
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKLOP 1 

Nabava štirih novih osebnih vozil 

Naročnik nabavlja štiri (4) enaka nova in nerabljena osebna vozila s sledečimi karakteristikami: 

 

MOTOR: 

prostornina motorja največ 1600 ccm 

moč najmanj 75 Kw 

pogon na vsa štiri kolesa 

OPREMA: 

Menjalnik: 5 st.ročni 

Klimatska naprava 

Električno pomična stekla na sprednjih vratih 

Število vrat: 5 

Število sedežev: 5 

Po višini nastavljiv voznikov sedež 

60:40 deljivo naslonjalo sedežne klopi 

Daljinsko centralno zaklepanje 

Elektromagnetno odpiranje vrat prtljažnika 

Volan z nastavljivo višino  

Ogrevano vetrobransko steklo 

Ohišja zunanjih ogledal v barvi karoserije 

Električno nastavljiva zunanja ogledala 

Ogrevana zunanja ogledala 

Senzor zunanje temperature 

Zvočno opozorilo za neugasnjene luči 

Upravljanje radia s tipkami na volanu 

Luči za meglo (meglenke) spredaj 

Osvetljen prtljažni prostor 

Avtoradio CD + MP3 predvajalnik 

Barva: bela 

Zadnja luč za meglo 

Halogenski žarometi 

Termoizolacijska zasteklitev 

Gumijasti predpražniki 



Ponudnik dobavi vozilo z letnimi pnevmatikami in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x 

Zimske pnevmatike na jeklenih platiščih – 4x 

Vozilo je tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z obvezno opremo 

VARNOST: 

Prednje zračne blazine za voznika in sovoznika  

Zavorna asistenca 

ABS z EBD 

ESP® 

Servokrmilni volan 

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA: 

Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem 

jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema predmetnega vozila 

izpolnjuje vse tehnične zahteve 

Zagotovljeno servisiranje in dobava rezervnih delov 

Poraba goriva kombinirane vožnje: manj kot 6,5 l 

Homologacija 

Garancija na celotno vozilo minimalno 3 leta ali 100.000 km (kaj nastopi prej) 

Servisna knjiga 

Oprema v skladu s prometno zakonodajo (prva pomoč, komplet žarnic, trikotnik, odsevni 

jopič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKLOP 2 

Nabava enega novega osebnega vozila 

Naročnik nabavlja eno (1)  novo in nerabljeno osebno vozilo s sledečimi karakteristikami: 

 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

Število vrat: 5 vrat  

Število sedežev: 5 

Motor: vsaj 95 kW 

Menjalnik: 6 st.ročni 

Pogon: štirikolesni 

Barva: ČRNA 

Zavore: spredaj in zadaj diski 

Nosilnost vozila: vsaj 450 kg 

Dolžina: vsaj 4600 mm 

Prostornina prtljažnika: vsaj 500 l 

Kapacitete rezervoarja za gorivo: vsaj 60 l 

Poraba goriva kombinirane vožnje: manj kot 6 l 

Pospešek 0 – 100 km/h: manj kot 12 s 

Splošna garancija: najmanj 3 leta, oz. 100.000 prevoženih km 

Garancija za prerjavenje: najmanj 10 let 

VARNOST: 

ABS (Anti lock brake System) Sistem proti blokiranju koles 

EBD (Electronik Brake force Distribution) El.porazdelitev zavorne sile 

ESP – Elektronski nadzor stabilnosti vozila 

Varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika z možnostjo izklopa 

Stranski varnostni blazini 

Varnostni zračni zavesi 

Prednji zategovalniki varnostnih pasov z omejevalnikom zatezne sile 

Po višini nastavljivi varnostni pasovi spredaj 

Dva 3-točkovna varnostna pasova spredaj in trije 3-točkovni zadaj 

NOTRANJOST: 

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava 

Samodejna zatemnitev vzvratnega ogledala 

Radio s CD MP3 predvajalnikom in vsaj 4 zvočniki 



Upravljanje audio sistema in potovalnega računalnika na volanu 

Priključek USB in AUX 

Bluetooth  

Električna pomična stekla, impulzno na voznikovi strani 

Po višini in globini nastavljiv servo volan 

Usnjen volanski obroč in prestavna ročica 

Voznikov sedež nastavljiv po višini 

Po višini nastavljivi nasloni za glavo (2 spredaj, 3 zadaj) 

Naslon za roke spredaj 

Sredinska konzola z držalom za pločevinke 

Naslon za roke zadaj z držalom za kozarce 

12 V vtičnica spredaj 

Deljiva zadnja klop (40:20:40) 

Osvetlitev prtljažnega prostora 

Pregradna plošča v prtljažniku 

Merilec zunanje temperature 

ZUNANJOST: 

Sprednji meglenki s kromirano oblogo 

Vzvratni ogledali, električno poklopljivi, v barvi vozila 

Zatemnjena zadnja stekla z UV zaščito 

Električno nastavljivi, ogrevani zunanji ogledali s smerniki v barvi karoserije 

Dnevne LED luči 

Halogenski žarometi 

Odbijači v barvi vozila 

Zaščitna plastika okrog  vozila 

Alu platišča vsaj 17' 

Meglenke zadaj 

Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila 

TEHNIKA: 

Daljinsko centralno zaklepanje 

Brisalci s senzorjem za dež 

Avtomatsko prižiganje luči 

Sistem za opozarjanje pred nenamerno menjavo voznih pasov 

Vsaj 8 parkirnih senzorjev 

Sistem za avtomatsko upravljanje dolgih luči 



Sistem za preprečevanje frontalnega naleta 

Pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Start Asist) 

Tempomat + omejevalnik hitrosti 

Merilec vrtljajev 

Elektronska ročna zavora 

Indikator tlaka v pnevmatikah (TPMS) 

Elektronsko nadzorovan štirikolesni pogon  

Rezervno kolo 

Sistem za nadzor podvozja 

Start/Stop sistem 

OSTALE ZAHTEVE: 

Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem 
jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema predmetnega vozila 
izpolnjuje vse tehnične zahteve 

Zagotovljeno servisiranje in dobava rezervnih delov 

Homologacija  

Servisna knjiga 

Oprema v skladu s prometno zakonodajo (prva pomoč, komplet žarnic, trikotnik, odsevni 

jopič) 

Ponudnik dobavi vozilo z letnimi pnevmatikami in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x 

Zimske pnevmatike na jeklenih platiščih – 4x (kvaliteta kot Michelin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA PNEVMATIKE 

 

Vsa ponujena vozila morajo biti opremljena s kompletom  pnevmatik (letnih), katere morajo 

izpolnjevati temeljne okoljske zahteve iz 11 priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju, prav 

tako morajo zahteve izpolnjevati dobavljene zimske pnevmatike (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 

24/12, 64/12, 2/13), in sicer: 

 

Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/20091 uvrščene v razred: 

– C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 9,0, 

– C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 8,0, 

– C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 6,0, 

zaradi česar so uvrščene najmanj v razred energijske učinkovitosti C in je zagotovljen boljši 

izkoristek goriva. 

 

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, 

nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve. 

 

Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred: 

– C1, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,25, 

– C2, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,10, 

– C3, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 0,95, 

zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi. 

 

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, 

nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega 

izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 

 


