo se na način, da se iz 

ožje strani zagozdijo v leseno konstrukcijo in jo na ta način spojijo in zavetrujejo. 

 

KLOP ZUNANJA 

Klop je sestavljena iz masivnega lesnega elementa, ki je postavljen na kovinsko zagoz- 

do, katera hkrati predstavlja noge klopi. Macesnov les je potrebno pridobiti na območju 

Koprivne. Leseni del mize je potrebno pobrusiti in naoljiti. Jeklena noge so obdelane 

na način korozijske zaščite (corten). Namestijo se na način, da se iz daljše strani 

zagozdijo v leseno konstrukcijo in jo na ta način zavetrujejo. 

 

KUHINJA 

Vsi elementi so sestavljeni iz kovinskega nosilnega sistema barvanega v RAL 9004 - ko- 

rpus fronte in police so sestavljene iz navoščenih bukovih vezanih plošč (vodoodbojno 

impregnirane). 

Police so višinsko prestavljive. Način vpenjanja polic mora preprečevati poves oz. de- 

formiranje polic. 

Dovoljeno je odstopanje do 5%. 

Zahtevana globina polic na nizkih elementih: 60cm 

Zahtevana globina polic na nizkih elementih: 40cm 

Zahtevan višinski razmak med policami: min 10cm 

Debelina polic: bukova vezana plošča 30mm 

Kovinska konstrukcija vseh omar je »oblečena« v korpus iz bukovih vezanih 

plošč, ki ga sestavljajo: stranski fronti, stropna plošča in hrbtišče. Robovi veza- 

nih plošč so prav tako povoščeni. 

Delovna površina je iz nerjavečega jekla. 

 

1.3.2 Finalne obdelave pohištva 

Barva kovinske konstrukcije pohištva je povsod poenotena. 

Finalna obdelava vezanih plošč je poenotena. 

Pomembno je, da finalna obdelava zagotavlja mehansko odpornost in enostavno vzdrževanje 

in čiščenje. Finalni sloj naj preprečuje nabiranje prahu oz. naj bo premazan z anti- 

statičnim premazom. 

 

1.3.3 Barva oz. izgled 

Kovinski elementi omar (nosilna konstrukcija) 

prašnobarvano: RAL 9004 / mat 

 

Lesene vezane plošče korpusa omar in vrat (bukev)– naravna tekstura lesa 

navoščeno: naravna tekstura lesa 

 

Plošče delovne površine kuhinje 

INOX 

 

Lesene masivni elementi (macesen) 

naoljeno: naravna tekstura lesa 

 

Stojke in zagozde iz jekla 

obdelava: umetna korozija (corten) 
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POPIS OPREME 
 

Sklop 1A Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ 

BREZ 

DDV 

oprema za 

bivalne 

prostore 

in kuhinjo 

žimnica dimenzija: 90x200cm 10       

deske dimenzija: 90x200cm 10       

prešita odeja dimenzija: 90x200cm 10       

vzglavnik dimenzija: 90x200cm 10       

pregrinjalo komplet za vzglavnik in odejo 20       

prt dimenzija: 90x200cm 20       

miza 

material: les, barva: črna, višina: 75cm, 

zložljiva, tipska, tip stola mora biti enak 

tipu mize, kot npr. Rex miza 10       

stol 

material: les, barva: črna, zložljiv, 

tipski, tip stola mora biti enak tipu mize, 

kot npr. Rex stol 20       

 

štedilnik s 

pečico 

električna pečica, energijski razred: A+, 

prostornina pečice: 74l, vrsta plošče: 

steklokeramika, material: nerjaveče brušeno 

jeklo 1       

hladilnik 

vgradni hladilnik, podpultni, energijski 

razred: A+++ 1       

 

pomivalno 

korito 

material: nerjaveče brušeno jeklo odporno na 

praske 1       

 

Kuhinjska napa 

material: nerjaveče brušeno jeklo, ogljeni 

filter, energijski razred: A+++ 1       

 

armatura   1       

 

krožniki   15       

 

kozarci   15       

 

vilice   15       

 

noži   15       

 

žlice   15       

 

desertne žlice   15       

 

desertne vilice   15       

 

set nožev 

kuhinjski nož z rezilom 20cm, japonski 

kuhinjski nož z rezilom 23cm, nož za 

lupljenje, nož za zelenjavo 2       

 

deske Material: les, dimenzija: 20x40cm 5       

 

Komplet posode 

Material: nerjaveče jeklo, 10l s pokrovom, 

5l s pokrovom, ponev premera 20cm, wok 

premera 30cm 1       

 

 

 

 
 



 

 

 

Sklop 1B Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ BREZ DDV 

oprema po 

načrtu 
omara po načrtu 5       

postelja po načrtu 5       

zunanja miza po načrtu 5       

zunanja klop po načrtu 10       

regal po načrtu 11       

kuhinja 

po načrtu (hladilnik, štedilnik, 

pomivalno korito, napa) 1       

 

 

 



 

 

 

Sklop 2 Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ BREZ DDV 

oprema za 

izvajanje 

delavnic 

Tesarsko kladivo teža: 600g , kovano iz enega kosa, 

gumijast ročaj 

5       

Žlebasto dleto 

velikost: 14mm                                       

Žlebasto dleto mora biti 

opremljeno z lesenim ročajem. Za 

ročno uporabo in obdelavo lesa       
5       

Sekač 

velikost: 35mm                                          

Sekač jeklen za obdelavo lesa 

(tesarko orodje) 
5       

Vbodna tesarska 

žaga 

velikost lista: 350mm                                   

Ročna vbodna tesarska žaga oz. 

žaga luknjičarka. 

Koničast list dolžine 350 mm, XT - 

ozobljenje 9 zob na colo, za vse 

vrste lesa in plastike, udoben 

ročaj 
5       

Merilni trak dolžina: 30m 2       

Zložljivo ravnilo dolžina: 2m 5       

Sekira teža: 800g 5       

Jekleni tesarski 

kotnik velikost: 500mm 5       

Zložljivi kotnik velikost: 330mm 5       

Tesarsko pisalo tip: svinčnik 20       

 

Leseno kladivo teža: 400g 5       

 

Vodna tehtnica dolžina: 500mm 5       

 

Vijačna spona Velikost: 200 x 100 mm 10       

 

Vijačna spona Velikost 400 x 175mm 20       

 

pletena košara z 

ročajem material: ratan, velikost: 40x20cm 10       

 

sušilnik zelišč 

material: les, velikost: 500x800 

kot npr. Suša S 4       

 

embalaža za zelišča 

material: steklo, kozarčki s 

pokrovom in tesnilom, 400 ml 20       

 

  

material: steklo, kozarčki s 

pokrovom in tesnilom, 1000 ml 20       

 

vrečke za zelišča material: papir, okence, 2000 kos 1       

 

vlaška kosa dolžina: 850mm z držalom 6       

 

kamen za koso   3       

 

Lesene grablje material: les 6       

 

srp   6       



 

 

 

Prekopna lopata 

dolžina ročaja: 110cm, nasajena 

teža: 1,5kg 4       

 

Vrtne grablje železne, nasajene 4       

 

motika 

kovana, nasajena, dolžina ročaja: 

120cm 4       

 

motika vrtna 

(srčasta) 

kovana, nasajena, dolžina ročaja: 

130cm 4       

 

kramp 

dolžina ročaja: 90cm, nasajen, 

nedrseč ročaj, teža: 3,5kg 4       

 

komplet za klekanje 

blazina dolžine 35 cm, pletena 

košara, kleklji 4       

 

pasterizator za 

sokove 

grelno telo iz nerjavečega jekla, 

moč: 2500W, posoda iz nerjavečega 

jekla, dimenzija: 80l 2       

 

sod inox, volumen 30 l 1       

 

kotel za kuhanje 

volumen: 20l, material: lito 

železo, stojalo, kot npr. Goren 

kotlič ltž 2       

 

kurišče 

material: litoželezno kurišče, 

dimenzija: 80cm, oblika: okrogla 1       

 

vrtna cev dolžina: 50m, razpršilna glava 1       

 

vedro volumen: 10l, material, pločevina 5       



 

 

Sklop 3 Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ BREZ DDV 

oprema za 

zunanje 

aktivnosti 

Gorsko kolo 

Velikost okvirja: S, material 

okvirja: jeklo, Oprema: SRAM NX ali 

Shimano Deore (ali višji rang), 

zavore: Shimano MT400 Disc, Sram 

leve T (ali višji rang), velikost 

koles: 27.5+, kot npr Kona Unit X 

ali Marin Pine mountain 3       

Gorsko kolo 

Velikost okvirja: M, material 

okvirja: jeklo, Oprema: SRAM NX ali 

Shimano Deore (ali višji rang), 

zavore: Shimano MT400 Disc, Sram 

leve T (ali višji rang), velikost 

koles: 27.5+, kot npr Kona Unit X 

ali Marin Pine mountain 3       

Gorsko kolo 

Velikost okvirja: L, material 

okvirja: jeklo, Oprema: SRAM NX ali 

Shimano Deore (ali višji rang), 

zavore: Shimano MT400 Disc, Sram 

leve T (ali višji rang), velikost 

koles: 27.5+, kot npr Kona Unit X 

ali Marin Pine mountain 3       

kolesarska čelada 

Velikost: S izvedba: MIPS, kot npr. 

Poc Tectal 3       

kolesarska čelada 

Velikost: M izvedba: MIPS, kot npr. 

Poc Tectal 3       

kolesarska čelada 

Velikost: L izvedba: MIPS, kot npr. 

Poc Tectal 3       

orodje za 

popravilo koles 

Komplet orodja za popravilo koles, 

kot npr. Unior 1600CN 1       

Zračna tlačilka 

Do 15bar, samostoječa, kot npr. 

Lezyne classic over drive 1       

 

teleskop 

235mm (9,25") Schmidt-Cassegrain C9-

SGT XLT (F=2350mm) na Advanced VX 

ekvatorialni GOTO montaži (ali 

podobni) 

2 

      

 

daljnogled 

Povečava: 10x50, kot npr. Nikon 

daljnogled Aculon A211 10x50 9       

 

knjiga 

B. Kambič: Raziskujmo OZVEZDJA z 

daljnogledom 10x50 4       

 

zvezdna karta vrtljiva zvezdna karta (SPIKA) 4       

 

šotor 

Velikost: 3 osebe, vodni stolpec: 

min. 2000mm, teža: max3kg, kot npr. 

Ferrino gobi3 3       

 

spalna vreča 

temp: komfort 2C°, teža: max 1,3kg, 

kot npr. Marmot nanowave 35 9       

 

spalna podloga 

material: pena (min.1,2cm), kot npr. 

Polifoam armafleks 9       



 

 

 

dežni plašč 

oblika: pončo, vodni stolpec: min 

10.000mm, kot npr.ferrino poncho 9       

 

kompas 

pohodni magnetni kompas, oprema: 

meter, kot npr. Silva field 9       

 

nahrbtnik 

volumen: 40l, material: najlon, 

kordura, anatomsko trdo hrbtišče, 

kot npr.millet PROLIGHTER 30+10 9       

 

naglavna svetilka 

naglavna svetilka z možnostjo 

polnjenja, svetilnost 300 lumen 9       

 

otroška igrala 

lesena otroška igrala za zunanje 

površine, material: les (akacija), 

najlonske vrvi, kot npr. (The 

montersory project Ecoplay polygon 

1-4), gugalnice, plazalna igrala, 

igrala za ravnotežje, skladna s EN 

1176 standard-om 

Sklop otroških igral primeren za 

otroke 1-4 leta starosti 

- Cev za ojačitev zvokov (nerjaveće 

jeklo) 2.kom 

- Poligon za nadgrajevanje 

motoričnih sposobnosti in ravnotežja 

sestavljen iz lesene brvi, najlonske 

mreže pritrjene na lesene stebre 

(les in najlonske vrvi), velikost 

(430cm x 530cm x 60cm) 

 

Sklop otroških igrala primerne za 

otroke 5+ let starosti 

- samostoječa lesena plezalna stena 

sestavljena iz dveh delov(sten) 

temeljena v tla in s plastičnimi 

oprimki velikost (300cm x 40cm x 

250cm in 250cm x 40cm x 300cm) 

-  lesen stopinje iz prirezanih 

hlodov premera 30cm (za hojo čez vrt 

ali močvirje) 20 kom. 

- gugalnica iz lesene A konstrukcije 

z dvema sedežema na najlonskih 

vrveh, velikost (300cm x 160cm x 

250cm), nosilnost 200kg. 

 

Splošno: vsa igrala morajo biti 

primerna za zunanjo uporabo in 

odporna na vremenske vplive. Igrala 

morajo biti pregledana in 

certificirana glede na veljaven 

varnostno produktni standard. 

Dobavitelj mora igrala tudi 

namestiti in nuditi tehnično pomoč 

za vsaj 2 leti 

1       

 

pohodne palice 

teleskopske palice za nordijsko hojo 

in gorništvo 9       

 

 

 

 

 



 

 

Sklop 4 Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ BREZ DDV 

računalniška 

oprema 

prenosni 

računalnik  

Velikost: 15,6’’, procesor: intel 

i5, ram: 8gb, disk: 265gb ssd, kot 

npr. Asus vivobook, programska 

oprema Windows, Office za windows 2       

tiskalnik 

ločljivost tiskanja: 4800x1200 DPI, 

možnost skeniranja, format: A4, kot 

npr. HP OFFICEJET PRO 8720 1       

projektor 

ločljivost: 1280x800, svetilnost: 

1500lm, življenska doba žarnice: 

30000h, kot npr. LG PW1500 1       

 

računalniški 

zvočniki 

Sistem: 2.1, izhodna moč: 120W, AUX 

vhod, kot npr,LOGITECH 980-001054 1       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sklop 5 Naziv Opis Kol. cena SKUPAJ BREZ DDV 

geološki 

didaktični 

pripomočki  Zunanja vremenska 

postaja 

Kovinska, odporna za vremenske 

vplive, možna stenska montaža, 

barometer, termometer, merilec 

vlage 3       

Notranja vremenska 

postaja 

Lesena možna stenska montaža, 

barometer, termometer, merilec 

vlage 3       

model za 

prikazovanje 

kroženja vode didaktičen pripomoček 3       

vetromer 

didaktičen pripomoček, ročni 

vetromer 3       

vetrokaz 

didaktičen pripomoček, ročni 

vetrokaz 3       

telurij didaktični pripomoček, Komplet 

sestoj iz: model sonca, 

povečevalno steklo s tremi 

pozicijskimi stojali, model 

lune, model zemlje, disk za 

prikaz senčenja, prikaz mesecev 

na disku; Tehnični podatki: 

Napajanje: 230V/50Hz, moč 

osvetljave 20W. 2       

komplet za analizo 

vode in zemlje 

didaktičen pripomoček, za 

analizo vode in zemlje na 

terenu; parametri, ki jih 

določimo: amonij, karbonatna 

trdota, celokupna trdota, 

nitrat, nitrit, pH, fosfat 3       

 

model zemlja - 

luna didaktični pripomoček 3       

 

sončni sistem didaktični pripomoček 3       

 

zvezdno nebo didaktični pripomoček 3       

 

LED stereo 

mikroskop 

tip mikroskopa: stereo 

mikroskop, oblika: binokularni, 

obratovalna napetost: 4.5V, 

povečava 20x, svetilno telo: led 2       

 

LED stereo 

mikroskop 

tip mikroskopa: stereo 

mikroskop, oblika: binokularni, 

obratovalna napetost: 4.5V, 

povečava 40x, svetilno telo: led 2       

 

steklo za 

mirkopreparate 150 kos 2       

 

mini optični 

mikroskop 

tip: žepni prenosni mikroskop, 

vrtljiv gumb za nastavljanje 

ostrine in povečave, napajanje 

na baterije, povečava 60 x do 

10       



 

 

100 x 

 

pribor za 

mikroskopiranje 

komplet pripomočkov: kapalka, 

majhno povečevalno steklo, 

škarjice, pinceta 10       

 

komplet za 

čiščenje 

mikroskopa 

sestojEč se iz: Pihalnik (za 

prah), bombažna blazinica, 

čistilna tekočina, čistilna 

krpa, papir za čiščenje leč, 

zložljiv čopič 10       

 

povečevalno steklo povečava:10x, prenosno 10       

 

opazovalni lonček 

dimenzije 70 x 70 x 75 mm, za 

opazovanje živih organizmov, 

vgrajeni leči za 2 oz. 4-kratno 

povečavo. 10       

 

zemljevid 

Slovenije 

didaktični pripomoček, otroški, 

kot npr. medvedek Lovro 

raziskuje Slovenijo 2       

 

zemljevid 

Slovenija v svetu 

in Evropi 

stenski zemljevid, velikost 117 

x 160cm 2       



 

 

SHEME IN NAČRTI: OPREMA PO MERI 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


