Priloga:
»PRILOGA:
Najvišja višina priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za
prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022
Preglednica: Najvišji priznani strošek nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za
prevoz čebel na pašo (v EUR/kos, brez DDV)

Seznam posamezne čebelarske opreme
Čebelji panji s testnimi vložki
panji LR/DB
AŽ nakladni
AŽ 10- ali več satni, 3 etaže
AŽ 10- ali več satni, 2 etaži
AŽ 9- ali manj satni
Testni vložek za odkrivanje varoe
Ometalniki (blago ali kovinski)
Smukalnik cvetnega prahu (leseni ali PVC)
Sušilnik za cvetni prah
manjši do vključno 10 kg
večji nad 10 kg
Naprava za pridobivanje cvetnega prahu izkopanca
Točilo s pripadajočo opremo
ročno 3- ali 4-satno
4-satno z motorjem
4-satno samoobračalno
6-satno samoobračalno
8-satno samoobračalno
12-ali več satno samoobračalno
Posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l)
do vključno 50 kg (inoks/PVC; s PVC/inoks pipo/brez PVC/inoks pipe; s
hermetičnim pokrovom/brez hermetičnega pokrova)
do vključno 100 kg (inoks/PVC; s PVC/inoks pipo/brez PVC/inoks pipe; s
hermetičnim pokrovom/brez hermetičnega pokrova)
do vključno 200 kg (inoks/PVC; s PVC/inoks pipo/brez PVC/inoks pipe; s
hermetičnim pokrovom/brez hermetičnega pokrova)
nad 200 kg (inoks/PVC; s PVC/inoks pipo/brez PVC/inoks pipe; s hermetičnim
pokrovom/brez hermetičnega pokrova)
Cedila, cedilna posoda in korita
cedilo, enojno ali dvojno
cedilna posoda do vključno 50 kg s cedilom
separator/korito za ločevanje medu, voska ipd.
Črpalka za med ali druga primerljiva živila
črpalka
Naprava za utekočinjenje medu
grelna spirala/potopni grelec
toplotna omara/komora za segrevanje medu do vključno 299 kg
toplotna omara/komora za segrevanje medu 300 kg in več
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Vrednost
(EUR/kos)
110,23
107,62
180,77
134,67
109,04
7,52
300,24
26,61
208,90
816,56
183,68
281,31
554,14
1.708,81
2.377,16
3.170,43
3.291,74
113,37
138,59
234,44
532,68
29,38
172,59
621,77
1.553,00
285,85
934,83
2.075,12

Hladilna tehnika
hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) do vključno 500 l
hladilne omare/vitrine (brez zamrzovalnega dela) nad 500 l
hladilne komore/minihladilnica
Mešalne palice in mešalniki za kremni med
mešalna palica za vrtalnik
homogenizator brez gretja
homogenizator z gretjem do vključno 500 kg
homogenizator z gretjem nad 500 kg
Refraktometer
Konduktometer
Naprave za polnjenje, zapiranje in etiketiranje embalaže
polnilna naprava za med brez mize
polnilna naprava za med z mizo
dozirna miza (dodatek k polnilni napravi)
ročna/polavtomatska etiketirka
avtomatska etiketirka
naprava za zapiranje embalaže, polavtomatska ali avtomatska
Transportni trak
Tehtnice za nadzor čebeljih družin
tehtnica, mehanska
tehtnica, digitalna, sporočanje SMS in/ali brezžično
Tehtnica z vremensko postajo, ki mora omogočati sporočanje meritev po SMSsporočilih ali spletni aplikaciji in ki omogoča povezovanje v sistem opazovalno
napovedovalne službe medenja
Kontrolne tehtnice
možnost tehtanja do vključno 30 kg
možnost tehtanja nad 30 kg
Sistemi za odkrivanje satov
posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo
posoda za odkrivanje z odcejalno mrežo (z odlagalnikom ali stojalom)
korito za odkrivanje, nerjaveče – manjše (do vključno 100 cm)
korito za odkrivanje, nerjaveče – večje (nad 100 cm)
stroj za odkrivanje satja
stroj za odkrivanje satja, ročni/polavtomatski
stroj za odkrivanje satja, avtomatski
Stiskalnica za odvajanje voska
Parni uparjalnik za voščine/kuhalnik voščin/topilnik voska
sončni topilnik s stojalom
parni uparjalnik 230 V ali plinski gorilnik za kuhalnik voščin
kuhalnik z dodanim parnim uparjalnikom ali gorilnikom
kuhalnik na paro ali suhi zrak z integriranim električnim grelcem
Kalup za vlivanje satnic (AŽ/LR/DB)
Inkubator za shranjevanje matičnjakov
Pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel
brizgalka za oksalno kislino
izparilnik/sublimator za oksalno kislino
hlapilnik za mravljinčno kislino
Oprema za krmljenje čebel
pitalnik
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1.605,25
2.096,64
5.241,60
54,12
696,05
1.740,13
6.167,67
59,90
109,91
2.449,60
4.326,11
918,66
340,03
1.709,90
944,97
1.842,40
323,27
397,48
759,63

196,30
446,22
74,13
118,13
333,91
544,48
1.195,13
3.652,54
2.257,30
220,45
64,98
410,26
917,88
1.068,13
1.298,30
49,72
201,05
13,32
11,94

cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo do vključno 150 l
cisterna s črpalko in drugo pripadajočo opremo nad 150 l
električni mešalnik za pripravo pogač
Elektroagregati
elektroagregat do vključno 2 kW
elektroagregat od 2 do vključno 4 kW
Ekološke satnice s certifikatom
ekološke satnice – AŽ/LR (kom)
Posode za skladiščenje čebeljih izdelkov (matični mleček, cvetni prah, propolis
itd.)
kozarec 40 ml s pokrovom – za matični mleček
embalaža EPS (fi 46) – za matični mleček
kozarec melbrosin s pokrovom (210 ml, fi 66)
embalaža EPS (fi 74) – za matični mleček
stekleničke za propolis (za tinkture, 50 ml)
kozarec 89 ml s pokrovom
kozarec 212 ml s pokrovom
Industrijski tiskalnik za tisk ali dotisk nalepk in označevanje gotovih izdelkov
Seznam sredstev za prevoz čebel na pašo
Kontejnerji
za 8 panjev
za 10 panjev
za od 12 do vključno 16 panjev
za od 17 do vključno 26 panjev
za 27 in več panjev
Prikolice
lahki priklopnik (NDV do vključno 750 kg)
lahki priklopnik (NDV od 750 kg do vključno 2.200 kg)
Vir: izračuni KIS in MKGP.«.
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419,83
793,91
1.089,00
480,70
742,47
3,26

0,25
0,71
0,30
1,01
0,69
0,37
1,30
4.173,87

844,29
927,85
1.318,07
1.638,22
3.688,38
910,72
1.813,44

