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Priloga 1: Seznam upravi čenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – 

mehanizacija za se čnjo in spravilo lesa ter pove čanje ekonomske vrednosti gozda 
 
 

Koda 
m
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. /

 o
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a 

Stroj oz. oprema Enota mere  

Najvišja 
priznana 
vrednost 

/enoto (brez 
DDV) 

Opis kW, m, t, l, 
kos EUR/enoto 

7.1 
 TRAKTORJI, DRUGI VLE ČNI 

STROJI IN OPREMA LE TEH     

7.1.2 
 Kmetijski traktorji standardni, 

štirikolesni pogon* kW**   
7.1.2.9 M Traktor kolesnik za delo v gozdu*  Ponudbe 

7.7.17  Gozdarski mul čerji, delovna 
širina m  

7.7.17.1 O 
Gozdarski mulčerji, delovna širina 
2 m 

2 6.450 

7.7.17.2 O Drugi gozdarski mulčerji  Ponudbe 
7.13  NAMENSKI GOZDARSKI STROJI    

7.13.1  Motorne žage, klasi čne kW  
7.13.1.1 O 2,5 kW – bencin 2,5 280 
7.13.1.2 O 4 kW – bencin 4 225 
7.13.1.3 O 6 kW – bencin 6 233 
7.13.1.4 O 1,2 kW – baterija 1,2 417 
7.13.2  Motorne žage, enoro čne kW  

7.13.2.1 O 1,4 kW – bencin 1,4 286 
7.13.2.2 O 1,7 kW – bencin 1,7 412 

7.13.4 
 Gozdarske nadgradnje za 

kmetijske traktorje* kos  

7.13.4.1 O 
Gozdarska nadgradnja, 
kompletna* 1 

1 16.500 

7.13.4.2 O 
Gozdarska nadgradnja, lažja 
izvedba* 2 1 6.500 

7.13.5  Namenski gozdarski traktorji kW**  
7.13.5.1 M Gozdarski zgibnik 110 kW 110 1.800 

7.13.5.2 M 
Gozdarski zgibnik s transportnim 
dvigalom 150 kW 

150 1.587 

7.13.5.3 M 
Drugi namenski gozdarski traktorji 
(zgibniki)  

Ponudbe 
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7.13.6 
 Vitli, trito čkovni mehanski; 

vlečna masa t  
7.13.6.1 O 3 t 3 367 

7.13.6.2 O 4 t 4 325 

7.13.6.3 O 5 t 5 320 

7.13.6.4 O 6 t 6 333 

7.13.7 
 Vitli, trito čkovni 

elektrohidravli čni; vle čna masa t  

7.13.7.1 O 5 t, elektrohidravlični 5 580 

7.13.7.2 O 6 t, elektrohidravlični 6 583 

7.13.7.3 O 8 t, elektrohidravlični 8 625 
7.13.7.4 O 6,5 t, zobniško gonilo, 1 boben 6,5 985 
7.13.7.5 O 8,5 t, zobniško gonilo, 2 bobna 8,5 1.671 

7.13.7.6 O 
Drugi tritočkovni elektrohidravlični 
vitli  

Ponudba 

7.13.8  Vitli, vgradni t  
7.13.8.1 O 2 bobna 2 x 8 t 8 1.050 

7.13.8.2 O 2 bobna 2 x 10 t 10 980 

7.13.8.3 O Drugi vgradni vitli 
 

Ponudbe 
7.13.9  Vitli, dodatna oprema kos  

7.13.9.1 O Radijsko krmiljenje 1 1.100 
7.13.9.2 O Opozarjanje na nagib 1 400 
7.13.9.3 O Škripec, zunanji, 6 ton 1 200 
7.13.9.4 O Škripec, gnan za izvleko vrvi 1 1.000 
7.13.10  Mali vitli z motorno žago kW  

7.13.10.1 O 1,3 t, z vrvjo 4 750 
7.13.10.2 O 1,7 t, z vrvjo 6 775 
7.13.10.3 O Aki vitel 0,85 t, z vrvjo 4 1.250 
7.13.11  Izvlečne kleš če, trito čkovne kos  

7.13.11.1 O Standardne 1 2.200 
7.13.11.2 O Vrtljive 1 3.000 
7.13.11.3 O Vrtljive, teleskopske, 5 m 1 9.600 
7.13.11.4 O Druge izvlečne klešče 1 Ponudbe 
7.13.12  Mali izvle čni goseni čarji*** kW**  

7.13.12.1 M 6,4 kW  z vitlom 6,4 1.938 
7.13.12.2 M 6,4 kW s teleskopsko roko 6,4 3.531 
7.13.12.3 M 9 kW z vitlom 9 1.511 
7.13.12.4 M 9 kW s teleskopsko roko 9 3.078 

7.13.13 
 Gozdarske prikolice z 

nakladalnikom; nosilnost t  
7.13.13.1 O 6 t  6 3.233 
7.13.13.2 O 8 t  8 3.313 
7.13.13.3 O 10 t 10 2.830 
7.13.13.4 O 12 t  12 3.267 
7.13.13.5 O Druge gozdarske prikolice 

 
Ponudbe 
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7.13.15  Stroji za se čnjo (harvesterji) KW  
7.13.15.1 S 70 kW – gosenični 70 3.386 
7.13.15.2 S 140 KW – gosenični 140 2.629 
7.13.15.3 S 90 kW – kolesni 90 3.333 
7.13.15.4 S 140 KW – kolesni 140 2.429 
7.13.15.5 S 175 kW – kolesni 175 2.257 
7.13.15.6 S Drugi stroji za sečnjo (harvesterji) 

 
Ponudbe  

7.13.16  Zgibni prikoli čarji (forwarderji) KW  
7.13.16.1 S 90 kW  90 2.400 
7.13.16.2 S 125 kW  125 1.960 
7.13.16.3 S 140 kW  140 2.143 

7.13.16.4 S 

Drugi zgibni prikoličarji 
(forwarderji), vključno s 
kombiniranim strojem za sečnjo in 
prevoz 

 
Ponudbe 

7.13.21  Drugi namenski gozdarski stroji   
7.13.21.1 S Procesorske - harvesterske glave cm Ponudbe 
7.13.21.2 M Rezalne ali ščipalne glave cm Ponudbe 

7.13.21.3 S 
Traktorski priključni stroji s 
procesorsko glavo 

cm Ponudbe 

7.13.21.4 M Žični žerjavi m Ponudbe 
7.13.21.5 M Vozički za žične žerjave kN Ponudbe 
7.13.21.6 O Odrivne deske za les kpl Ponudbe 

7.13.21.7 O 
Samohodni gosenični vitli (T- 
winch) 

t Ponudbe 

7.13.21.8 O 
Insekticidna mreža za zatiranje 
podlubnikov 

kos Ponudbe 

7.13.21.9 O Sadilni stroj za sadnjo sadik v 
gozdu 

kos Ponudbe 

5 
 SPLOŠNI STROŠKI  V VIŠINI DO 

10% UPRAVIČENIH STROŠKOV 
NALOŽB  

  

5.1  Do 15.000 evrov vloga  1.500 
5.1.3 / Stroški uradnih prevodov list 20 
5.1.4 / Ostali stroški vloga 750 
5.2  Od 15.000 do 200.000 evrov vloga 20.000 

5.2.4 / Stroški uradnih prevodov list 20 
5.2.5 / Ostali stroški vloga 7.500 
5.3.1  Od 200.000 do 1.000.000 evrov vloga 100.000 

5.3.1.4 / Stroški uradnih prevodov list 20 
5.3.1.5 / Ostali stroški vloga 45.000 
5.3.2  Od 1.000.000 do 2.000.000 evrov vloga 200.000 

5.3.2.4 / Stroški uradnih prevodov list 20 
5.3.2.5 / Ostali stroški vloga 90.000 

 
M – mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa 
O – oprema za sečnjo in spravilo lesa 
S – strojna sečnja in spravilo lesa 
 
* Traktor kolesnik za delo v gozdu je kmetijski traktor, ki ima gozdarsko nadgradnjo ter ima naslednje 
karakteristike, kar mora biti razvidno iz ponudb: 
- minimalna moč 45 kW, maksimalna moč 125 kW,  
- pogon na vsa 4 kolesa,  
- gozdarska nadgradnja (zunanja ojačitev, oz. zaščita kabine, zaščiteno podvozje), ki mora biti 

izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev; kar vlagatelj dokazuje s kopijo 
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potrdila o skladnosti v katerem so vpisani podatki o gozdarski nadgradnji; kopijo potrdila upravičenec 
priloži pri zahtevku za izplačilo sredstev,  

- fiksen ali snemljiv vitel; (razmerje med močjo traktorja in nazivno, vlečno silo vitla mora ustrezati 
priporočilom proizvajalca vitla) pri nameščenem fiksnem vitlu mora biti traktor opremljen z naletno 
odrivno desko skozi katero so speljane vlečne vrvi vitla; naletna odrivna deska mora biti nameščena 
na zadnji strani traktorja, tudi v primeru, če je fiksni vitel nameščen na sprednjem delu traktorja; 
traktor ima lahko naletno odrivno desko nameščeno samo na sprednjem delu traktorja, če je le ta 
opremljen z napravo za vzvratno vožnjo (nazaj obrnjen voznikov sedež in volan traktorja ter 
podvojene ustrezne krmilne naprave) in namenjen za vzvratno vleko. Navedeni morajo biti najmanj 
naslednji podatki: proizvajalec vitla, tip vitla, nazivna, vlečna sila vitla in priporočena moč traktorja. 

 
** kW – Pri traktorjih za katere je obvezno ugotavljanje skladnosti se upošteva moč navedena v potrdilu o 
skladnosti, sicer pa nazivna moč, ne glede na standard meritve moči. 
 
*** Traktor goseničar za delo v gozdu mora biti opremljen z zaščito voznikovega prostora, ki mora biti 
izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev, kar vlagatelj dokazuje z izjavo 
proizvajalca nadgradnje (oz. dobavitelja traktorja, če ima traktor gozdarsko nadgradnjo nameščeno 
tovarniško) iz katere so razvidni standardi in predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi; izjavo upravičenec 
priloži pri zahtevku za izplačilo sredstev 
1 Gozdarska nadgradnja, kompletna:  
 
Ta nadgradnja zajema vse sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju 
voznika in traktorja ter lažjemu in učinkovitejšemu delu pri spravilu lesa. Okvirno zajema cevno 
konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu 
traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja; na cevno konstrukcijo so nameščena 
varovalne mreže za varovanje šip kabine; spodnji del traktorja je zavarovan s kovinsko ploščo za 
varovanje; glede na zasnovo traktorja so s kovinskimi ploščami ali mrežami lahko varovani tudi drugi deli 
traktorja (zalogovnik za gorivo, stranske obloge itn.); pri vgrajenem fiksnem vitlu je nameščena najmanj 
ena naletno odrivna deska oz. odrivna deska vpeta v nosilno konstrukcijo za to desko in hidravlično 
premakljiva. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske 
nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja 
varnosti strojev. 
 
 
2 Gozdarska nadgradnja, lažja izvedba: 
 
Ta nadgradnja zajema sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju 
voznika in traktorja. Zajema najmanj cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je 
praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. 
motorja ter kovinsko ploščo za varovanje spodnjega dela traktorja. Izdelovalec nadgradnje mora s 
tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je 
pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev. 
 
 
Seznam opredeljuje najvišje priznane vrednosti na enoto mere, ki se upoštevajo pri obravnavi vlog 
vlagateljev in pri preverjanju zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni stroški se priznajo do najvišje 
priznane vrednosti na enoto mere.  
 
Če vrednosti niso določene v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – 
mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda oziroma je pri artiklu 
napisano »Ponudbe« mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z 
najnižjo ceno. 
 
Usmeritve vlagateljem glede prilaganja ponudb pri uveljavljanju gozdarske mehanizacije in opreme: 
 
1. V primeru strojev ali opreme, kjer niso določeni razredi »od – do«, mora vlagatelj, ki želi uveljavljati 

stroj ali opremo, ki se po specifikaciji uvršča med posamezne razrede, k vlogi na javni razpis priložiti 
eno ponudbo. Vlagatelj v aplikaciji za vnos vlog iz šifranta izbere stroj ali opremo iz kataloga, ki je 
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glede na specifikacijo najbližje stroju ali opremi iz kataloga. Upošteva se pravilo matematičnega 
zaokroževanja (pri 5, oz. polovični vrednosti se zaokroži navzgor).  

 
2. Če v posamezni kategoriji strojev ali opreme, obstaja možnost »drugo«, potem vlagatelj predloži tri 

tržno primerljive pisne ponudbe. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost 
najugodnejše ponudbe. Ob tem je potrebno poudariti, da se možnost »drugo« nanaša na stroje in 
mehanizacijo, ki so pod oziroma nad vrednostmi specifikacij strojev in opreme, določene v katalogu 
(m, KW, ipd.). 

 
3. V primeru, ko v katalogu stroškov, v posamezni kategoriji strojev ali opreme, ni kategorije »drugo«, 

vlagatelj pa predloži ponudbo za stroj ali opremo, ki je nad oziroma pod vrednostmi iz specifikacij, 
določenih v katalogu (m, KW, ipd.), velja, da se vlagatelju sredstev za ta namen ne odobri. 


