
 

  Priloga 1 

   

1. Overitve meril 

              

Cena v € 

   

1.1. Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje 75,00 

1.2. Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne do 500 kg 53,00 

1.3. Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne nad 500 kg do 5000 kg 80,00 

1.4. Avtomatske tehtnice, gravimetrične polnilne nad 5000 kg  150,00 

1.5. Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov (tračne) 177,00 

1.6. Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov do 500 kg  88,00 

1.7. Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov od 500 kg do 5000 

kg  110,00 

1.8. Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov nad 5000 kg  150,00 

1.9. Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju 150,00 

1.10. Avtomatske tehtnice za tehtanje tirnih vozil 180,00 

1.11. Enofazni in trifazni indukcijski števci električne energije  

 z eno ali več tarifami, za direktno priključitev na omrežje 2,00 

1.12. Merilniki tlaka v pnevmatikah 9,00 

1.13. Ležeči rezervoarji (računska metoda) do 5 m
3
 108,00 

  za vsakih naslednjih začetih 5 m
3
 1,00 

1.14. Ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l 4,00 

 za vsakih naslednjih začetih 100 l 1,00 

1.15. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (I) 58,00 

1.16. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (II) 35,00 

1.17 Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z neavtomatskim 

ravnotežnim položajem do 20 kg 18,00 

1.18. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z neavtomatskim 

ravnotežnim položajem nad 20 kg do 500 kg 22,00 

1.19. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z neavtomatskim 

ravnotežnim položajem nad 500 kg do 9000 kg 50,00 

1.20. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z neavtomatskim 

ravnotežnim položajem nad 9000 kg do 20000 kg 90,00 

1.21. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z neavtomatskim 

ravnotežnim položajem nad 20000 kg 150,00 

1.22. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem do 20 kg 24,00 

1.23. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem nad 20 kg do 500 kg 36,00 

1.24. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem nad 500 kg do 9000 kg 66,00 

1.25. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem nad 9000 kg do 20000 kg 100,00 

1.26. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem nad 20000 kg 160,00 

1.27. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) do 20 kg  27,00 

1.28. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) 20 kg do 500 kg  35,00 

1.29. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 

polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 500 kg do 

9000 kg  75,00 

1.30. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 

polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 9000 kg do 

20000 kg  145,00 



 

1.31. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 

polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 20000 kg do 

50000 kg  301,00 

1.32. Neavtomatske tehtnice točnostnega razreda (III) in (IIII) z avtomatskim in   

 polavtomatskim ravnotežnim položajem (elektromehanske) nad 50000kg  369,00 

1.33. Pokončni rezervoarji (računska metoda) do 50 m
3
 120,00 

 za vsakih naslednjih začetih 10 m
3
 1,00 

1.34. Pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda) do 100 l 4,00 

 za vsakih naslednjih začetih 100 l 1,00 

1.35. Utež F1 (nazivne mase 1 mg–5 g) 40,00 

1.36. Utež F1 (nazivne mase 10 g–20 kg) 54,00 

1.37. Utež F2 (nazivne mase 1 mg–20 kg) 34,00 

1.38. Utež M1 ali M2 (nazivne mase 1 mg–20 kg) 18,00 

   

   

2. Kalibracije meril  

                    

Cena v € 

   

2.1. Nazivna prostornina merilne posode 50 l 200,00 

2.2. Nazivna prostornina merilne posode 100 l 360,00 

2.3. Nazivna prostornina merilne posode 200 l 450,00 

2.4. Nazivna prostornina merilne posode 500 l 510,00 

2.5. Nazivna prostornina merilne posode 1000 l 580,00 

2.6. Nazivna prostornina merilne posode 2000 l 680,00 

2.7. Nazivna prostornina merilne posode 2500 l 720,00 

2.8. Nazivna prostornina merilne posode 5000 l 1200,00 

2.9. Posamična utež E1 (nazivna masa 1 mg–5 g) 80,00 

2.10. Posamična utež E1 (nazivna masa 10 g–10 kg) 110,00 

2.11. Zaporedna utež E1 v garnituri (nazivne mase 1 mg–5 g) 66,00 

2.12. Zaporedna utež E1 v garnituri (nazivne mase 10 g–10 kg) 91,00 

2.13. Utež E2 (nazivna masa 1 mg–5 g) 53,00 

2.14. Utež E2 (nazivna masa 10 g–20 kg) 73,00 

2.15 Utež F2 (nazivna masa 500 kg) 183,00 

   

   

3. Nadzor nad IO Cena v € 

   

3.1. Stroški vzdrževanja sistema 500,00 

3.2. Stroški vzdrževanja sistema – dodatna področja 300,00 

3.3. Stroški nadzora – število overjenih meril v laboratoriju do 200 kosov 50,00 

3.4. Stroški nadzora – število overjenih meril v laboratoriju od 200 do 1000 kosov 100,00 

3.5. Stroški nadzora – število overjenih meril v laboratoriju od 1000 do 10000 

kosov 150,00 

3.6. Stroški nadzora – število overjenih meril v laboratoriju nad 10000 kosov 200,00 

3.7. Stroški nadzora – število overjenih meril na kraju samem do 200 kosov 100,00 

3.8. Stroški nadzora – število overjenih meril na kraju samem od 200 do 1000 

kosov 200,00 

3.9. Stroški nadzora – število overjenih meril na kraju samem nad 1000 kosov 300,00 

 


