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1. LETNO VZDRŽEVANJE 

 

1.a 
Opravljanje pregledniške službe na kategoriziranih javnih poteh in 
cestah(pavšal za pregled) pregled 106,00€ 

1.b Redni,občasni in izredni pregledi cest km 1,45 € 

2. Izdelava poročila o stanju prometne infrastrukture in poročanje o stanju cest H 30,00 € 

3. Strojno rezanje bankin s traktorjem +GD v pravilnem naklonu m1 0,14 € 

4. 
Strojno rezanje bankin s traktorjem +GD v pravilnem naklonu,kompletno z 
ročnim dosipom in utrjevanjem m1 1,05 € 

5. Brazdanje in profiliranje makadamskega vozišča s traktorjem + GD m2 0,09 € 

6. 
Ročno krpanje udarnih jam v makadamskem vozišču z prevozom s 
samokolnico H=do 20,00 m m2 1,11 € 

7. Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v makadamsko vozišča m3 22,40 € 

8. 
Ročno popravilo bankin(dobava in razgrinjanje materiala,kompletno z 
profiliranjem in utrjevanjem) m1 0,91 € 

9. Strojno čiščenje vozišča  m1 0,22 € 

10. Strojno ročno čiščenje asfaltnega vozišča z vodnim curkom m2 3,10 € 

11. Strojno čiščenje vozišča m2 0,09 € 

12. Ročno čiščenje vozišča m2 0,31 € 

13. Ročno čiščenje stopnjic m1 0,92 € 

14. Ročno čiščenje plevela ob robnikih m1 1,10 € 

15. Strojno ročno nakladanje rušenega materiala m3 11,40 € 

16. Krpanje udarnih jam asfaltnega vozišča z hladnim asfaltom kg 1,04 € 

17. 
Sanacija asfaltnega vozišča-plomba(rezanje,izkop asfalta in podlage do 
0,50,nasip,utrjevanje,asfalt) m2 55,00 € 

18. 
Sanacija asfalt. vozišča,plomba+ujeda(rezanje,izkop asf.in pod. do 
3m,tirnice,kamnita zl.nasip,utr.asfalt) m3 189,00 € 

19. 
Rušenje asfalta v deb.6cm,kompletno z nakladanjem in odvozom v depo 
H=do 5 km m2 7,50 € 

20. Strojno rezanje asfalta m1 5,90 € 

21. 
Frezanje asfaltnega vozišča v deb.do 4 cm,kompletno z čiščenjem površine 
in odvozom v depo m2 5,80 € 

22. 
Frezanje asfaltnega vozišča v deb.do 10 cm,kompletno z čiščenjem površine 
in odvozom v depo m2 8,85 € 

23. Pobrizganje s bitumensko emulzijo do 0,50 kg/m2 m2 1,70 € 

24. 
Dobava in strojno polaganje asfalta v deb.6 cm,0/16,kompletno z 
predpripravo in finim planiranjem m2 16,40 € 

25. 
Dobava in strojno polaganje asfalta v deb.6+3 cm,0/16,0/8,kompletno z 
predpripravo in finim planiranjem m2 31,60 € 

26. 
Dobava in ročno polaganje asfalta v deb.6 cm,0/16,kompletno z predpripravo 
in finim planiranjem m2 19,80 € 

27. 
Doplačilo za strojno oblikovanje asfaltne mulde,kompletno z predprip. finega 
planuma,š=50 cm/6 cm m1 6,50 € 

28. 
Strojno čiščenje cevnih propustov do fi 40 cm z vodo pod pritiskom,kompletno 
z odvozom materiala kos 81,00 € 

29. 
Ročno čiščenje cevnih propustov do fi 40 cm,kompletno z odvozom 
materiala. kos 99,00 € 

30. 
Strojno čiščenje cevnih propustov do fi 80 cm z vodo pod pritiskom,kompletno 
z odvozom materiala kos 133,00 € 
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31. 
Ročno čiščenje cevnih propustov do fi 80 cm,kompletno z odvozom 
materiala. kos 154,00 € 

32. Ročno čiščenje peskolovov do fi 40,kompletno z nakladanjem in odvozom kos 18,00 € 

33. Ročno čiščenje peskolovov do fi 80,kompletno z nakladanjem in odvozom kos 26,00 € 

34.a Ročno čiščenje muld,koritnic,kanalet listja,kamenja,naklad.in odv.s sam. m1 0,76 € 

34.b 
Ročno čiščenje muld,koritnic,jaškov,kanalet listja,kamenja,rušenega 
materiala,naklad.in odv.s sam. m1 1,54 € 

35. 
Ročno čiščenje muld,koritnic,kanalet od nanosa 
materiala,blata,listja,kamenja,naklad.in odv.s sam. m1 2,50 € 

36. 
Ročno čiščenje revizijskih jaškov do dim.80/80,kompl.z nakladanjem in 
odvozom v depo H=do 5 km kos 28,90 € 

37. Strojno ročna izvedba iztokov vode kos 3,20 € 

38. Ročno čiščenje vtokov, iztokov vode kos 2,50 € 

39. 
Strojno čiščenje obcestnih jarkov gl.do 2,0 m,š=1,00 m od nanosa 
materiala,kompl.z nakl.in odvozom. m1 7,30 € 

40.a 
Strojno čiščenje obcestnih jarkov gl.do 1,0 m,š=0,60,m od nanosa 
materiala,kompl.z nakl.in odvozom. m1 7,10 € 

40.b 
Strojno čiščenje obcestnih jarkov gl.do 0,6 m,š=0,40,m od nanosa 
materiala,kompl.z nakl.in odvozom. m1 3,76 € 

41. 
Strojni izkop in profiliranje obcestnih jarkov,kompletno z nakladanjem in 
odvozom m1 11,20 € 

42. 
Dobava in polaganje cestnih robnikov  težke izvedbe 15/25 cm,kompletno z 
izkopom in betonom m1 25,10 € 

43. 
Srojno rušenje cestnega robnika,dobava in polaganje cest.rob.težke 
izvedb.15/25 m1 29,80 € 

44. Izvedba kamnite zložbe z vmesnim betonom v razmerju 70/30 m3 105,10 € 

45. Izvedba kamnite zložbe z vmesnim betonom v razmerju 70/30 m2 57,30 € 

46. 
Montaža nove pocinkane JVO,kompletno z stebrički,zaključnicami(brez 
materiala) m1 19,00 € 

47. 
Demontaža stare JVO,montaža nove pocinkane JVO,kompletno z 
stebrički,zaključnicami(brez mat.) m1 21,30 € 

48. 
Montaža nove pocinkane JVO,kompletno z stebrički,zaključ na mostu 
povišana za pešce (brez mat) m1 25,20 € 

49. 
Demontaža stare JVO,montaža nove pocink. JVO,poviš.za pešce kompl. z 
stebrički,zaklj.(brez mat.) m1 28,10 € 

50. Dobava in montaža nove JVO,kompletno z stebrički in zaključnicami. m1 54,00 € 

51. Pleskanje cestnih ograj na mostovih,nadvozih,propustih(ograja iz cevi) m1 26,00 € 

52. Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v propuste itd. m3 115,00 € 

53. Dobava in vgrajevanje betona C 20/25 v propuste itd. m3 99,00 € 

54. 
Ročno čiščenje zelenih površin po končanje zimske službe,kompletno z 
nakladanjem in odvozom m2 1,70 € 

55. Humuziranje z zatravitvijo brežin m2 4,90 € 

56. 
Strojno rezanje vej, grmičevja in drevja ob cestah,kompletno z nakladanjem 
in odvozom m1 1,12 € 

57. 
Podiranje in odstranitev drevja debeline od 10 do 30 cm ob cestah,kompletno 
z naklad. in odvozom  kos 41,00 € 

58. 
Podiranje in odstranitev drevja debeline od 30 do 50 cm ob cestah,kompletno 
z naklad. in odvozom  kos 94,00 € 

59. Strojna košnja trave ob cestah m2 0,09 € 

60. Ročna košnja trave ob cestah m2 0,25 € 

61. Praznenje koškov za smeti na zelenih in javnih površinah kpl/mesec 125,19 € 

62.a Praznenje koškov za smeti na zelenih in javnih površinah(pasji iztrebki) kpl/mesec 353,04 € 
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62.b Pobiranje smeti po zelenih površinah m2 0,01 € 

63. Dobava in vgrajevanje mivke v peskovnike t 70,50 € 

64. Strojno ročna košnja zelenih površin m2 0,11 € 

65.a Obrezovanje žive meje m1 3,60 € 

65.b Obrezovanje in pomlajevanje grmovnic m2 6,55 € 

66. Ureditev pešpoti v parkih in zelenicah m2 4,80 € 

67. Popravilo klopi po zelenicah,ocena obrač.po dejanskih str. kos 97,00 € 

68. Popravilo igral na zelenih površinah,ocena obrač.po dejanskih str. kos 362,00 € 

69. Vzdrževanje semaforja kos 61,00 € 

70. Zamenjava modula v semaforju kos 395,00 € 

71. Čiščenje avtobusnih postajališč kos 50,20 € 

72. Strojno ročno čiščenje asfaltnega vozišča z vodnim curkom m2 3,10 € 

73. Najem prometne signalizacije za cestno zaporo(zaporna letev z stojali) dan 4,80 € 

74. Najem prometne signalizacije za cestno zaporo(prometni znak) dan 3,90 € 

75.a 
Montaža vertikalne CP signalizacije na obstoječem drogu(znak se 
obrač.glede na vrsto po dob.+3%) kos 32,00 € 

75.b 
Montaža vertikalne CP signalizacije na obstoječem drogu,kompletno z 
znakom. kos 88,70 € 

76.a 
Montaža vertikalne CP signalizacije z drogom(znak se obračuna glede na 
vrsto po dobavitelju + 3% ) kos 57,00 € 

76.b Montaža vertikalne CP signalizacije kompletno znak +drog kos 191,40 € 

77.a 
Montaža vertikalne CP signalizacije z drog(ogledalo se obračuna glede na 
vrsto po dobavitelju + 3% ) kos 88,00 € 

77.b Montaža vertikalne CP signalizacije ogledalo z drogom kos 294,00 € 

78. 
Montaža vertikalne CP signalizacije brez droga(ogledalo se obrač.po 
dobavitelju + 3 %) kos 38,00 € 

79. Odstranitev droga z znakom kos 44,00 € 

80. Odstranitev znaka brez droga kos 28,00 € 

81. Odstranitev  droga kos 35,00 € 

82. Čiščenje vertikalne CP signalizacije(znaki) kos 3,50 € 

83. 
Pleskanje talnih označb (prehodi za pešce,napisi ŠOLA,cestne 
grbine,označbe šolskih poti) m2 27,00 € 

84. Pleskanje talnih označb (črte) m1 2,25 € 

85. 
Izvedba talnih označb,rač.podizvajalca + 3 %,ocena na leto,izvedba po 
dogovoru kpl 

15.300,00 
€ 

86. Popravilo jaška v voziščni konstrukciji kos 375,00 € 

87. Popravilo jaška izven voziščne konstrukcije kos 214,00 € 

88. Dobava in montaža bet.pokrova fi 40 kos 16,50 € 

89. Dobava in montaža bet.pokrova fi 50 kos 20,10 € 

90. Dobava in montaža bet.pokrova fi 60 kos 22,20 € 

91. Dobava in montaža bet.pokrova dim.80 /80  kos 32,55 € 

92. 
Zamenjava LTŽ pokrova jaška dim 60/60 za težki promet v voziščni 
konstrukciji kos 255,00 € 

93. 
Zamenjava LTŽ pokrova jaška dim 60/60 za težki promet izven voziščne 
konstrukcije kos 204,00 € 

94. 
Izdelava iztočne glave propusta fi 40 iz zložbe kamna in betona v razmerju 
70/30 kompl.z izkop.in zasip. kos 148,00 € 

95. 
Izdelava iztočne glave propusta fi 80 iz zložbe kamna in betona v razmerju 
70/30 kompl.z izkop.in zasip. kos 375,00 € 

96. 
Izdelava iztočne gl.propusta fi 100 iz zložbe kamna in betona v razmerju 
70/30 kompl. z izkop.in zas. kos 496,00 € 
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97. 
Izdelava vtočne glave propusta fi 40 iz zložbe kamna in betona v razmerju 
70/30 kompl.z izkop. in zas.  kos 132,00 € 

98. 
Izdelava vtočne glave propusta fi 80 iz zložbe kamna in betona v razmerju 
70/30 kompl.z izkop. in za.  kos 342,00 € 

99. 
Izdelava vtočne glave propusta fi 100 iz zložbe kamna in bet.v razmerju 70/30 
kompl.z izkop.in zasip. kos 456,00 € 

100. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 40 gl.1,00 m z betonskim pokrovom,kompletno z 
izkopom in zasipom kos 160,00 € 

101. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 40 gl.do 1,50 m z betonskim pokrovom,kompletno 
z izkopom in zasipom kos 205,00 € 

102. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 60 gl.1,00 m z betonskim pokrovom,kompletno z 
izkopom in zasipom kos 216,00 € 

103. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 60 gl.do1,50 m z betonskim pokrovom,kompletno z 
izkopom in zasipom kos 265,00 € 

104. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 80 gl.1,00 z betonskim pokrovom,kompletno z 
izkopom in zasipom kos 298,00 € 

105. 
Izdelava rev.jaška iz BC fi 80 gl.do 1,50 z betonskim pokrovom,kompletno z 
izkopom in zasipom kos 339,00 € 

106. Dobava in montaža kanalete dim.40/23/23,na betonsko podlago m1 48,95 € 

107. 
Izdelava cevnega propusta iz BC fi 40 z polnim obbetoniranjem,kompletno z 
izkopom in zasipom m1 91,00 € 

108. 
Izdelava cevnega propusta iz BC fi 50 z polnim obbetoniranjem,kompletno z 
izkopom in zasipom m1 128,00 € 

109. 
Izdelava cevnega propusta iz BC fi 60 z ponim obbetoniranjem,kompletno z 
izkopom in zasipom m1 162,00 € 

110. 
Izdelava cevnega propusta iz BC fi 80 z polnim obbetoniranjem,kompletno z 
izkopom in zasipom m1 289,00 € 

111. 
Izdelava cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 200 z polnim obbetoniranjem 
,kompl.z izkop.in zasipom m1 45,00 € 

112. 
Izvedba cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 250 z polnim 
obbetoniranjem,kompl.z izkop. In zasipom m1 47,00 € 

113. 
Izdelava cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 300 z polnim obbetoniranjem 
,kompl.z izkop.in zasipom m1 69,00 € 

114. 
Izdelava cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 400 z polnim 
obbetoniranjem,kompl.z izkop.in zasipom m1 135,00 € 

115. 
Izdelava cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 500 z polnim 
obbetoniranjem,kompl. z izkop.in zasipom m1 163,00 € 

116. 
Izdelava cevnega propusta iz PVC UK cevi fi 600 z polnim 
obbetoniranjem,kompl.z izkop.in zasipom m1 221,00 € 

117. 
Plačilo taks in uporabo deponijskega prostora za gradbene 
odpadke(zemlja,pesek) m3 26,00 € 

118. Izobešanje in pobiranje zastav kpl 298,00 € 

119. Izobešanje in pobiranje transparentov kos 95,00 € 
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2. ZIMSKO VZDRŽEVANJE 

 

1.    Pesek s prevozom na deponije m3 19,60 € 

2.    Sol z nakladanjem in razkladanjem kg 0,14 € 

3.    Strojno-ročno čiščenje snega:     

3.1    KV delavec ur 14,00 € 

3.2    KV delavec+motorka ur 26,00 € 

3.3    LT 46 ur 23,00 € 

3.4    Rovokopač ur 30,00 € 

3.5    Traktor + plug ur 44,00 € 

4.    Kamion,traktor nad 90 KM,plug+posipalec ur 50,00 € 

5.    Kamion+ plug ur 44,00 € 

6.    Kamion + posipalec ur 44,00 € 

7.    Traktor do 90 KM+ plug ur 35,00 € 

8.    Traktor do 90 KM+ posipalec ur 35,00 € 

9.    Traktor nad  90 KM + plug ur 44,00 € 

10.    Traktor nad 90 KM + posipalec ur 44,00 € 

11.    Unimog + plug ur 51,00 € 

12.    Unimog + posipalec ur 51,00 € 

13.    Unimog + plug+posipalec ur 56,00 € 

14.    Spremljevalec ur 13,48 € 

15.    Postavitev snežnih količkov kos 1,69 € 

16.    Odstranitev snežnih količkov kos 1,12 € 

17.    Postavite vertikalne CP signalizacije v času zimske službe kos 58,00 € 

18.    Odstranitev vertikalne CP signalizacije po končanju zimske službe kos 9,50 € 

19.    Čiščenje zasnežene vertikalne CP signalizacije kos 2,10 € 

20.    Dobava novih snežnih količkov(obračun po računu dobavitelja + 3%) kos 2,30 € 

21.    Sledilne naprave kpl/mesec 600,00 € 

22.    Nadzor nad stanjem cest 3,00 ur na dan ur 23,40 € 

23.    Pripravljenost ur 13,20 € 

24.    Nakladanje in odvoz snega iz cest in pločnikov m3 4,70 € 

25.    Odstranjevanje ledenih sveč visečih iz objektov ur 46,00 € 
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3. CENIK URNIH POSTAVK DELAVCI 

 

1. PK delavec ur 13,00 € 

2. KV delavec ur 14,00 € 

3. VKV delavec ur 16,00 € 

4. SS  izobrazba ur 20,00 € 

5. VIŠ izobrazba ur 24,00 € 

6. VIS izobrazba ur 28,00 € 

 

4. CENIK URNIH POSTAVK VOZIL, MEHANIZACIJE ,ORODIJ IN OPREME Z 
VOZNIKOM , STROJNIKOM,DELAVCEM 

 

1. Tovorno vozilo do 3,5 t (cady,helux,dachia,LT 46) ur 24,00 € 

2. Tovorno vozilo do 12 t (actros,unimog) ur 36,00 € 

3. Tovotno vozilo Unimog + pometalna naprava ur 48,00 € 

4. Traktor s prikolico do 90 KM ur 25,00 € 

5. Traktor s gredersko desko do 90 KM ur 27,00 € 

6. Traktor s prikolico nad  90 KM ur 30,00 € 

7. Traktor s gredersko desko nad  90 KM ur 32,00 € 

8. Traktor s pometalno napravo nad 90 KM ur 36,00 € 

9. Traktor s kosilnico nad 90 KM ur 38,00 € 

10. Multicar pometač ur 35,00 € 

11. Rovokopač ur 30,00 € 

12. Mini bager ur 30,00 € 

13. Mini bager z udarnim kladivom ur 34,00 € 

14. Bager do 3,5 t ur 32,00 € 

15. Bager do 7,5 t ur 45,00 € 

16. Bager do 15 t ur 55,00 € 

17. Kosilnica BCS,HUSCAVARNA ur 25,00 € 

18. Motorna žaga ur 25,00 € 

19. Sewerin iskalec napak na vodovodu ur 31,00 € 

20. Agregat + prikolica ur 22,00 € 

21. Nabijalo Wacer ur 20,00 € 

22. Valjer Bomag 75 ur 28,00 € 

23. Rezalka za asfalt Stihel ur 22,00 € 

24. Električne škarje ur 20,00 € 

25. Vrtalka za luknje v AB steno,ploščo do fi 200 m/m kos 98,00 € 

26. Potopna črpalka ur 18,00 € 

27. Prevoz mehanizacije s prikolico ur 70,00 € 

28. Izobešanje in pobiranje transparenta kos 95,00 € 

29. Izobešanje in pobiranje zastav kpl 298,00 € 

30. Najem avtodvigala Kobra ur 31,00 € 

31. Najem prometne signalizacije za cestno zaporo,zaporna letev s stojali dan 14,00 € 

32. Najem prometne signalizacije za cestno zaporo,prometni znak dan 7,00 € 

33. Najem prometne signalizacije za cestno zaporo,svetilka dan 6,50 € 
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5. CENIK PREVOZOV Z KAMIONOM 

 

1. Do 3 km m3 2,40 € 

2. Do 5 km m3 2,70 € 

3. Do 7 km m3 4,10 € 

4. Do 10 km m3 5,90 € 

5. Do 12 km m3 6,40 € 

6. Do 15 km m3 7,20 € 

7. Do 20 km m3 8,10 € 

8. Do 25 km m3 9,40 € 

9. Do 35 km m3 10,80 € 

10. Do 45 km  m3 12,60 € 

 

 

Vse cene so navedene v € brez DDV! 

 

 

Pripravil:         Direktor: Roman Ciglar 

Janez Orehek  

  

 


