Cenik storitev

Cenik velja od: 05.10.2018
Vse cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost.

I. Storitve dela
Naziv storitve

Enota mere

Cena

Zahtevna dela
delavec – IV. Tarifni razred (vzdrževalec, voznik strojnik)*
ura
17,00 EUR
delavec – V. tarifni razred*
ura
19,50 EUR
delavec – VI. Tarifni razred*
ura
23,00 EUR
Strokovna dela
strokovno svetovanje (V. stopnja ali več)
ura
37,50 EUR
strokovno svetovanje (VI. Stopnja ali več)
ura
49,50 EUR
strokovno svetovanje (VII. Stopnja ali več)
ura
62,00 EUR
zelo zahtevno strokovno svetovanje
ura
98,00 EUR
* Cene urnih postavk za nočno delo od 22.00 do 06.00 ure, za nedeljsko delo in za praznično delo se povečajo za 30%

II. Uporaba tovornih, gospodarskih in osebnih vozil brez voznika*
Naziv storitve

Merska enota

Cena

Tovorno vozilo do 3,5 ton NDM
Tovorno vozilo od 3,5 do 12 ton NDM
Tovorno vozilo nad 12 ton NDM
Tovorno vozilo od 3,5 do 12 ton NDM s tovornim dvigalom
Pregledniško vozilo s tablo RGB s spremenljivo vsebino
Pregledniško vozilo s tablo RGB s spremenljivo vsebino in blažilcem trka
Lahko gospodarsko vozilo
Osebno, kombinirano vozilo
Vozilo z dvižno košaro

ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

21,00 EUR
31,80 EUR
42,40 EUR
49,10 EUR
40,30 EUR
54,60 EUR
22,50 EUR
18,30 EUR
47,00 EUR

Avtocisterna nad 7 m3

ura

61,60 EUR

Vozilo za pranje predorov
Vozilo za čiščenje kanalizacije
Dvigalo za pregled objektov (MOOG)
UNIMOG
* Cene veljajo za čas premika in za čas dela, strošek voznika ni vključen v ceno.

ura
ura
ura
ura

236,30 EUR
133,80 EUR
160,50 EUR
61,20 EUR
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III. Uporaba strojev brez upravljavca*
Naziv storitve

Merska enota

Cena

Rovokopač – Nakladač
Mini bager
Vibrirna plošča
Valjar
Traktor do 100 kW
Traktor nad 100 kW
Kosilnica samohodna
Odstranjevalec talnih obeležb (rezkar)
Odstranjevalec talnih obeležb (visokotlačni)
Stroj za talne obeležbe s pogonskim motorjem
Kompresor (prevozni)
Viličar
Visokotlačni vakuumski stroj za čiščenje kanalizacije- zadrževalnikov
Vozilo z videokamero za pregled cevi

ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

45,00 EUR
25,00 EUR
6,80 EUR
10,00 EUR
22,00 EUR
50,00 EUR
14,70 EUR
11,00 EUR
238,50 EUR
50,20 EUR
18,80 EUR
30,30 EUR
139,30 EUR
185,10 EUR

Markirni stroj - tovorno vozilo z opremo za barvanje

ura

153,20 EUR

Stroj za rezkanje bankin

ura

130,70 EUR

Pometalec cest z odsesavanjem
Samohodni mulčer
* Cene veljajo za čas dela na lokaciji, strošek upravljavca ni vključen v ceno.

ura
ura

115,00 EUR
29,30 EUR

Merska enota

Cena

ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

6,00 EUR
7,40 EUR
16,70 EUR
35,50 EUR
11,50 EUR
19,30 EUR
19,30 EUR

Merska enota

Cena

IV. Uporaba specialne signalne opreme
Naziv storitve
Priklopno vozilo za prevoz signalizacije*
Priklopno vozilo za prevoz, nosilnost do 5t*
Prikolica za prevoz od 5t. do 15t*
Prikolica za prevoz nad 15t*
Svetlobna signalna tabla za zapiranje prometnih pasov**
Signalna tabla RGB s spremenljivo vsebino**
Mobilna zaporna tabla z napravo za blaženje trkov
* Cene veljajo za čas premika, strošek voznika in vlečnega vozila ni vključen v ceno.
** Cene veljajo za čas dela na lokaciji.

V. Uporaba specialne zimske opreme*
Naziv storitve

Plugi - čelni, priklopni
Plugi - čelni, fiksni
Plugi - bočni
Posipalci soli 4 m3
Posipalci soli 6 m3
Posipalci soli 8 m3
Rezkarji čelni rezkar snega
Odmetalci, stranski odmetalec snega
* Cene veljajo za čas premika in za čas dela, strošek vozila in voznika ni vključen v ceno.

ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

6,30 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR
15,00 EUR
17,30 EUR
20,00 EUR
10,50 EUR
10,00 EUR
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VI. Uporaba letne mehanizacije*
Naziv storitve

Merska enota

Cena

Prikolica za travo
Krtača za pranje cestnih smernikov
Vrtalo za smernike
Čelna rotacijska krtača
Čelna kosilnica
Kosilnica za brežine
Naprava za popravilo ograj
Krtača za čiščenje JVO
Grederska deska
Nakladalna žlica
Tovorno dvigalo za vozilo
Dvižna ploščad - platforma
Cisterna za prevoz tekočine
Hidravlično ročno kladivo
Hidravlična verižna žaga
Hidravlične škarje
Motorna žaga
Kosilnica na nitko
Črpalka za tekočine
Naprava za pranje cest (priključek nameščen na UNIMOGU)
Agregat - do 20KV

ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

50,20 EUR
9,50 EUR
2,70 EUR
8,40 EUR
7,00 EUR
11,50 EUR
14,20 EUR
16,70 EUR
5,20 EUR
9,50 EUR
17,30 EUR
33,50 EUR
4,20 EUR
13,20 EUR
3,20 EUR
2,70 EUR
4,70 EUR
3,70 EUR
3,20 EUR
3,70 EUR
15,00 EUR

Agregat - nad 20KV (brez goriva)

ura

40,30 EUR

Priključni bager

ura

12,00 EUR

Mlin za mletje vej - priključek
Krtača za pranje predorov
Blažilec trka
Svetlobni balon
* Cene veljajo za čas dela na lokaciji, strošek voznika in vlečnega vozila ni vključen v ceno.

ura
ura
ura
ura

4,70 EUR
33,50 EUR
19,00 EUR
20,00 EUR

Merska enota

Cena

VII.

Izvajanje talnih označb*

Naziv storitve

Strojni oplesk črt v širini 15 cm
t. m.
3,60 EUR
Strojni oplesk črt v širini 20 cm
t. m.
4,10 EUR
Pleskanje površin
m2
23,10 EUR
Rezkanje talnih obeležb
m2
15,40 EUR
Začasne oznake iz predizdelanih trakov širine 15cm
t. m.
12,30 EUR
Talne oznake iz predizdelanih trakov širine 15 cm
t. m.
12,30 EUR
Talne oznake iz predizdelanih trakov širine 20 cm
t. m.
16,40 EUR
Debeloslojne talne označbe iz hladne plastike širine 15 cm
t. m.
7,20 EUR
Debeloslojne talne označbe iz hladne plastike širine 20 cm
t. m.
8,70 EUR
Debeloslojne talne označbe iz hladne plastike
m2
66,20 EUR
Tankoslojne talne označbe iz hladne plastike širine 15 cm
t. m.
5,55 EUR
Tankoslojne talne označbe iz hladne plastike širine 20 cm
t. m.
7,40 EUR
Tankoslojne talne označbe iz hladne plastike
m2
37,00 EUR
* V cenah je upoštevan material, mehanizacija in potrebno delo. V ceni ni upoštevana uporaba prometne signalizacije.
Dela, ki jih opravljajo podizvajalci, se obračunavajo po fakturah, na katere se zaračunajo manipulativni stroški (3%).
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VIII.

Uporaba gasilnih aparatov

Naziv storitve
S - 1 in S - 2
S-3
S-6
S-9
S - 50
CO 2 - 5
CO 2 - 10

Merska enota

Cena

1 x uporaba
1 x uporaba
1 x uporaba
1 x uporaba
1 x uporaba
1 x uporaba
1 x uporaba

22,00 EUR
28,00 EUR
47,00 EUR
81,50 EUR
245,00 EUR
114,00 EUR
223,00 EUR

Merska enota

Cena

dan
dan

9,60 EUR
28,80 EUR

Merska enota

Cena

IX. Hramba tujih vozil
Naziv storitve
Male enote (motorna kolesa, osebna vozila)
Večje enote (tovorna vozila, avtobusi, tovorna vozila s prikolico,…)

X.

Najem mobilne kovinske ograje (mini guard)*

Naziv storitve

Obrabnina
t.m. /dan
0,60 EUR
* Postavljanje mobilne kovinske ograje, se obračuna po dejanskih stroških z upoštevanjem obrabnine. Dejanski stroški
so nakladanje in odvoz iz deponije, postavitev ter odstranitev v deponijo. Po dejanskih stroških se obračunava tudi vsa
zavarovalna in predhodna dela (odstranitev montažnega prehoda) ipd, ki so potrebna na osnovi izdelanega elaborata
zapore.

XI. Odprodaja nepotrebnega premičnega premoženja
Naziv materialov

Merska enota

Cena

tona
t. m.
m3
m3
tona
kos
kg
m

205,00 EUR
10,00 EUR
15,00 EUR
4,50 EUR
5,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
0,10 EUR

Poškodovane jeklene varnostne ograje
Betonske varnostne ograje
Les
Odpadno vejevje in les, debeline do φ 15 cm (sekance pripravi sam kupec)
Asfaltni frezanec
Protihrupne ograje
Odpadni aluminij
Odpadna ograjna mreža

XII. Zaračunavanje manipulativnih stroškov
Na dela, ki jih opravljajo zunanji izvajalci se zaračunajo manipulativni stroški v višini 3%.
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XIII. Postavitev zapor
1. "A1" zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

3.945,20 EUR
74,30 EUR
146,10 EUR
73,05 EUR
21,91 EUR

2. "A2" zapora - nad 10 dni
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

3.945,20 EUR
74,30 EUR
190,00 EUR
95,00 EUR
28,00 EUR

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

4.421,30 EUR
74,30 EUR
192,93 EUR
96,47 EUR
28,94 EUR

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

4.285,20 EUR
74,30 EUR
259,70 EUR
129,85 EUR
38,96 EUR

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan

4.826,02 EUR
74,30 EUR
270,41 EUR
135,21 EUR

3. "A3" zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

4. "A4"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

5. "A5"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
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6. "B1"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

3.945,20 EUR
74,30 EUR
213,10 EUR
106,55 EUR
31,96 EUR

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

4.761,30 EUR
74,30 EUR
230,93 EUR
115,47 EUR
34,64 EUR

Merska enota

Cena

1x
dan
dan
dan
dan

3.945,20 EUR
74,30 EUR
262,79 EUR
131,40 EUR
39,42 EUR

Merska enota

Cena

7. "B2"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

8. "B3"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

9. "C1+1"zapora
Naziv storitve

Postavitev in odstranitev zapore *
1x
Kontrola zapore
dan
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
dan
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
dan
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)
dan
Talne označbe in specifična signalizacija (glej elaborat zapore)
* Cena postavitve in odstranitve zapore se poveča za 20% v primeru, da vozišče nima odstavnega pasu.

11.866,60 EUR
74,30 EUR
599,45 EUR
299,72 EUR
89,92 EUR

10. "C2+1"zapora
Naziv storitve

Merska enota

Postavitev in odstranitev zapore*
1x
Kontrola zapore
dan
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
dan
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
dan
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)
dan
Talne označbe in specifična signalizacija (glej elaborat zapore)
* Cena postavitve in odstranitve zapore se poveča za 20% v primeru, da vozišče nima odstavnega pasu.

Cena
13.680,60 EUR
74,30 EUR
630,27 EUR
315,14 EUR
94,54 EUR
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11. "E-1"zapora - do 30 minut
Naziv storitve

Merska enota

Cena

1x

2.111,69 EUR

Merska enota

Cena

1x

4.140,85 EUR

Merska enota

Cena

1x

4.226,51 EUR

Merska enota

Cena

1x

266,76 EUR

Postavitev in odstranitev zapore

12. "E-2"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore

13. "E-3"zapora
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore

14. "K-1"zapora (zapora na odstavnem pasu)
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore

15. "K-2"zapora (zapora na počasnem, zaviralnem ali pospeševalnem pasu)
Naziv storitve

Merska enota

Cena

1x

268,83 EUR

Merska enota

Cena

1x

311,83 EUR

Merska enota

Cena

1x
1x

494,10 EUR
57,30 EUR

Merska enota

Cena

1x
1x

578,89 EUR
57,30 EUR

Postavitev in odstranitev zapore

16. "K-3" in "K-4" zapora (zapora na voznem ali prehitevalnem pasu)
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore

17. "V-1" zapora (zapora za zav. vzdrževalnih del)
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore (če zapora stoji 8 ur ali več)

18. "V-2", "V-3" in "V-4" zapora (zapora za zav. vzdrževalnih del)
Naziv storitve
Postavitev in odstranitev zapore
Kontrola zapore (če zapora stoji 8 ur ali več)
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19. Zapora izvedena po elaboratu
Naziv storitve

Merska enota

Cena

Postavitev in odstranitev zapore*
1x
Kontrola zapore
dan
Obrabnina opreme na dan zapore (1% vrednosti signalizacije)
dan
Talne označbe in specifična signalizacija (glej elaborat zapore)
* Cena postavitve in odstranitve zapore se poveča za 20% v primeru, da vozišče nima odstavnega pasu.

20. Obrabnina prometne signalizacije
Naziv storitve
Obrabnina opreme za 1. dan zapore (2% vrednosti signalizacije)
Obrabnina opreme od 2 do 10 dni zapore (1% vrednosti signalizacije na dan)
Obrabnina opreme nad 10 dni zapore (0,3% vrednosti signalizacije na dan)

Merska enota

Cena

dan
dan
dan

Opomba:
Vse zapore, ki so narejene v skladu z odločbo Dars na osnovi Pravilnika o zaporah na cestah (Ur. i. RS, št. 4/2016), se vrednotijo
na osnovi elaborata prometne ureditve, ki je osnova za izdajo te odločbe. Posamezni elementi zapore se obračunajo po
trenutno veljavnem ceniku in trenutno veljavni pogodbi za vertikalno signalizacijo glede na posamezen elaborat zapore.
Enotne cene zapor, ki se postavljajo v nočnem času od 22.00 ure do 06.00 ure, v nedeljskem času in v prazničnem času, se
povečajo za 10%.

XIV.

Razno

1. Izvleka vozil*
Naziv storitve

Merska enota

Cena

Izvleka vozil v primeru zdrsa na cestišču - začetna ura
ura
500,00 EUR
Izvleka vozil v primeru zdrsa na cestišču - vsaka nadaljnja ura
ura
250,00 EUR
* V primeru izvleke vozila izven cestišča se storitev zaračuna na podlagi dejanskih stroškov zunanjega izvajalca.

2. Posredovanje prostorskih podatkov
Naziv storitve
Posredovanje prometnih informacij opremljenih z geografskimi koordinatami
Barvni digitalni orto foto načrti

Merska enota

Cena

mesec
naročilo
list

200,00 EUR
65,00 EUR
12,00 EUR

Merska enota

Cena

ura

200,00 EUR

3. Prikazovanje prometnih vsebin na SPIS
Naziv storitve
Prikazovanje prometnih vsebin na SPIS

Stran 8 od 10

4. Nadzor uporabe vinjet
Naziv storitve
Namestitev in odstranitev tehnične naprave - lisic na vozilo
Odškodnina za poseg v lisice s strani nepooblaščene osebe*:
- lisice CC 100/I/480-640, 145-205
- lisice DC 350/II/D: 515-675, Š:155-215
- lisice DC 400/III/D: 580-740, Š190-250
- lisice T257 PIT BULL/DO: 315/70R22,5
- lisice za TV HEAVY DUTY N752
* Namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic.

Merska enota

Cena

kos

40,98 EUR

kos
kos
kos
kos
kos

456,00 EUR
506,00 EUR
536,00 EUR
1.098,00 EUR
676,00 EUR

Merska enota

Cena

kos

5,74 EUR

kos

5,74 EUR

Merska enota

Cena

stran izpiska

1,64 EUR

kos

4,92 EUR

kos

0,82 EUR

Merska enota

Cena

kos
kos

0,74 EUR
1,23 EUR

Merska enota

Cena

ura
oseba

95,00 EUR
3,00 EUR

5. Premestitev veljavne vinjete
Naziv storitve
Na zahtevo uporabnika se napačno nameščena veljavna vinjeta zamenja z novo
tako, da uslužbenec DARS d.d. odstrani obstoječo vinjeto in namesti novo
istovrstno vinjeto v istem vozilu na drugo, pravilno mesto na vetrobranskem
steklu. Neveljavna (že odstranjena vinjeta) ne more biti predmet premestitve.
Zamenjava nameščene ali nenameščene vinjete v obdobju decembra
predhodnega leta ter v januarju in februarju tekočega leta, ki se je zaradi
napačnega ravnanja uporabnika ne da več namestiti skladno z navodilom.

6. Storitve in materiali vezani na cestninjenje težkih vozil
Naziv storitve / materiala
Izpis transakcij za ABC tablice in Dars kartice
Stroški postopka za vračilo dobroimetja naloženega na elektronske medije na
transakcijski račun uporabnika (strošek se nanaša na vračilo dobroimetja
naloženega na enem elektronskem mediju)
Nosilec naprave DarsGo

7. Fotokopiranje
Naziv storitve
A 4 (črno - belo)
A 3 (črno - belo)

8. Ogledi gradbišč
Naziv storitve
Voden ogled gradbišča
Najem zaščitne opreme

9. Priprava sporazuma o uporabi in vzdrževanju zemljišč izven avtocestne trase
Naziv storitve
Stroški priprave neodplačnega sporazuma o uporabi in vzdrževanju zemljišč
za obdobje 1 (enega) leta:
- za zemljišča v skupnem obsegu do 1.500 m2
- za zemljišča v skupnem obsegu nad 1.500 m2

Merska enota

Cena

sporazum

50,00 EUR

sporazum

100,00 EUR
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10. Dodelitev služnosti za dovoljene posege na nepremičnine v upravljanju DARS d.d.*
Naziv storitve
10.1 Postopek dodelitve služnosti brez nadomestila (neodplačna
služnost), s sklenitvijo služnostne pogodbe
- za do tri parcele
- za vsako nadaljnjo parcelo
10.2 Postopek dodelitve služnosti z nadomestilom (odplačna služnost),
s sklenitvijo služnostne pogodbe 1
- za do tri parcele
- za vsako nadaljnjo parcelo
10.3 Sklenitev aneksa k pogodbi o dodelitvi služnosti ali dogovora o
prenehanju veljavnosti služnostne pogodbe, sklenjenega na zahtevo
služnostnega upravičenca 2
10.4 Vodenje postopka dodelitve služnosti s pripravo pogodbe oz.
aneksa, na predlog / zahtevo zainteresirane stranke, v primeru
odstopa stranke od zadeve:
- za do tri parcele
- za vsako nadaljnjo parcelo

Merska enota

Cena

postopek
postopek

464,06 EUR
35,94 EUR

postopek
postopek

116,02 EUR
8,99 EUR

aneks / dogovor

232,03 EUR

pogodba / aneks
pogodba / aneks

232,03 EUR
17,97 EUR

¸

1

V primeru, da je seštevek nadomestila za služnost in stroškov postopka dodelitve služnosti po tej točki manjši od tarife iz
točke 10.1, se obračuna postavka iz tarife 10.1.

2

Če gre za dodelitev služnosti na dodatna zemljišča, oz. če so v postopku potrebne dodatne preverbe glede zemljišč in se
mora postopek dodeljevanja služnosti zato ponovno delno ali v celoti izvajati, se obračuna postavka po tarifi 10.1 oz. 10.2.

*

Navedene cene v tem poglavju cenika DARS d.d. ne vključujejo stroškov notarske overitve podpisov na služnostnih
pogodbah, aneksih oz. drugih dogovorih. Notarski stroški se obračunajo posebej, skladno z vsakokrat veljavno notarsko
tarifo.
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