
  

Tarifa nadomestil za uporabo sredstev iz popisa 

 

 

Točka 

tarife 

 

VRSTA SREDSTVA ALI OPREME 
Delovna 

prostornina / 

zmogljivost / 

nosilnost / namen 

(na dan) 

OSNOVA ZA 

OBRAČUN 

NADOMESTILA 

(% od minimalne 

plače) 

I. MOTORNA VOZILA 

1. motorna kolesa  

1.1.   do 250 cm
3
 0,95 

1.2.   nad 250 cm
3
 1,76 

2. Kombinirana vozila 

2.1.  do 1500 cm
3
 2,00 

2.2.  nad 1500 cm
3
 2,38 

3. osebna vozila (terenska vozila) 

3.1.  do 1500 cm
3
 2,10 

3.2.  nad 1500 do 2000 

cm
3
 

4,10 

3.3.  nad 2000 cm
3
 6,19 

4. Avtobusi 

4.1.  od 9 do 23 sedežev 17,15 

4.2.  od 24 do 39 sedežev 32,56 

4.3.  nad 40 sedežev 33,34 

5. tovorna vozila 

5.1.  z nosilnostjo 2 t 4,57 

5.2.  z nosilnostjo nad 2 

do 3 t 

3,91 

5.3.  z nosilnostjo nad 3 

do 5 t 

4,76 

5.4.  z nosilnostjo nad 5 

do 7 t 

11,81 

5.5.  z nosilnostjo nad 7 t 18,86 

6. priklopna vozila 

6.1.  z nosilnostjo do 2 t 1,81 

6.2.  z nosilnostjo nad 2 

do 4 t 

2,95 

6.3.  z nosilnostjo nad 4 t 3,81 

7. tovorna specialna vozila 

7.1.  za prevoz živil 5,72 

7.2.  hladilnik  14,29 

7.3.  cisterna za tek. 

goriva do 10 t 

26,67 

7.4.  cisterna za tek. 

goriva nad 10 t 

30,48 

7.5.  cisterna za pitne 

tekočine 

14,29 

7.6.  druga 20,13 



  

8. vlečna vozila 

8.1.  sedlasti vlačilec do 8 

t 

15,24 

8.2.  sedlasti vlačilec nad 

8 t 

15,72 

8.3.  sedlasti vlačilec in 

priklopni zabojnik 

18,10 

8.4.  druga 16,35 

9. delovna vozila  

9.1.  kompresorski 

agregat, 

elektroagregat, 

potujoča delavnica, 

avtodvigalo, za 

nakladanje, potujoči 

laboratorij in druga 

22,26 

II. DELOVNI STROJI IN SREDSTVA 

1. viličarji vseh vrst in zmogljivosti ter vsa druga sredstva integralnega transporta 

1.1.  viličar do 3 t 3,81 

1.2.  viličar nad 3 t 5,72 

2. gradbeni in inženirski stroji 

2.1.  avtobager (MH6 in 

MH5) 

7,37 

2.2.  bager RH6 5,90 

2.3.  buldožer 8,05 

2.4.  rovokopač 4,76 

2.5.  nakladač 0,8 – 1,2 m
3
 

žlice 

4,41 

2.6.  nakladač 1,5 - 2 m
3
 

žlice 

8,76 

2.7.  valjar 1,04 

2.8.  asfaltni finišer 9,40 

2.9.  žerjav stolpni 4,79 

2.10  avtodvigalo 9,85 

2.11.  vrtalni stroj (večje 

zmogljivosti) 

17,69 

2.12.  agregat diesel do 100 

KW 

2,04 

2.13.  vodna črpalka diesel 

300 l/min 

1,57 

2.14.  drugi gradbeni stroji 5,49 

Točka 

tarife 

 

VRSTA SREDSTVA ALI OPREME 

KRITERIJ ZA 

OBRAČUN 

NADOMESTILA 

NAČIN 

OBRAČUNA 

NADOMESTILA 

III. PLOVILA 

1. ladje, čolni in druga plovila morskega 

in rečnega prometa s pripadajočo 

opremo in orodjem 

na dan 1 promil od 

knjižne vrednosti 

sredstva 

IV. ZRAKOPLOVI VSEH VRST 



  

1. ultra lahko športno letalo na uro letenja 2 promila od 

knjižne vrednosti 

sredstva 
2. lahko športno letalo 

3. letalo za prevoz potnikov 

4. helikopterji 

V. VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE 

1. stacionarni in prenosni električni 

agregati ter akumulatorji različnih vrst 

na dan 1 promil od 

knjižne vrednosti 

sredstva 

VI. OPREMA V AVTOPRALNICAH, PRENOSNI REZERVOARJI IN POSODE 

ZA VODO TER DRUGA SREDSTVA IN OPREMA, KI SE LAHKO 

UPORABLJA ZA RKB DEKONTAMINACIJO 

1. oprema v avtopralnicah, prenosni 

rezervoarji in posode za vodo ter druga 

sredstva in oprema, ki se lahko 

uporablja za RKB dekontaminacijo 

na dan 1 promil od 

knjižne vrednosti 

sredstva 

VII. MOTORNE IN ELEKTRIČNE ŽAGE, REZALKE, TRAKTORSKI 

PRIKLJUČKI IN DRUGA SREDSTVA TER OPREMA ZA TEHNIČNO 

REŠEVANJE 

1. motorne in električne žage, rezalke, 

traktorski priključki in druga sredstva 

ter oprema za tehnično reševanje 

na dan 1 promil od 

knjižne vrednosti 

sredstva 

 

Točka 

tarife 

 

Objekt/ 

zemljišče 

 

VRSTA SREDSTVA 

 

na mesec 

do 5000 

preb.-

lega 

(% od 

min. 

plače) 

nad 

5000 

preb.-

lega 

(% od 

min. 

plače) 

VIII OBJEKTI IN ZEMLJIŠČA 

1. stanovanjski prostori (komunalno opremljeni) 

1.1. stanovanjska 

stavba 

Stavbe in prostori, ki se 

pretežno uporabljajo za 

stanovanje, npr. 

stanovanjska hiša, 

stanovanjski blok 

(stolpnica), počitniška 

hiša. 

1.) površina m
2
           

starost 

vsakih 10 m
2
,
        

do 

10 let 

 10 - 20 let
  

20 - 30 let
  

nad 30 let 

 

 

8,30 

7,68 

7,06 

6,42 

 

9,64 

9,20 

8,76 

8,30 

2. kmetijska in gozdna zemljišča površina vsakih 100 

m
2
 

0,0050 x bonitetna 

ocena zemljišča 

3. pozidano zemljišče, vodno zemljišče, 

neplodno zemljišče  

površina vsakih 100 

m² 

0,25 

4. skladiščni prostori 

4.1. skladišče Industrijska in druga 

skladišča. Tudi skladišče 

v gradnji oziroma 

opuščeno skladišče, ki 

ima zgrajeno streho 

oziroma zgrajena streha 

1.) površina m
2
, 

vsakih 10 m
2
 

 

0,48  

 

1,6 



  

še obstoji. 

4.2. gospodarsko 

poslopje, 

garaža 

(tudi 

opuščene 

stavbe in 

stavbe v 

gradnji do III. 

gradbene 

faze) 

Nestanovanjske stavbe 

občanov, ki se pretežno 

uporabljajo za 

opravljanje kmetijske 

dejavnosti, npr. hlev, 

zidanica, klet, drvarnica, 

skedenj, kozolec itd. 

Tudi gospodarsko 

poslopje v gradnji 

oziroma opuščeno 

gospodarsko poslopje, ki 

ima zgrajeno streho 

oziroma zgrajena streha 

še obstaja. Stavbe 

namenjene predvsem za 

shranjevanje motornih 

vozil, ki so 

konstrukcijsko 

samostojne glede na 

sosednje stavbe ali pa so 

v sklopu vrste garaž 

(zgrajene do vključno III. 

gradbene faze). Tudi 

opuščene stanovanjske 

stavbe in stanovanjske 

stavbe v gradnji, 

dograjene do vključno 

III. gradbene faze. 

1.) površina m
2
, 

vsakih 10 m
2
 

 

0,48  

 

 

1,43 

 

4.3. dvorišče, 

prodajni trg, 

parkirišče, 

odprto 

skladišče 

Zemljišča ob stavbi 

oziroma med stavbami, 

ki so namenjena 

dejavnosti v zvezi s 

funkcijo stavbe in njenim 

vzdrževanjem. Zemljišča, 

ki so namenjena in 

urejena za promet z 

blagom, npr. živilski trg, 

živinski trg, avtomobilski 

trg, sejmišče, razstavišče 

itd. Zemljišče, ki ne 

pripada cestnemu svetu, 

namenjena in urejena za 

postanek vozil. 

Zemljišča, namenjena in 

urejena za trajno 

shranjevanje surovin, 

polizdelkov, izdelkov 

ipd. na prostem. 

 

1.) površina m
2
, 

vsakih 10 m
2
 

 

0,48  

 

 

1,26 

 



  

5. skladiščni prostori za minsko eksplozivna sredstva 

5.1. skladiščni 

prostori za 

MES 

Stavbe in prostori, 

namenjeni za 

skladiščenje minsko 

eksplozivnih sredstev 

1.) površina m
2
, 

vsakih 10 m
2
 

 

3,21 

 

6. poslovni prostori 

6.1. poslovna 

stavba 

Stavbe in prostori, ki se 

pretežno uporabljajo za 

dejavnost podjetij, 

zavodov in drugih 

organizacij, strank, 

društev, samostojnih 

podjetnikov in drugih 

pravnih oseb, npr. 

industrijska hala, hlev 

(farma), žaga, mlekarna, 

banka, pošta, gledališče, 

muzej, kino, trgovina, 

hotel, gostilna, študentski 

dom, stavba za 

shranjevanje letal, čolnov 

(hangar), sodnija, stavba 

državne uprave, lovska 

koča, športna dvorana, 

obrtna delavnica, 

servisna delavnica itd. 

Tudi poslovna stavba, ki 

je dograjena do vključno 

III. gradbene faze ter 

opuščena poslovna 

stavba. 

1.) površina m
2
,                 

starost 

vsakih 10 m
2
,
       

do 

10 let 

 10 - 20 let
  

20 - 30 let
  

nad 30 let 

 

1,92  

1,82  

1,72  

1,60 

 

 

8,03  

6,16  

4,28  

2,41  

 


