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MINISTRSTVA
3908.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otlica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-2/99
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otlica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otlica, št. 01-14/98 z dne
13. 7. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Otlica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica je izdelan v treh izvodih za 3711,20
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Tolmin, v občini Ajdovščina, oziroma v katastrskih občinah
Dol-Otlica, Kovk, Križna gora in Col.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin,
Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica.

3909.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik, št. 09-36/97 z dne
29. 6. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik je izdelan v treh izvodih za 5234,67
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
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Celje, v občinah Vojnik in Dobrna, oziroma v katastrskih
občinah Brdce nad Dobrno, Klanc, Zavrh, Čreškova, Socka,
Lipa, Dol, Verpete, Podgorje, Loka, Novake, Homec,
Dobrna, Lemberg, Strmec pri Vojniku, Višnja vas, Male Dole,
Bezovica, Tomaž, Vojnik trg in Vojnik okolica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Celje, Lava 7, Celje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-9/13-99
Ljubljana, dne 25. julija 2001.

Uradni list Republike Slovenije
Muretinci, Novinci, Polenci, Polenšak, Prerad, Prvenci,
Rjavci, Rotman, Sakušak, Senčak, Slavšina, Slomi,
Sobetinci, Stonjci, Tibolci, Zagojiči, Zagorci in Zamušani.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova 5, Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12/15-97
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3911.
3910.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Polenšak

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Polenšak
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Polenšak, št. 12-35/97 z dne
20. 3. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Maribor, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Polenšak na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak je izdelan v treh izvodih za
2820,31 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Maribor, v občinah Desternik-Trnovska vas,
Dornava, Gorišnica, Juršinci in Ptuj, oziroma v katastrskih
občinah Bodkovci, Borovci, Bratislavci, Bukovci, Dornava,
Dragovič, Formin, Gajevci, Gorišnica, Gradiščak, Grlinci,
Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mala vas, Mezgovci, Moškanjci,

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica, št. 12-22/95
z dne 22. 5. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Slovenska Bistrica na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica je izdelan v treh izvodih
za 5080,75 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Slovenska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Brezje pri Poljčanah, Bukovec,
Cigonca, Črešnjevec, Gabrnik, Gaj, Hošnica, Laporje,
Lušečka vas, Modraže, Ogljenšak, Pečke, Pekel, Pokoše,
Pretrež, Ritoznoj, Slovenska Bistrica, Spodnja Ložnica,
Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Stanovsko, Stopno,

Uradni list Republike Slovenije
Šentovec, Štatenberg, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole
pri Slovenskih Konjicah, Zgornja Polskava in Žabljek.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica je na
vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ul.
Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska
Bistrica.
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gled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, revirnega
vodstva Pivka, Snežniška 16, Pivka, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-5/00
Ljubljana, dne 3. septembra 2001.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Št. 322-01-12/11-98
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3912.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jezerščak

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jezerščak
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jezerščak, št. 05-05/99 z dne
31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jezerščak na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak je izdelan v treh izvodih za
3403,52 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Postojna, v občini Pivka, oziroma v katastrskih
občinah Palčje, Parje, Radohova vas, Zagorje in Trnje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak je na vpo-

3913.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna
gora

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna
gora
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna gora, št. 0528/99 z dne 31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1.
1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Racna gora-Križna gora na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so
sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna gora je izdelan v treh
izvodih za 5312,61 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Loška dolina,
Cerknica in Bloke, oziroma v katastrskih občinah Lož,
Poljane, Knežja njiva, Vrhnika, Stari trg, Viševek, Bločice,
Gornje jezero, Hudi vrh, Lipsenj, Metulje, Nova vas, Studeno
na Blokah in Žerovnica.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna gora je
na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu
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Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg,
Notranjskega odreda 6, Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna goraKrižna gora.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-1/99
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.

Št. 322-01-05-3/00
Ljubljana, dne 27. avgusta 2001.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3915.
3914.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorjanci

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorjanci
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorjanci, št. 08-03/98 z dne
16. 2. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Gorjanci na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci je izdelan v treh izvodih za
5394,71 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Brežice, v občinah Šentjernej in Krško, oziroma v
katastrskih občinah Vrhpolje, Šentjernej, Kostanjevica,
Ostrog, Gradišče, Orehovec, Oštrc, Črneča vas, Planina in
Podbočje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica, Grajska c.
23, Kostanjevica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija II

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija II
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija II, št. 01-11/98 z dne
25. 7. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Idrija II na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II je izdelan v treh izvodih za 4128,43
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Tolmin, v občini Idrija, oziroma v katastrskih občinah Vojsko,
Čekovnik, Idrijski log, Zadlog in Kovk.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Idrija, Trg sv. Ahacija 2,
Idrija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-1/99
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.

Št.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-1/00
Ljubljana, dne 24. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

3916.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velenje

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in
56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velenje
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Velenje, št. 10-13/98 z dne
13. 7. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1998 do
31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Velenje na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje je izdelan v treh izvodih za 5083,93
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Nazarje, v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki ,
oziroma v katastrskih občinah Rečica ob Paki, Šmartno ob
Paki, Paška vas, Veliki vrh, Gorenje, Lokovica, Šoštanj,
Gaberke, Podkraj, Kavče, Ložnica, Laze, Bevče, Velenje,
Škale, Plešivec, Hrastovec, Cirkovce, Paka in Paški Kozjak.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, Trg svobode 17, Šoštanj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje.
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3917.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kokra

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 31. 8. 2001

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kokra
1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.
2
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Jezersko-Kokra, Kokra 69a, Preddvor. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote JezerskoKokra.
4
V času javne razgrnitve bo v prostorih občine Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na kraju javne
razgrnitve objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-2/01-3
Ljubljana, dne 31. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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3918. Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se
financirajo in sofinancirajo iz državnega
proračuna

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 18. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ministrica, pristojna za kulturo,
izdaja
PRAVILNIK
o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz
državnega proračuna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek za izbiro programov in projektov, ki jih iz
državnega proračuna financira ali sofinancira Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo);
– opravila, ki jih v posameznih fazah postopka opravljajo službe ministrstva;
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka
opraviti predlagatelji programov in projektov oziroma izbrani
predlagatelji – izvajalci programov in projektov;
– delovanje strokovnih skupin in naloge ministrstva v
zvezi z njihovim delovanjem,
ter določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku,
ki ga ureja ta pravilnik (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).
Ta pravilnik se uporablja tudi za postopke, ki jih vodijo
organi v sestavi.
2. člen
Službe ministrstva, strokovne skupine in predlagatelji
se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri
programov ali projektov, ki jih iz državnega proračuna financira in sofinancira ministrstvo, ravnajo po pogojih ter merilih
in kriterijih, ki jih na podlagi tega pravilnika predpiše minister. Pogoji ter merila in kriteriji za posamezna področja so
del razpisne dokumentacije.
Od dneva objave razpisov do končne odločitve o izboru predlogov in o njihovem financiranju se pogoji ter merila
in kriteriji iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
II. POSTOPEK
3. člen
Postopek izbire programov ali projektov in sprejemanja
odločitev o dodelitvi finančnih sredstev za njihovo uresničitev poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in objava:
– javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov (v nadaljevanju: programski razpis);
– javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektni razpis);
– javnega razpisa za zbiranje predlogov na področju
prenove in restavriranja spomeniških lastnosti na kulturnih
spomenikih (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni
razpis);
– drugih vrst razpisov, kjer se ministrstvo pojavlja v
vlogi naročnika (v nadaljevanju: ciljni javni razpis).
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2. Evidentiranje vlog.
3. Odpiranje vlog.
4. Izdajanje sklepov o zavržbi prepoznih, nepopolnih in
nepravilno označenih vlog.
5. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog.
6. Odločitev ministra.
7. Vročanje sklepov ministra predlagateljem.
8. Obravnava morebitnih ugovorov, ponovna presoja in
odločitev ministra.
9. Javna objava sprejetih ministrovih odločitev.
10. Sklepanje pogodb s predlagatelji za izvedbo izbranih programov ali projektov.
11. Spremljanje izvajanja pogodb.
12. Ocenjevanje izvajanja programov ali projektov.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko minister
skladno s tretjim odstavkom 18. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture sprejme sklep o
financiranju oziroma sofinanciranju posameznega programa
ali projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da
ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta
in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
V primeru iz prvega odstavka tega člena minister presoja pisni predlog, ki mora vsebovati vse elemente, ki so
potrebni za odločitev o zadevi in priloži listine, ki dokazujejo
pomembnost in izvedljivost programa oziroma projekta. Minister lahko pri svojih odločitvah uporabi tudi mnenja posameznih strokovnjakov oziroma strokovnih skupin.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za vloge, ki so
prispele na javni razpis.
5. člen
Minister s sklepom določi besedilo javnega razpisa,
vsebino razpisne dokumentacije, datum objave razpisa in
razpisne roke.
S programskim razpisom se lahko v skladu s predpisi,
ki urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje. S projektnim razpisom se lahko predvidi večletno
sofinanciranje samo v primerih, ko so z njim predvidene tudi
letne izvedbene faze, ki so potrebne za končno izvedbo
projekta.
Minister imenuje s sklepom eno ali več komisij za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis. Komisija ima najmanj tri
člane.
Za izpeljavo postopkov projektnega razpisa, ki je odprt
celo leto, in ciljnih javnih razpisov, pooblasti minister tudi
pristojne uslužbence.
Vloge s predlogi, prispelimi na celoletni projektni razpis, se v prisotnosti pristojnih uslužbencev odpirajo enkrat
mesečno.
Razpisni roki se določijo v skladu s postopkom priprave in sprejemanja državnega proračuna ob upoštevanju zakonskih in drugih predpisov, povezanih z javnimi financami.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi, ki objavlja razpis,
– vrsto razpisa,
– razpisna področja, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– razpisni rok,
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– kriteriji in merila za izbor programov in projektov,
– način dostave predlogov,
– navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v
njegovi sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z
razpisom,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirane
osebe vpogledajo v razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka, se
lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na
vrsto predmeta javnega razpisa.
Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega razpisa.
Razpisni roki trajajo najmanj 4 tedne in največ eno leto.
Razpisni roki so natančneje opredeljeni v razpisnem
besedilu. Podrobnejša navodila, merila in kriteriji z navedbo
prednosti na razpisanih področjih ter prijavni obrazci morajo
biti predlagateljem na voljo ves čas razpisnih rokov. Na dan
objave javnega razpisa mora biti zainteresiranim omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo, na zahtevo pa jo je moč
naknadno predložiti zainteresirani osebi.
7. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih javnih glasilih po izbiri
ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
8. člen
Evidenco vlog, prispelih na javni razpis, praviloma vodi
vložišče ministrstva. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vloge,
– ime, priimek, naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja,
– datum predložitve vloge,
– število kuvert, če jih je več,
– razpisno področje oziroma področja.
Vložišče ministrstva ob evidenci zabeleži tudi, ali je
vloga nepravilno označena.
Evidenco vlog in vloge, prispele na javni razpis, vložišče preda komisiji za odpiranje vlog.
Odpiranje vlog opravi komisija za odpiranje vlog, praviloma v prostorih ministrstva.
Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v
katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah, z navedbo vlagateljev ter vrsto razpisa in razpisnega področja,
na katerega se vloga nanaša,
– seznam pravočasnih in popolnih vlog, dopolnjen z
navedbo predlogov programov ali projektov na razpisnem
področju in zaprošenih sredstev.
Iz nadaljnjega postopka izloči vse prepozne, nepopolne in nepravilno označene vloge.
Pripravi seznam vlog, ki so bile izločene, ker ne vsebujejo obveznih podatkov in prilog, kot jih določa razpisna
dokumentacija; seznam tistih vlog, ki niso izpolnjene na
razpisnih obrazcih in seznam tistih vlog, katerih predlagatelji
ne ustrezajo vrsti razpisa.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je predložena do roka,
določenega v javnem razpisu.
Za pravilno označeno vlogo se šteje vloga, ki je predložena v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: »ne
odpiraj – vloga, vrsta razpisa: navedba razpisnega področja,
na katerega se vloga nanaša«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja.
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Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kot jih določa razpisna dokumentacija.
Komisija razvrsti vloge med pristojne uslužbence ministrstva za razpisna področja (v nadaljevanju: pristojni uslužbenci) v nadaljnjo obravnavo. Če vloge vsebujejo predloge,
ki sodijo v medpodročno obravnavo, vodje pristojnih služb
ministrstva predajo kopije predlogov za posamezna področja ali delovne naloge pristojnim uslužbencem ministrstva.
Če komisija razvrsti vlogo nepristojnemu uslužbencu ministrstva, vodja te pristojne službe zapisniško preda vlogo pristojnemu uslužbencu.
9. člen
Minister s sklepom zavrže vse prepozne, nepopolne in
nepravilno označene vloge.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
10. člen
Pristojni uslužbenci skrbijo za organizacijo in izvedbo
postopka strokovnega ocenjevanja predlogov programov in
projektov. V ta namen:
– izdelajo seznam predlogov, ki ustrezajo razpisnim
pogojem, z vsemi bistvenimi podatki;
– pripravijo informacijo o izpolnitvi preteklih pogodbenih obveznosti predlagateljev do ministrstva ter ob ugotovljenih kršitvah obveznosti predlog zavrnitve vseh vlog predlagatelja;
– pripravijo oceno doseženih rezultatov posameznega
predlagatelja – nosilca programa ali projekta v zadnjem letu
dni;
– zagotavljajo strokovno vodenje in pomoč strokovnim
skupinam pri njihovem delu.
III. DELOVANJE IN NAGRAJEVANJE STROKOVNIH
SKUPIN
11. člen
Strokovne skupine za razpisna področja (v nadaljevanju: strokovne skupine) predstavljajo stalna posvetovalna
telesa ministrstva. Sestavljajo jih predsednik in dva člana, ki
jih imenuje minister za obdobje treh let po predhodnem
posvetovanju s pristojnimi uslužbenci oziroma strokovnjaki.
Po prenehanju triletnega mandata lahko minister zamenja največ dva člana strokovne skupine. Posamezne člane
lahko ponovno imenuje za največ tri leta.
Minister lahko zamenja člana strokovne komisije tudi v
primeru njegovega neudeleževanja na sejah.
Član strokovne skupine kot nosilec programa ali projekta na javnem razpisu s svojimi predlogi ne sme sodelovati. Če član strokovne skupine konkurira na razpisu, ga mora
minister razrešiti in imenovati novega člana.
Član strokovne skupine je lahko izjemoma strokovnjak,
zaposlen v državni upravi.
Pristojni uslužbenci opravljajo naloge organizacije in
koordinacije dela strokovnih skupin.
V primeru predloženih vlog, ki sodijo na več razpisnih
področij oziroma vidikov, so pristojni uslužbenci s strokovnimi skupinami dolžni usklajevati svoje predloge z ostalimi
pristojnimi uslužbenci in strokovnimi skupinami.
12. člen
Minister imenuje strokovne skupine praviloma za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
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– vizualne umetnosti,
– plesne umetnosti,
– novi mediji,
– založništvo,
– knjižničarstvo,
– premična kulturna dediščina,
– nepremična kulturna dediščina,
– arhivi,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti v RS,
– kulturna dejavnost Slovencev po svetu,

– izobraževanje na področju kulture,
– mednarodno sodelovanje,
– raziskovalne naloge na področju kulture,
– popularizacija kulture.
Postopke o izbiri programov in projektov ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna, vodita na področju kinematografije Filmski sklad Republike Slovenije, na
področju ljubiteljske kulture pa Sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti. Postopke vodita na podlagi zakonskih in
podzakonskih predpisov, ki urejajo področje filma in ljubiteljskih dejavnosti.
13. člen
Strokovne skupine ocenijo predloge programov ali projektov najkasneje v mesecu dni od zaključka odpiranja vlog.
Strokovne skupine si same določijo način svojega dela. Za presoje posameznih predlogov programov ali projektov lahko, na zahtevo strokovne skupine, minister odobri
sodelovanje dodatnih strokovnjakov. Strokovna skupina lahko od vlagateljev zahteva dodatna pojasnila, ki so potrebna
za vsebinsko presojo.
Po opravljenem delu strokovna skupina preko pristojnega uslužbenca predloži ministru pisno poročilo o svojem
delu s predlogom izbora programov. Finančna vrednost predloga izbora ne sme preseči 90 odstotkov razpoložljivih
proračunskih sredstev, predvidenih za posamezno razpisno
področje oziroma podpodročje.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati kratko
obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali
zavrnitev posameznega programa.
Na enak način strokovne skupine in pristojni uslužbenci ravnajo pri projektnih in ciljnih razpisih, le da pri svojih
predlogih – predvsem v primeru celoletnega odprtega projektnega razpisa – upoštevajo drugačno vrsto razpisa in
svoje predloge predložijo ministru v delnih poročilih.
14. člen
Strokovna skupina pri svojem delu upošteva razpisne pogoje, merila in kriterije ter ugotovitve pristojnega uslužbenca.
Pristojni uslužbenec mora k poročilom strokovne skupine priložiti svoja pisna mnenja o predlaganih odobritvah ali
zavrnitvah programov ali projektov.
Član strokovne skupine, ki se ne strinja s posamezno
opredelitvijo v poročilu o opravljenem delu in predlogu izbora programov ali projektov, ali z njegovim celotnim, večinsko
sprejetim besedilom, mora svoje ločeno pisno stališče priložiti k poročilu komisije.
15. člen
Predsednikom in članom strokovnih skupin pripada
ustrezno nadomestilo. Izvedenska mnenja članov strokovnih
skupin se vrednotijo kot avtorsko delo.
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Minister vsako leto določi okvirne honorarje za predsednike in za člane strokovnih skupin.
Člani strokovnih skupin, ki so zaposleni v državni upravi
in katerim delo v strokovnih skupinah predstavlja del njihovih
rednih delovnih nalog, niso upravičeni do nadomestila iz
prvega odstavka tega člena.
Pristojni uslužbenec v skladu z akti, ki določajo nadomestila za delo v primerljivih telesih državne uprave, pripravi
predlog o višini honorarjev članov strokovne skupine ter ga
preda ministru, ki izda soglasje za izplačilo.
Članom strokovnih skupin, ki živijo zunaj Ljubljane, ministrstvo povrne potne stroške za udeležbo na sejah v skladu z veljavnimi predpisi za državno upravo.
16. člen
Predlagatelji imajo pravico do vpogleda le v tiste dele
strokovnih mnenj, dele poročila ali dele zapisnika, ki se
neposredno nanašajo na obravnavo njihove vloge.
Ministrstvo lahko javno objavi strokovno mnenje le z
dovoljenjem njegovega avtorja oziroma avtorjev.
Ministrstvo lahko strokovna mnenja uporablja v upravnih in drugih postopkih, pri katerih sodeluje kot pristojni
organ.
IV. MINISTER IN MINISTRSTVO
17. člen
Minister s sklepom odobri ali zavrne financiranje oziroma sofinanciranje programov ali projektov.
18. člen
Sklep o izboru programa ali projekta vsebuje naslednje
sestavine:
– ime organa,
– številka in datum sklepa,
– predpis o pristojnosti odločanja,
– izrek, ki vsebuje izvajalca programa ali projekta, ime
programa ali projekta, odobrena sredstva za program ali
projekt ter skrbnika programa ali projekta na ministrstvu,
– obrazložitev,
– podpis ministra ali od njega pooblaščenega državnega sekretarja,
– parafe vodij pristojne notranje organizacijske enote,
ekonomsko-finančne službe, pravne službe ministrstva in
pristojnega državnega sekretarja,
– pouk o pravnem sredstvu,
– pečat.
Sklep ministra o zavrnitvi programa ali projekta vsebuje
vse sestavine, navedene v prejšnjem odstavku tega člena,
razen navedbe odobrenih sredstev za program ali projekt in
navedbe skrbnika programa ali projekta na ministrstvu.
19. člen
Minister sprejme sklepe po sprejemu državnega proračuna, iz katerega se bodo programi ali projekti financirali
oziroma sofinancirali.
Na podlagi pooblastila ministra, lahko državni sekretar
podpiše sklep iz prvega odstavka tega člena v primeru ministrove odsotnosti, daljše od treh delovnih dni.
Uradno evidenco sklepov vodi kabinet ministra, delovne evidence pa vodijo za posamezno področje pristojni
uslužbenci.
20. člen
Kabinet ministra s sklepi seznani pristojne uslužbence,
ti pa na tej podlagi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

74 / 21. 9. 2001 / Stran 7533

– poskrbijo za vročitev sklepov o izboru oziroma o zavrnitvi predloga programa ali projekta;
– ob pomoči pravne in ekonomsko-finančne službe
ministrstva zagotovijo vse formalne pogoje za izpolnitev obveznosti ministrstva, ki izhajajo iz sklepa o odobritvi programa ali projekta.

Razpisno besedilo za posamezno vrsto javnega razpisa
natančneje določa in opredeljuje pogoje za sodelovanje na
določenem razpisu ter merila in kriterije za izbor.
Predlagatelji morajo predstaviti predloge svojih programov ali projektov na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.

21. člen
Predlagatelj, ki meni, da njegov predlog iz neupravičenih razlogov ni bil izbran, lahko v petnajstih dneh po prejemu
sklepa iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika vloži na
ministrstvo pisni ugovor.
Predlagatelj mora v ugovoru natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo
biti predpisana merila in kriteriji za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Strokovna skupina obravnava ugovor, minister pa v
roku 21 dni odloči z odločbo.
Zoper odločbo ministra o ugovoru ni možna pritožba,
možen pa je upravni spor.

27. člen
Pogodba ministrstva s predlagateljem mora vsebovati
naslednje sestavine:
– stranke pogodbe,
– predmet oziroma namen (so)financiranja,
– rok za izvedbo predmeta (so)financiranja,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva
– višino dodeljenih finančnih sredstev in predvideno
dinamiko izplačevanja,
– določilo o načinu izplačevanja dodeljenih sredstev, v
skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ
– elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so
potrebni,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako stranko,
– obveznost navajanja ministrstva kot (so)financerja,
– obveznost poročanja izvajalca ministrstvu,
– pravico ministrstva, da lahko kadarkoli preverja namenskost porabe dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge, zaradi katerih lahko ministrstvo zadrži izvajanje pogodbe oziroma jo razveljavi in izterja vračilo sredstev,
– razloge, zaradi katerih lahko vse pogodbenice zadrže izvajanje pogodbe oziroma jo razveljavijo,
– pristojno sodišče.
Če je to potrebno zaradi posebnosti predmeta pogodbe, lahko pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine.
Pogodba mora biti datirana, podpisana in če je izvajalec pravna oseba, tudi žigosana.
S strani ministrstva pogodbo podpiše minister ali od
njega pooblaščen državni sekretar oziroma direktor organa
v sestavi.

22. člen
Minister lahko spremeni ali razveljavi sprejeti sklep le z
novim sklepom in samo iz naslednjih razlogov:
– zaradi pozitivno rešenega ugovora,
– zaradi sprememb v proračunskih virih financiranja,
– zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki vplivajo na neizvedljivost programa ali projekta.
23. člen
Ministrstvo hkrati s sklepom o izboru pozove predlagatelja k podpisu pogodbe.
Če se predlagatelj v roku 15 dni ne odzove na poziv, se
šteje, da je odstopil od svoje zahteve za financiranje oziroma
sofinanciranje.
24. člen
Odločitve ministra o dodelitvi sredstev so javno dostopne na spletnih straneh ministrstva. O njihovi objavi se lahko
javnost obvesti tudi v javnih glasilih. Odločitve ministra so
lahko objavljene tudi v programski publikaciji za tekoče proračunsko leto, obvezno pa morajo biti objavljene v letnem
poročilu ministrstva o uresničevanju financiranja oziroma
sofinanciranja programov in projektov v minulem proračunskem letu oziroma obdobju.
25. člen
Za posamezna razpisna področja pristojni uslužbenci
so praviloma tudi skrbniki pogodb. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti spremljajo na podlagi faznih in zaključnih
poročil o poteku in rezultatih izvedbe programov ali projektov ter ostalih službenih stikov z izvajalci.
Izvajalci pošiljajo delna poročila in zaključno poročilo
ministrstvu skladno z roki, določenimi v pogodbi.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POGODBE IN
POROČILA
26. člen
Razpisno dokumentacijo za posamezne vrste razpisov
sestavljajo: besedilo razpisa, razpisni obrazci ter navodila z
navedbo razpisnih pogojev, meril in kriterijev za dodelitev
sredstev in potrebnih dokumentov, ki jih mora predlagatelj
priložiti vlogi. V času razpisa je vsem zainteresiranim dosegljiva na sedežu ministrstva oziroma organa v sestavi ter
prek spletnih strani ministrstva.

28. člen
Delna poročila in zaključno poročilo izvajalca ministrstvu o poteku in rezultatih izvedbe programov ali projektov iz
27. člena pravilnika morajo vsebovati naslednje sestavine:
– identifikacijo izvajalca in predmeta poročanja, skladno z navedbami v pogodbi z ministrstvom;
– opis izvrševanja pogodbe, predstavitev rezultatov in
oceno uspešnosti pri doseganju ciljev izvedenega programa
ali projekta, ki je predmet pogodbe;
– povzetek prikaza porabe finančnih sredstev, ki jih je
izvajalec prejel od ministrstva in iz drugih virov za isti program ali projekt;
– utemeljitev morebitnih odstopanj od pogodbenih določil;
– podpis;
– datum;
– žig (če gre za pravno osebo).
V posameznih primerih lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila, ali pa zahteva dodatno poročilo le o posamezni sestavini delnega ali zaključnega poročila .
Ministrstvo ima pravico vpogleda v izvajalčevo dokumentacijo o izvedbi programa ali projekta, ki je predmet
pogodbe in poročanja.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, jih
mora prejemnik sredstev vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
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V primeru ugotovitve kršitev oziroma neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti lahko ministrstvo prejemniku sredstev zavrne vse njegove vloge, ki v obdobju enega leta
prispejo na naslednje javne razpise.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega pravilnika in pravice izvajalcev, s katerimi so že
bile sklenjene pogodbe pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
izvedejo po dosedanjih predpisih in že sklenjenih pogodbah.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju
kulturnih programov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 28/99).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-544/01
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

3919.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije,
učinkovite rabe energije in kogeneracije

Na podlagi 66. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje izrabe
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe
energije in kogeneracije
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke za dodeljevanje
sredstev Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na področju spodbujanja izrabe obnovljivih
virov energije, učinkovite rabe energije in sočasne proizvodnje toplotne in električne energije (v nadaljnjem besedilu:
kogeneracije).
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo na podlagi pogojev in postopkov, določenih v 69. do 83. členu
pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01).
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za subvencioniranje:
– študij izvedljivosti in investicijsko tehnično dokumentacijo za projekte za izrabo obnovljivih virov energije;
– neposrednih investicij v izrabo obnovljivih virov energije;
– sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi energetske izrabe lesne biomase;
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– energetskih pregledov za učinkovito rabo energije;
– študij izvedljivosti za investicije v učinkovito rabo energije in
– neposrednih investicij v kogeneracije.
3. člen
Do sredstev za izrabo obnovljivih virov energije so upravičene pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer za:
A) Subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije v obsegu dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kot ga predpisuje uredba
o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,
43/99, 79/99 in 39/00). Višina subvencije znaša največ
do 2,5 % predvidene investicijske vrednosti obravnavanega
projekta in največ do 50 % vrednosti pogodbe, sklenjene
med prosilcem subvencije in izdelovalcem študije. V odvisnosti od višine stroškov projekta in zahtevnosti priprave
dokumentacije je višina subvencije natančneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
B) Subvencioniranje investicijskih projektov v izrabo
obnovljivih virov energije, in sicer:
– male hidroelektrarne moči do 1 MW;
– kurilne naprave na lesno biomaso;
– izrabo geotermalne energije;
– solarne sisteme za pripravo tople vode za večje uporabnike;
– pridobivanje elektrike s sončnimi celicami in
– elektrarne na veter
v višini največ 40 % upravičenih stroškov investicije.
Nepovratna subvencija se lahko poviša za dodatnih 10 % v
primeru, da je prejemnik sredstev mala oziroma srednje
velika družba v skladu s 6. členom uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
C) Subvencioniranje za investicije v izgradnjo sistemov
daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase v
višini 40 % upravičenih stroškov investicije. Nepovratna subvencija se lahko poviša za dodatnih 10 % v primeru, da je
sistem daljinskega ogrevanja edini vir oskrbe na zaokroženem področju, in dodatnih 10 %, v kolikor je prejemnik
sredstev mala oziroma srednje velika družba v skladu s 6.
členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 59/00).
4. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
A) Za subvencioniranje študij izvedljivosti in investicijsko tehnične dokumentacije:
– sposobnost prosilca, da izpelje projekt izrabe obnovljivih virov energije;
– prosilec mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem
študije izvedljivosti oziroma dokumentacije, z natančno navedenim in razdelanim obsegom dela, v obsegu kot ga
predvideva dokument identifikacije investicijskega projekta,
naveden v uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Izvajalca del
mora izbrati na podlagi kriterijev, navedenih v razpisni dokumentaciji;
– prosilec v zadnjih 3 letih ni prejel od ministrstva subvencije za izdelavo prijavljene študije izvedljivosti ali investicijsko tehnične dokumentacije in
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– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičeni fizične osebe ter majhne in
srednje velike družbe.
B) Za subvencioniranje investicijskih projektov izrabe
obnovljivih virov energije:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt
izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
C) Za subvencioniranje investicij v izgradnjo sistemov
daljinskega ogrevanja z energetsko izrabo lesne biomase:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt
izrabe obnovljivih virov energije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Do sredstev za učinkovito rabo energije so upravičene
pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer za:
A) Subvencioniranje energetskih pregledov družb in
večstanovanjskih zgradb. Pri velikih porabnikih energije se
subvencionira tudi energetski pregled samo dela družbe.
Najvišji znesek subvencije je odvisen od stroškov za porabljeno energijo družbe ali večstanovanjske zgradbe in znaša
največ do 50 % vrednosti pregleda. Natančneje je višina
subvencije opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo ob prijavi na javni razpis.
B) Subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti v obsegu dokumenta identifikacije investicijskega projekta, kot ga
predpisuje uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00). Višina subvencije znaša največ do 2,5% vrednosti obravnavanega projekta in največ do 50% vrednosti pogodbe, sklenjene med
prosilcem subvencije in izdelovalcem študije. V odvisnosti
od višine stroškov projekta in zahtevnosti priprave dokumentacije je višina subvencije natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
6. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
A) Za subvencioniranje energetskega pregleda:
– porabljena energija gospodarske družbe v preteklem
letu mora biti višja od 400 MWh, oziroma višja od 250MWh
za večstanovanjsko zgradbo (ali več večstanovanjskih zgradb
skupaj);
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjskih zgradb mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem, ki
ga izbere na osnovi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. V pogodbi mora biti natančno opredeljen obseg dela,
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skladen z Metodologijo izdelave energetskega pregleda, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije;
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) v zadnjih 5 letih ni prejel subvencije za
energetski pregled te družbe (ali istega dela družbe) oziroma iste zgradbe (več zgradb) in
– gospodarska družba, oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičene majhne in srednje velike
gospodarske družbe.
B) Za subvencioniranje izdelave študije izvedljivosti:
– sposobnost družbe oziroma upravitelja večstanovanjske zgradbe (zgradb), da izpelje projekt učinkovite rabe
energije;
– družba, oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe
(zgradb) mora imeti sklenjeno pogodbo z izvajalcem študije
izvedljivosti z natančno navedenim in razdelanim obsegom
dela, v obsegu, kot ga predvideva dokument identifikacije
investicijskega projekta, naveden v uredbi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99
in 39/00). Izvajalca del mora izbrati na osnovi kriterijev,
navedenih v razpisni dokumentaciji;
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) v zadnjih 3 letih ni prejel od ministrstva
subvencije za izdelavo študije izvedljivosti za projekt učinkovite rabe energije in
– gospodarska družba oziroma upravitelj večstanovanjske zgradbe (zgradb) nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom.
Do sredstev so upravičene majhne in srednje velike
gospodarske družbe.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
7. člen
Do sredstev za investicije v kogeneracije so upravičene
pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, in sicer do:
A) Nepovratnih subvencij za investicije v kogeneracije,
moči do 10MWel, ki za primarni vir uporabljajo obnovljive
vire energije (biomasa, bioplin, odpadki) do višine največ
40 % upravičenih stroškov. Nepovratna subvencija se lahko
poviša za dodatnih 10 % v primeru, da je proizvodnja energije iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem področju, in dodatnih 10 %, kolikor je prejemnik sredstev majhna
oziroma srednje velika družba v skladu s 6. členom uredbe
o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
B) Nepovratnih subvencij za investicije v kogeneracije,
moči do 10MWel, ki za primarni vir uporabljajo fosilna goriva, vendar dosegajo pri pretvorbi celotni izkoristek večji od
80 %. Višina nepovratne subvencije znaša do 40 % upravičenih stroškov in se lahko poveča za dodatnih 10 %, kolikor
je prejemnik sredstev majhna oziroma srednje velika gospodarska družba.
8. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– sposobnost prosilca, da izpelje investicijski projekt
kogeneracije;
– izdelana investicijsko tehnična dokumentacija za projekt;
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– pridobljena ustrezna dovoljenja za investicijo;
– izdelana finančna konstrukcija investicijskega projekta;
– prosilec nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z ministrstvom in
– ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva ter izpolnjevanje pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Upravičeni stroški investicij, za katere se po tem pravilniku dodeljuje sredstva, pomenijo tiste povečane stroške
investicij, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije in s
tem bistveno prispevajo k zniževanju emisij toplogrednih
plinov v primerjavi s stroški klasične proizvodnje energije
iste moči. V primeru izgradnje kogeneracije so investitorji
upravičeni samo do povečanih stroškov investicije glede na
investicijo s klasično proizvodnjo toplote iste moči.
10. člen
V pravilniku določene najvišje vrednosti nepovratnih
sredstev pomenijo skupno višino prejetih pomoči in so vsota
vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik pridobi iz državnega
proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih
virov za konkretno investicijo.
11. člen
Prosilec mora v vlogi za pridobitev sredstev predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec, iz katerega je razvidna
matična številka, davčna številka, številka žiro računa in
drugi podatki, ki so navedeni na prijavnem obrazcu;
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da ni v stečajnem
postopku ter se strinja z danimi pogoji;
– osnovne podatke o predlagatelju vloge ter njegovem
poslovanju,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni za gospodarske družbe, oziroma za samostojne podjetnike posameznike fotokopijo priglasitvenega lista, potrjenega od pristojne izpostave Davčne uprave Republike Slovenije, ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti;
– fotokopijo bilance stanja in bilance uspeha za preteklo leto v primeru vloge za pomoč pri investiciji;
– investicijski program projekta v primeru vloge za pomoč pri investiciji;
– fotokopije že podpisanih pogodb ali pisem o nameri
povezanih s projektom (če jih kandidat že ima) in
– zahtevane priloge oziroma dokumente, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za intervencije v
obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (Uradni
list RS, št. 83/00).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2001-2511-0075
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
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3920.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za
alkoholometre in alkoholne hidrometre

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica
za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za alkoholometre in
alkoholne hidrometre*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve ki jih morajo izpolnjevati alkoholometri in
alkoholni hidrometri (v nadaljnjem besedilu: merila), postopke ugotavljanja skladnosti in način označevanja.
Ta pravilnik določa tudi alkoholne tabele (v nadaljnjem
besedilu: tabele), ki se uporabljajo za preračunavanje rezultatov meritev z merili.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-1476/765.
2. člen
Alkoholometri so steklena merila, ki v mešanici vode in
etilnega alkohola (v nadaljnjem besedilu: etanol) merijo:
– koncentracijo alkohola glede na maso (v nadaljnjem
besedilu: masni alkoholometri), ali
– koncentracijo alkohola glede na prostornino (v nadaljnjem besedilu: volumski alkoholometri).
Alkoholni hidrometri so steklena merila za merjenje
gostote mešanice vode in etanola.
3. člen
Izraz “mešanica vode in etanola” v tem pravilniku pomeni mešanico destilirane vode in etanola.
4. člen
Merila morajo biti umerjena pri referenčni temperaturi
20 °C in skladno z vrednostmi v tabelah.
5. člen
Rezultati merjenja se razbirajo na prosti vodoravni površini tekočine (mešanice), v katero je potopljeno merilo.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
6. člen
Alkoholometri imajo lahko samo eno nazivno skalo, ki
je graduirana v % mase etanola pri masnih alkoholometrih
oziroma v % prostornine etanola pri volumskih alkoholometrih. Zajemati morajo območje, ki ne sme biti večje od 10%
alkohola etanola glede na prostornino oziroma maso.
Vrednost razdelka mora biti 0,1%. Pod spodnjo mejo in
nad zgornjo mejo nazivnega merilnega območja je lahko od
5 do 10 dodatnih razdelkov.
7. člen
Alkoholni hidrometri morajo imeti nazivno skalo graduirano v kilogramih na kubični meter (kg/m3). Pokrivati morajo
območje, ki ni večje od 20 kg/m3.
* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju
zakonov članic, ki se nanašajo na alkoholometre in alkoholne hidrometre
(76/765/EGS), kot je dopolnjena z direktivo 82/624/EGS in vsebino
direktive EGS o približevanju zakonov članic, ki se nanašajo na alkoholne
tabele (76/766/EGS).
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Vrednost razdelka mora biti 0,2 kg/m3. Pod spodnjo
mejo in nad zgornjo mejo nazivnega merilnega območja
mora biti od 5 do 10 dodatnih razdelkov, vendar pa zgornja
meja ne sme preseči vrednosti 1000 kg/m3.
8. člen
Največji dopustni pogreški meril so določeni glede na
razrede točnosti iz 12. člena tega pravilnika in so:
– za razred I:
±0,5 razdelka,
– za razrede II in III:
±1 razdelek.
Pri prvi overitvi oziroma EEC – prvi overitvi se preskus
točnosti izvede v najmanj 3 točkah nazivne skale.
III. TEHNIČNE ZAHTEVE
9. člen
Stekleno telo merila mora biti izdelano iz čistega in
homogenega stekla s prostorninskim razteznostnim količnikom (25±2)x10-6 /°C.
Obtežilni material mora biti stabilno nameščen na dnu
debelejšega dela telesa merila.
Pri preskusu stabilnosti se merilo postavi v vodoravno
lego in pusti 1 uro pri temperaturi 80 °C. Po ohladitvi mora
merilo plavati v tekočini z osjo navpično, pri čemer je največje dopustno odstopanje 1 stopinja 30 minut.
10. člen
Merilna skala merila mora biti izdelana na gladki in
motni površini. Nameščena mora biti v stekleni cevki, da je
zavarovana pred premiki in da hkrati omogoča zanesljivo in
enoumno razbiranje rezultatov merjenja.
Če je bilo merilo 24 ur na temperaturi 70 °C, ne sme
priti do popačenja, razbarvanja ali pooglenenja.
11. člen
Graduacija mora biti izvedena s 3 različnimi dolžinami
razdelbnih črt.
Na skali alkoholometrov mora biti vsaka deseta razdelbna črta, šteto od roba nazivne skale, dolga oštevilčena
črta. Med dvema zaporednima dolgima črtama mora biti ena
srednje dolga črta, med dolgo črto in najbližjo srednje dolgo
črto pa morajo biti štiri kratke črte.
Na skali alkoholnih hidrometrov mora biti vsaka peta
razdelbna črta, šteto od roba nazivne skale, dolga črta. Med
dvema zaporednima dolgima črtama morajo biti štiri krajše
črte. Vsaka peta ali deseta razdelbna črta mora biti oštevilčena.
Črti, ki kažeta meji nazivne skale meril, morata biti
oštevilčeni s celim številom. Pri alkoholnih hidrometrih so
lahko ostale številčne oznake okrajšane.
12. člen
Po dolžini razdelka se merila uvrščajo v naslednje razrede točnosti:
– razred I: srednja vrednost dolžine razdelka je 1,5 mm.
Merila tega razreda ne smejo imeti v istem ohišju termometra.
– razred II: srednja vrednost dolžine razdelka je
1,05 mm.
Merila tega razreda imajo lahko v istem ohišju termometer.
– razred III: srednja vrednost dolžine razdelka je
0,85 mm.
Merila tega razreda imajo lahko v istem ohišju termometer.
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Zunanji premer spodnjega dela telesa merila mora biti
med 19 in 40 mm. Zunanji premer zgornjega dela (cevke) za
razreda točnosti I in II mora biti najmanj 3 mm, za razred
točnosti III pa najmanj 2,5 mm.
Cevka mora segati najmanj 15 mm nad najvišjo oznako
na skali. Prerez cevke mora biti brez skokovitih sprememb
še najmanj 5 mm pod najnižjo oznako na skali.
13. člen
Termometri, ki so lahko vgrajeni v merila razredov točnosti II in III, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– izvedba: stekleni živosrebrni razteznostni termometer,
– najmanjši razdelek: 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C; oznaka pri
0 °C ni obvezna,
– dolžina najmanjšega
razdelka:
0,8 mm pri graduaciji 0,1 °C
ali 0,2 °C in
1,0 mm pri graduaciji 0,5 °C,
– največji dopustni
pogrešek:
±0,10 °C pri graduaciji 0,1 °C,
±0,20 °C pri graduaciji 0,2 °C
ali 0,5 °C
Pri prvi overitvi oziroma EEC-prvi overitvi se preskus
točnosti kazanja vgrajenega termometra izvede v najmanj 3
točkah merilnega območja.
14. člen
Termometri, ki niso vgrajeni v merila, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– izvedba: kovinski uporovni termometer z največjim
dopustnim pogreškom ± 0,10 °C ali
stekleni živosrebrni razteznostni termometer z najmanjšim razdelkom 0,1 °C ali
0,5 °C.
Živosrebrni termometer mora imeti oznako pri 0 °C,
dolžina najmanjšega razdelka pa ne sme biti manjša od
0,8 mm.
Največji dopustni pogrešek ne sme prekoračiti vrednosti enega razdelka.
Če se samostojni termometri uporabljajo v povezavi z
alkoholometri razredov II ali III, morajo izpolnjevati naslednje
minimalne zahteve:
– izvedba: stekleni živosrebrni razteznostni termometer,
– najmanjši razdelek: 0,1 ali 0,2 ali 0,5 °C; oznaka pri
0 °C je obvezna,
– dolžina najmanjšega
razdelka:
0,8 mm pri graduaciji 0,1 °C
ali 0,2 °C in
1,0 mm pri graduaciji 0,5 °C,
– največji dopustni
pogrešek:
± 0,10 °C pri graduaciji 0,1 °C,
± 0,20 °C pri graduaciji 0,2 °C
ali 0,5 °C
– izvedba: kovinski uporovni termometer z največjim
dopustnim pogreškom ± 0,10 °C, ali,
stekleni živosrebrni razteznostni termometer z najmanjšim razdelkom
0,1 °C ali 0,5 °C.
Živosrebrni termometer mora imeti oznako pri 0 °C,
dolžina najmanjšega razdelka pa ne sme biti manjša od
0,8 mm.
Največji dopustni pogrešek ne sme prekoračiti vrednosti enega razdelka.
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IV. NAPISI IN OZNAKE

Prva overitev merila oziroma EEC – prva overitev merila
zajema ugotavljanje skladnosti predloženega merila z odobrenim tipom merila ter preskus točnosti kazanja koncentracije etanola in kazanja temperature vgrajenega termometra v
najmanj 3 točkah nazivne skale.

15. člen
Na zadnji strani meril mora biti na zgornji tretjini telesa
predviden prostor za oznako prve overitve.
Zaradi posebnih zahtev za označevanje steklenih meril
oznaka EEC – prve overitve vključuje:
– malo črko “e”,
– zadnji dve številki letnice prve overitve,
– identifikacijske črke države, v kateri je bila opravljena
prva overitev,
– po potrebi identifikacijske oznake institucije, ki je
izvedla prvo overitev.
Napisi in oznake morajo biti zapisani čitljivo in neizbrisno ter zagotavljati časovno stabilnost in imeti enoumen
pomen.
16. člen
V notranjosti merila morajo biti zapisani še naslednji
podatki:
– razred I, II ali III,
– merska enota (kg/m3, % vol. ali % mass.),
– referenčna temperatura 20 °C,
– vrsta medija (etanol),
– znak ali logotip proizvajalca,
– identifikacijska oznaka ali številka,
– znak EEC – odobritve tipa (ε).
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
17. člen
Skladnost meril z meroslovnimi zahtevami se lahko potrdi z odobritvijo, ki ji sledi prva overitev in z EEC – odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC – prva overitev merila.

VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
18. člen
Redne in izredne overitve za merila niso obvezne.
VII. TABELE
19. člen
Tabele podajajo odvisnost gostote mešanice vode in
etanola, izražene v kilogramih na kubični meter (kg/m3), od
koncentracije alkohola glede na maso, izražene v obliki
decimalnega števila.
Vhodna podatka pri izračunavanju gostote po tabelah
sta:
– razbirek alkoholometra ali alkoholnega hidrometra,
– razbirek termometra, s katerim se meri temperatura
mešanice.
20. člen
Tabele podajajo temperaturno odvisnost v območju
med –20 °C in +40 °C glede na mednarodno praktično
temperaturno skalo IPTS-68.
Koncentracija alkohola glede na maso, označena s
simbolom p, predstavlja razmerje med maso etanola v mešanici in skupno maso mešanice. Izraža se kot decimalno
število (na primer 12-odstotna koncentracija etanola glede
na maso pomeni p=0,12).

21. člen
Enačba za izračunavanje tabel za mešanice vode in
etanola je:

12

ρ = A1 + ∑ Ak p

k −1

k =2

n=5
m1 = 11
m2 = 10

6

n

+ ∑ Bk (t − 20°C) + ∑
k

k =1

i =1

m

∑C
k =1

i ,k

p k (t − 20°C)i .

m3 = 9
m4 = 4
m5 = 2

Številčni koeficienti v enačbi
Ak
k
kg/m3
1
9,982 012 300 × 102
2
-1,929 769 495 × 102
3
3,891 238 958 × 102
4
-1,668 103 923 × 103
5
1,352 215 441 × 104
6
-8,829 278 388 × 104
7
3,062 874 042 × 105
8
-6,138 381 234 × 105
9
7,470 172 998 × 105
10
-5,478 461 354 × 105
11
2,234 460 334 × 105
12
-3,903 285 426 × 104

Bk
-2,061 851 3 × 10-1 kg/(m3 ×°C)
-5,268 254 2 × 10-3 kg/(m3 ×°C2)
3,613 001 3 × 10-5 kg/(m3 ×°C3)
-3,895 770 2 × 10-7 kg/(m4 ×°C4)
7,169 354 0 × 10-9 kg/(m3 ×°C5)
-9,973 923 1 × 10-11 kg/(m3 ×°C6)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C1,k
kg/(m3 × °C)
1,693 443 461 530 087 × 10-1
-1,046 914 743 455 169 × 101
7,196 353 469 546 523 × 101
-7,047 478 054 272 792 × 102
3,924 090 430 035 045 × 103
-1,210 164 659 068 747 × 104
2,248 646 550 400 788 × 104
-2,605 562 982 188 164 × 104
1,852 373 922 069 467 × 104
-7,420 201 433 430 137 × 103
1,285 617 841 998 974 × 103

C2,k
kg/(m3 × °C2)
-1,193 013 005 057 010 × 10-2
2,517 399 633 803 461 × 10-1
-2,170 575 700 536 993
1,353 034 988 843 029 × 101
-5,029 988 758 547 014 × 101
1,096 355 666 577 570 × 102
-1,422 753 946 421 155 × 102
1,080 435 942 856 230 × 102
-4,414 153 236 817 392 × 101
7,442 971 530 188 783

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C3,k
kg/(m3 × °C3)
-6,802 995 733 503 803 × 10-4
1,876 837 790 289 664 × 10-2
-2,002 561 813 734 156 × 10-1
1,022 992 966 719 220
-2,895 696 483 903 638
4,810 060 584 300 675
-4,672 147 440 794 683
2,458 043 105 903 461
-5,411 227 621 436 812 × 10-1

C4,k
kg/(m3 × °C4)
4,075 376 675 622 027 × 10-6
-8,763 058 573 471 110 × 10-6
6,515 031 360 099 368 × 10-6
-1,515 784 836 987 210 . 10-6

C5,k
kg/(m3 × °C5)
-2,788 074 354 782 409 ×10-8
1,345 612 883 493 354 ×10-8
22. člen
Številčne vrednosti po enačbi iz prejšnjega člena ter
vrednosti, koncentracije etanola glede na prostornino so
podane v mednarodnem priporočilu OIML R 22.
Izvirnik OIML R 22 (v angleškem in francoskem jeziku)
je dosegljiv na Uradu Republike Slovenije za meroslovje v
Ljubljani.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za alkoholometre (Uradni list SFRJ, št. 6/85).
24. člen
Določbe drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka
13. člena in drugega odstavka 15. člena tega pravilnika, ki
se nanašajo na EEC – prvo overitev, ter določbe sedme
alinee prvega odstavka 16. člena in 17. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na EEC – odobritev tipa merila in EEC –
prvo overitev merila se začnejo uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije Evropski uniji ali z dnem uveljavitve
ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009–13/01-1
Ljubljana, dne 6. septembra 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno
opremo za pretočna merila za tekočine razen
vode, ki lahko nosi oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za
pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko
nosi oznake in znake EEC*

Uradni list Republike Slovenije
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
5. člen
Redne in izredne overitve pomožne opreme se izvedejo hkrati z rednimi in izrednimi overitvami pretočnih meril,
katerim je pomožna oprema namenjena. Redne in izredne
overitve pomožne opreme vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti pomožne opreme z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali pomožna oprema izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih mora
izpolnjevati pomožna oprema za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosi oznake in znake EEC (v nadaljevanju: pomožna oprema), način označevanja ter postopke ugotavljanja skladnosti in overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-1771/348.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, začne pa se uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-4
Ljubljana, dne 10. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

2. člen
Pomožna oprema mora izpolnjevati meroslovne zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. OZNAKE
3. člen
Zagotoviti je treba zaščitne oznake, ki preprečujejo
odstranitev pomožne opreme in onemogočajo dostop do
elementov, ki omogočajo kalibracijo.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
4. člen
Za pomožno opremo je obvezna EEC-odobritev tipa
merila. EEC-prva overitev pomožne opreme se opravi hkrati
z EEC-prvo overitvijo pretočnih meril, katerim je pomožna
oprema namenjena.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na pomožno opremo za pretočna
merila za tekočine razen vode (71/348/EGS).
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Priloga I

1.

0(+$1,=(0=$1,ý/(1-(.$=$/1,.2935267251,1(

1.1

0HKDQL]HP]DQLþOHQMHMHQDSUDYDNLND]DOQLNURþQRDOLVSRPRþMRVDPRGHMQHJDVLVWHPDYUDþD
QDQLþOR

1.2

0HKDQL]HP]DQLþOHQMHQHVPHYSOLYDWLQDUH]XOWDWPHULWYH

1.3

.R VH MH ]DþHOD RSHUDFLMD QLþOHQMD ND]DQMH QD QRYR L]PHUMHQH NROLþLQH QH VPH ELWL PRJRþH
GRNOHUVHRSHUDFLMDQLþOHQMDQH]DNOMXþL

1.4

=DKWHYHWRþNLQQLVRREYH]XMRþH

1.5

1.4.1

]D ND]DOQLNH NL LPDMR QD ãWHYLOþQLFDK QDSLV ª1HSRVUHGQD SURGDMD MDYQRVWL
prepovedana« ali drugo enakovredno omejitev uporabe;

1.4.2

]DND]DOQLNHVND]DOFLNLVRQDPHãþHQLQDSUHWRþQLKPHULOLKNDWHULKQDMYHþMLSUHWRNQH
SUHVHJDOLWURYQDXURþHVRSUHWRþQDPHULODQDPHQMHQD]DWUJRYLQRQHVPHELWL
PRJRþHURþQRSRYHþHYDWLND]DQLKYUednosti.

Pri kazalnikih z zveznim gibanjem mora biti dovoljena razlikDJOHGHQDQLþORSRYVDNLRSHUDFLML
QLþOHQMDPDQMãDRGSRORYLFHQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND]DQDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMDNL
MH R]QDþHQD QD ãWHYLOþQLFL ND]DOQHJD PHKDQL]PD QH VPH SD SUHVHJDWL ene petine vrednosti
razdelka.
3ULND]DOQLNLK]QH]YH]QLPJLEDQMHPPRUDELWLND]DQMHWRþQRQLþ

2.

SEŠTEVALNI ŠTEVCI PROSTORNINE

2.1

.D]DOQLN ] PHKDQL]PRP ]D QLþOHQMH MH ODKNR RSUHPOMHQ ] HQLP DOL YHþ ãWHYFL NL SR VHãWHWMX
SRNDåHMRUD]OLþQHSURVWRUQLQHNLMLKMHND]DOQLN]DSRUHGRPD]DSLVDO

2.2

âWHYFLQHVPHMRYNOMXþHYDWLPHKDQL]PD]DQLþOHQMH

2.3

Števci so lahko samo z ravnLPLþUWDPL

2.4.

âWHYFLVRODKNRQDPHãþHQLWDNRGDQLVRYLGQL

2.5

(QRWD Y NDWHUL MH L]UDåHQD VNXSQD SURVWRUQLQD DOL QMHQ VLPERO  PRUD ELWL YLGQD LQ PRUD ELWL
skladna z zahtevami 3UDYLOQLND R PHURVORYQLK ]DKWHYDK ]D SUHWRþQD PHULOD ]D WHNRþLQHUD]HQ
vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01).

2.6

Vrednost razdelka prvega elementa posameznega števca mora biti v obliki 1 x 10 n, 2 x 10n ali
5 x 10n dovROMHQLKSURVWRUQLQVNLKHQRWSULþHPHUMHQSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRFHORãWHYLORDOLQLþ
LQPRUDELWLHQDNDDOLYHþMDRGYUHGQRVWLUD]GHONDSUYHJDHOHPHQWDQDND]DOQLNX]PHKDQL]PRP
]DQLþOHQMH

2.7

ýH VR ND]DQMD QD ãWHYFLK LQ ND]DOQLNLK ] PHKDQL]PRP ]D QLþOHQMH YLGQD VRþDVQR ãWHYLONH QD
ãWHYFLKQHVPHMRELWLYHþMHRGSRORYLFHXVWUH]QHYHOLNRVWLãWHYLONQDND]DOQLNX]PHKDQL]PRP]D
QLþOHQMH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

3.

0(+$1,=0,=$9(ý.5$712.$=$1-(PROSTORNINE

3.1

.D]DOQLPHKDQL]HPLPDODKNRYHþãWHYLOþQLF1DGDOMHMHODKNRSRYH]DQ]HQLPDOLYHþVRþDVQLPL
ponovljivimi kazalnimi mehanizmi.

3.2

VredQRVWLUD]GHONRYUD]OLþQLKND]DOQLNRYVRODKNRUD]OLþQHQDMPDQMãDNROLþLQDPHUMHQMDSDPRUD
ELWL YHV þDV HQDND LQ PRUD ELWL GRORþHQD NRW IXQNFLMD YUHGQRVWL UD]GHOND NL UH]XOWLUD Y QDMYHþML
YUHGQRVWL]DQDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMD

3.3

Zahteve tega pravilQLND LQ ]DKWHYH 3UDYLOQLND R PHURVORYQLK ]DKWHYDK ]D SUHWRþQD PHULOD ]D
WHNRþLQHUD]HQYRGHNLODKNR nosijo oznake in znake EEC, veljajo za vsak kazalnik in za vsako
ãWHYLOþQLFR

3.4

.D]DQMDQDUD]OLþQLKãWHYLOþQLFDKND]DOQLNDR]LURPDND]DOQLNRYVHQHVPHMRUD]OLNRYDWL]DYHþ
NRW ]D QDMYHþML GRSXVWQL SRJUHãHN SUL QDMPDQMãL NROLþLQL PHUMHQMD NL MH R]QDþHQD QD ãWHYLOþQLFL
R]LURPDãWHYLOþQLFDK

4.

0(+$1,=0,=$,=5$ý81&(1(

4.1

.D]DOQLNL SURVWRUQLQH ] UDYQR þUWR NL LPDMR PHKDQL]HP ]D QLþOHQMH VH ODKNR GRSROQLMR ]
UDYQRþUWQLPND]DOQLNRPL]UDþXQDQHFHQHNLLPDPHKDQL]HP]DQLþOHQMHSULNDWHUHPMHFHQa za
enoto enaka ceni za enoto prostornine, ki se uporablja za kazanje izmerjene prostornine.

4.2

&HQR]DHQRWRPRUDELWLPRJRþHQDUDYQDWL,]EUDQDFHQD]DHQRWRPRUDELWLSULND]DQD

4.3

Mehanizmi za izbiranje in prikazovanje cene za enoto morajo biti povezani s kazalnikom cene
WDNRGDMHFHQDNLXVWUH]DPHULWYLYHGQRHQDND]PQRåNXL]EUDQHLQSULND]DQHFHQH]DHQRWR
in prikazane prostornine.

4.4

=DKWHYHY]YH]LVND]DOQLNLSURVWRUQLQHL]3UDYLOQLNDRPHURVORYQLK]DKWHYDK]DSUHWRþQDPHULOD
]D WHNRþLQH UD]HQ YRGH NL ODKNR QRVLMR R]QDNH LQ ]QDNH ((& NDNRU WXGL GRORþLOD   LQ 
WRþNHWHSULORJHPRUDMRDQDORJQRYHOMDWLWXGL]DND]DOQLNHL]UDþXQDQHFHQHUD]HQWRþNHNL
VHQDQDãDQDPHKDQL]HP]DQLþOHQMH

4.5

8SRUDEOMHQD GHQDUQD HQRWD DOL QMHQ VLPERO PRUDWD ELWL R]QDþHQD QD ãWHYLOþQLFL ND]DOQLND
L]UDþXQDQHFHQe.

4.6

9HOLNRVW ãWHYLON QD ND]DOQLNX L]UDþXQDQH FHQH QH VPH SUHVHJDWL YHOLNRVWL ãWHYLON QD ND]DOQLNX
prostornine.

4.7

0HKDQL]PD]DQLþOHQMHND]DOQLNDFHQLQND]DOQLNDSURVWRUQLQHPRUDWD biti konstruirana tako, da
delovanje mehanizma enega od obeh kazalnikov samodejno vUQHQDQLþWXGLGUXJLND]DOQLN

4.8.1

,]UDþXQDQDFHQD]DNROLþLQRNLMHHQDNDQDMYHþMHPXGRSXVWQHPXSRJUHãNXQDMPDQMãHNROLþLQH
PHUMHQMDNLMHR]QDþHQDQDãWHYLOþQLFLND]DOQHJDPHKDQL]PDQHVPHELWLPDQMãDRGHQHSHWLQH
vrednosti razdelka in ne manjša od cene, ki ustreza razdelku dveh milimetrov na skali prvega
HOHPHQWD QD ND]DOQLNX FHQH þH MH JLEDQMH WHJD HOHPHQWD ]YH]QR =D WD UD]GHOHN HQH SHWLQH
vrednosti ali dveh milimetrov pa ni nujno, da ustreza vrednosti, ki je manjša od ene od
QDVOHGQMLKGHQDUQLKYUHGQRVWLRGYLVQRRGGUåDYHYNDWHULVHQDSUDYDXSRUDEOMD
10 belgijskih ali luksemburških centimov
1 francoskega centima
1 nizozemskega centa
1 lire
1 pfeniga

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
4.8.2

JW6WUDQ

&HQD]DNROLþLQRNLMHHQDNDQDMYHþMHPXGRSXVWQHPXSRJUHãNXQDMPDQMãHNROLþLQHPHUMHQMDNL
MHR]QDþHQDQDãWHYLOþQLFLND]DOQHJDPHKDQL]PDPRUDELWLHQDNDQDMPDQMGYHPDYUHGQRVWima
UD]GHONDþHMHJLEDQMHSUYHJDHOHPHQWDQDND]DOQLNXFHQHQH]YH]Qo.
Vrednost razdelka pa ni nujno manjša od ene od denarnih vrednosti, ki VRQDãWHWHYWRþNL

4.9

9QRUPDOQLKREUDWRYDOQLKSRJRMLKUD]OLNDPHGSRND]DQRFHQRLQFHQRNLVHL]UDþXQDQDSRGODJL
FHQH]DHQRWRWHUSULND]DQHNROLþLQHQHVPHSUHVHJDWLFHQH]DNROLþLQRNLMHHQDNDQDMYHþMHPX
GRSXVWQHPX SRJUHãNX QDMPDQMãH NROLþLQH PHUMHQMD NL MH R]QDþHQD QD ãWHYLOþQLFL ND]DOQHJD
mehanizma.
7DUD]OLNDSDQLQXMQRPDQMãDNRWGYDNUDWHQDRGGHQDUQLKYUHGQRVWLNLVRQDãWHWHYWRþNL

4.10

Pri kazalnikih z zveznimJLEDQMHPGRSXVWQDUD]OLNDJOHGHQDQLþSRYVDNHPQLþOHQMXQHVPHELWL
YHþMD RG SRORYLFH FHQH NROLþLQH NL MH HQDND QDMYHþMHPX GRSXVWQHPX SRJUHãNX ]D QDMPDQMãR
NROLþLQR PHUMHQMD NL MH R]QDþHQD QD ãWHYLOþQLFL ND]DOQHJD PHKDQL]PD D QH VPH SUHVHþL HQH
petine vrednosti razdelka.
Ta razlika pa ni nujno manjša od eneRGGHQDUQLKYUHGQRVWLNLVRQDãWHWHYWRþNL
3ULND]DOQLNLK]QH]YH]QLPJLEDQMHPPRUDELWLND]DQMHQDWDQþQRQLþ

5.

TISKALNI MEHANIZMI

5.1

1DND]DOQLNSUHWRþQHJDPHULODVHODKNRSULNOMXþLQXPHULþQLPHKDQL]HP]DWLVNDQMHNROLþLQ

5.2

Natisnjena vrednost razdelka mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n dovoljenih
SURVWRUQLQVNLKHQRWSULþHPHUMHQSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRFHORãWHYLORDOLQLþ

5.3

1DWLVQMHQD YUHGQRVW UD]GHOND QH VPH ELWL YHþMD RG QDMYHþMHJD GRSXVWQHJD SRJUHãND ]D
QDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMDNLMHR]QDþHQDQDãWHYLOþQLFLND]DOQHJDPHKDQL]PD

5.4

1DWLVQMHQDYUHGQRVWUD]GHONDPRUDELWLR]QDþHQDQDWLVNDOQHPPHKDQL]PX

5.5

1DWLVQMHQDNROLþLQDmRUDELWLL]UDåHQDYHQLRGGRYROMHQLKSURVWRUQLQVNLKHQRW
Mehanizem mora na listek natisniti številke, enoto ali njen simbol ter po potrebi decimalno piko.

5.6

Tiskalni mehanizem lahko natisne tudi informacije o meritvi, kot so npr. serijska številka, datum,
NUDMPHULWYHQDUDYDWHNRþLQH

5.7

Mehanizem je lahko konstruiran tako, da se tiskanje lahko ponovi. V tem primeru se morajo
natisnjeni zapisi povsem ujemati in morajo imeti isto serijsko številko.

5.8

ýHVHNROLþLQDGRORþDL]UD]OLNHPHGGYHPDQatisnjenima vrednostima, od katerih je ena lahko
L]UDåHQD NRW QLþ QH VPH ELWL PRJRþH OLVWND RGVWUDQLWL L] PHKDQL]PD GRNOHU PHULOR PHUL QHNR
NROLþLQR

5.9

5D]HQ Y SULPHUX L] WRþNH  PRUD LPHWL WLVNDOQL PHKDQL]HP QLþOLUQL PHKDQL]HP NL MH
kombiniran s kazalnim mehanizmom.

6WUDQJW
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5.10

5D]OLND PHG SRND]DQR LQ QDWLVQMHQR NROLþLQR QH VPH SUHVHþL YUHdnosti enega natisnjenega
razdelka.

5.11

7LVNDOQL PHKDQL]HP ODKNR SROHJ L]PHUMHQH NROLþLQH QDWLVQH WXGL FHQR ]D WR NROLþLQR DOL SD WR
ceno in ceno za enoto. Prav tako ODKNRQDWLVQHFHQRNLMRMHWUHEDSODþDWLYHQGDUOHYSULPHUX
GD MH WLVNDOQL PHKDQL]HP SULNOMXþHQ QD ND]DOQL PHKDQL]HP ]D NROLþLQH LQ L]UDþXQDQH FHQH ]D
neposredno prodajo javnosti.
Mehanizem mora na listek natisniti številke, uporabljeno denarno enoto ali njen simbol ter po
potrebi decimalno piko. Natisnjene številke za ceno ne smejo bLWLYHþMHRGãWHYLON]DL]PHUMHQR
NROLþLQR

5.12

Vrednost razdelka z natisnjeno ceno mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n dovoljenih
prostorninskih enot, priþHPHUMHQSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRFHORãWHYLORDOLQLþ
7DYUHGQRVWQHVPHSUHVHþLFHQH]DNROLþLQRNLMHHQDNDQDMYHþMHPXGRSXVWQHPXSRJUHãNX]D
QDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMDNLMHR]QDþHQDQDãWHYLOþQLFLND]DOQHJDPHKDQL]PD
7D YUHGQRVW UD]GHOND SD QL QXMQR PDQMãD RG HQH RG GHQDUQLK YUHGQRVWL NL VR QDãWHWH Y WRþNL
4.8.1.

5.13.1

ýHMHSUHWRþQRPHULORRSUHPOMHQRVND]DOQLNRPFHQHUD]OLNDPHGSRND]DQRLQQDWLVQMHQRFHQR
ne sme presegati natisnjene vrednosti razdelka.

5.13.2

ýHSDSUHWRþQRPHULORQi opremljeno s kazalnikom cene, mora razlika med natisnjeno ceno in
FHQRL]UDþXQDQRL]SRND]DQHNROLþLQHLQFHQH]DHQRWRXVWUH]DWLSRJRMHPNLVRSRGDQLYWRþNL
4.9.

6.

PREDIZBIRALNI MEHANIZMI

6.1

3UHWRþQDPHULODVRODKNRRSUHPOMHQDVSUHGL]ELUDOQLPLPHKDQL]PL
3UHGL]ELUDOQL PHKDQL]PL VR QDSUDYH NL RPRJRþDMR L]ELUR PHUMHQH NROLþLQH LQ NL VDPRGHMQR
XVWDYLMRGRWRNWHNRþLQHNRMHL]EUDQDNROLþLQDL]PHUMHQD

6.2

,]EUDQDNROLþLQDMHSULND]DQDVSRPRþMRQDSUDYHVVNDORLQR]QDNRDOLQDQXPHULþQLQDSUavi.

6.3

ýHVHSUHGL]ELUDODKNRRSUDYL]YHþQHRGYLVQLPLNUPLOQLPLHOHPHQWLPRUDELWLYUHGQRVWUD]GHOND
]D HQ NUPLOQL HOHPHQW HQDND SUHGL]EUDQHPX REPRþMX NUPLOQHJD HOHPHQWD ]D QDVOHGQMR
najmanjšo dekado.

6.4

3UHGL]ELUDOQL PHKDQL]PL VR ODKNR XUHMHQL WDNR GD SRQRYLWHY L]EUDQH NROLþLQH QH ]DKWHYD
ponovne nastavitve krmilnih elementov.

6.5

ýHVRSULND]DQHãWHYLONHQDSUHGL]ELUDOQHPPHKDQL]PXORþHQHRGãWHYLONND]DOQLNDLQþHMLKMH
PRJRþHYLGHWLVRþDVQRSUYHQHVPHMRELWLYHþMHRGWUHKþHWUWLQXVWUH]QHYelikosti slednjih.

6.6

0HGPHUMHQMHPODKNRND]DQMHL]EUDQHNROLþLQHRVWDQHQHVSUHPHQMHQRDOLSDVHSRVWRSRPDYUQH
QDQLþ

6.7

5D]OLNDPHGL]EUDQRNROLþLQRLQNROLþLQRSULND]DQRQDNRQFXPHULWYHXJRWRYOMHQRYQRUPDOQLK
REUDWRYDOQLK SRJRMLK QH VPH SUHVHþL SRORYLFH QDMYHþMHJD GRSXVWQHJD SRJUHãND SUL QDMPDQMãL
NROLþLQLPHUMHQMD

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

JW6WUDQ

6.8

Izbrane koOLþLQHLQNROLþLQHNLMLKNDåHND]DOQLNPRUDMRELWLL]UDåHQHYLVWLHQRWL/H-ta (ali njen
VLPERO PRUDELWLR]QDþHQDWXGLQDSUHGL]ELUDOQHPPHKDQL]PX

6.9

Najmanjša vrednost razdelka predizbiralnega mehanizma ne sme biti manjša od vrednosti
razdelka na prvem elementu kazalnika.

6.10

3UHGL]ELUDOQLPHKDQL]PLLPDMRODKNRYJUDMHQRQDSUDYR]DKLWURXVWDYLWHYSUHWRNDWHNRþLQHþHMH
to potrebno.

6.11

ýHLPDSUHGL]ELUDOQLPHKDQL]HPQDSUDYR]DUHJXODFLMR]PDQMãDQMDSUHWRNDRENRQFXPHULWYHMH
WUHED QDPHVWLWL ]DãþLWQR R]QDNR þH MH WD SRWUHEQD GD VH SUHSUHþL YVDNUãQD VSUHPHPED
sprejete nastavitve.

6.12

=DKWHYLL]WRþNLQQHYHOMDWDþHMHWLVNDOQLPHKDQL]HPL]WRþNHWHSULORJHSRYH]DQV
SUHWRþQLP PHULORP ]D RPRJRþDQMH L]GDMDQMD OLVWNRY DOL – pri neposredni prodaji javnosti - þH
predizbiralni mehanizem ni viden.

6.13

Merila s kazalniki cene so prav tako lahko opremljena s predizbiralnim mehanizmom za cene. V
WHP SULPHUX VH GRWRN WHNRþLQH XVWDYL Y WUHQXWNX NR GREDYOMHQD NROLþLQD XVWUH]D L]EUDQL FHQL
=DQMHYHOMDMR]DKWHYHL]WRþNRGGR
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna
merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
4. člen
Pretočna merila morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. NAPISI IN OZNAKE

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za
tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko
nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: pretočna merila), način označevanja, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter roke rednih overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-16-71/319.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na pretočna merila za tekočine
razen vode, pri katerih tekočina povzroči premikanje gibljivih
sten merilnih komor in ki omogočajo merjenje poljubnih
prostornin.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– “pretočno merilo“ je merilo, ki je sestavljeno samo iz
merilne in kazalne naprave ter predstavlja del merilnega
sistema;
– “merilni sistem za tekočine“ je merilni sistem, ki ga
poleg samega pretočnega merila in morebitne pripadajoče
pomožne opreme sestavljajo vse naprave, potrebne za zagotavljanje pravilnega merjenja, in vse naprave, posebej
dodane z namenom, da bi olajšale delovanje;
– “najmanjša količina merjenja“ pomeni najmanjšo prostornino tekočine, ki se lahko meri z določenim pretočnim
merilom;
– “ciklična prostornina“ pomeni prostornino tekočine,
ki je enaka delovnemu ciklu merilne naprave, se pravi celotnemu gibanju, ob koncu katerega se vsi notranji gibljivi deli
merilne naprave prvič vrnejo v izhodiščni položaj;
– “periodična sprememba“ pomeni največjo razliko v
enem delovnem ciklu med prostornino, ki jo prestavijo gibljivi sestavni deli, in ustrezno prostornino, ki jo prikazuje kazalnik; slednji je brez praznega teka ali zdrsov povezan z merilno napravo tako, da na koncu cikla pokaže prostornino za ta
cikel, ki je enaka ciklični prostornini. To razliko je mogoče
zmanjšati z ustrezno kalibracijsko napravo.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na pretočna merila za tekočine
razen vode (71/319/EGS).

5. člen
Vsako pretočno merilo mora imeti na številčnici kazalnega mehanizma ali na posebni napisni ploščici čitljivo in
neizbrisno zapisane naslednje podatke:
(a) znak EEC-odobritve tipa merila,
(b) identifikacijsko oznako ali ime proizvajalca,
(c) proizvajalčevo oznako, če obstaja,
(d) serijsko številko in leto izdelave,
(e) ciklično prostornino,
(f) največji in najmanjši pretok,
(g) največji delovni tlak,
(h) temperaturno območje, če se tekočina lahko meri
pri temperaturi pod –10 °C ali nad +50 °C,
(g) vrsto tekočine ali tekočin, ki se merijo, in meje
kinematične ali dinamične viskoznosti, kadar navedba vrste
tekočine ne zadošča za določitev njene viskoznosti.
6. člen
Na številčnici kazalnega mehanizma morata biti vidno
zapisana naslednja podatka:
(a) enota, v kateri so izražene izmerjene prostornine, ali
simbol za to enoto,
(b) najmanjša količina merjenja.
7. člen
Kadar obstaja možnost nejasnosti, mora biti na okrovu
pretočnega merila s puščico označena smer gibanja tekočine.
Pri pretočnih merilih, ki merijo pitne tekočine in ki se
smejo razstaviti, se morajo serijska številka ali zadnje tri
števke te številke ponoviti na delih, katerih zamenjava lahko
vpliva na merilne rezultate.
Kazalni mehanizem je lahko opremljen s posebnim opisom in identifikacijsko številko.
8. člen
Zaščitne oznake morajo preprečevati dostop do delov,
preko katerih se pretočno merilo umerja, in razstavitev pretočnega merila, pa čeprav samo delno, če taka razstavitev ni
odobrena v certifikatu o odobritvi tipa merila (pretočna merila za merjenje pitnih tekočin, ki se smejo razstaviti).
Na bistvenem delu merilne naprave, na kazalnem mehanizmu ali na njunem okrovu mora biti določeno ustrezno
mesto za oznako EEC-prve overitve merila.
V certifikatu o odobritvi tipa merila se lahko poleg serijske številke iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika
zahteva tudi mesto za zaščitno oznako na zamenljivih sestavnih delih pretočnih meril, ki se smejo razstaviti.
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IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
9. člen
Za pretočna merila se zahtevata EEC-odobritev tipa
merila in EEC-prva overitev merila pod pogoji, ki so določeni
v pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za
tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
(Uradni list RS, št. 74/01).
10. člen
Kadar so predmet EEC-prve overitve merilni sistemi za
tekočine z vgrajenimi pretočnimi merili, označenimi z oznakami ali znaki EEC, so največji dopustni pogreški določeni v
Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
11. člen
Za pretočna merila so obvezne overitve. Rok za redne
overitve je 1 leto. Redne in izredne overitve pretočnih meril
vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti pretočnega merila z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-3
Ljubljana, dne 10. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I
1.

Kazalni mehanizmi
1.1

3UHWRþQD PHULOD PRUDMR LPHWL YJUDMHQ ND]DOQL PHKDQL]HP NL NDåH L]PHUMHQR SURVWRUQLQR Y
NXELþQLKFHQWLPHWULKDOLPLOLOLWULKYNXELþQLKGHFLPHWULKDOLOLWULKDOLYNXELþQLKPHWULK

1.2

Pri kazalnih mehanizmih z enim alLYHþHOHPHQWLVHWLVWLHOHPHQWNLMHR]QDþHQ]QDMPDQMãLPL
vrednostmi razdelkov, imenuje »prvi element«.

1.3

3RJRQPHGND]DOQLPPHKDQL]PRPLQPHULOQRQDSUDYRPRUDELWL]DQHVOMLYY]GUåOMLYLQL]YHGHQ
z mehansko povezavo ali z napravo s trajnim magnetom.
1.3.1

Razbiranje kazanja mora biti zanesljivo, enostavno in nedvoumno.

1.3.2

ýHkazalni mehanizem vsebuje YHþHOHPHQWRYPRUDELWLNRWFHORWDL]GHODQWDNRGD
VHUD]ELUDQMHL]YHGH]HQRVWDYQRSULPHUMDYRND]DQMUD]OLþQLKHOHPHQWov.

1.4

1DMYHþMD ]PRJOMLvost kazalnih mehanizmov mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n
dovoljenih HQRWSURVWRUQLQHSULþHPHUMHQFHORSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRãWHYLORDOLQLþ

1.5

Gibanje nekega elementa je lahko zvezno ali nezvezno.

1.6

ýHLPDJLEOMLYLGHOQHNHJDHOHPHQWD]YH]QRJLEDQMHPRUDjo graduirana skala in njene oznake
RPRJRþDWLGRORþLtev izmerjeneNROLþLQH]DYVDNSRORåDMYNDWHUHPVHHOHPHQWODKNRXVWDYL

1.7

Vrednosti razdelkov na prvem elementu morajo biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n
dovoljenih enot prostornine.

1.8

5D]HQ SUL HOHPHQWX NL XVWUH]D QDMYHþML ]PRJOMLYRVWL ND]DOQHJD PHKDQL]PD PRUD LPHWL
vrednost enega vrtljaja elementa obliko 10n GRYROMHQLK HQRW þH MH JUDGXLUDQD VNDla na enoti
vidna v celoti.

1.9

ýH MH QHNi element sestavljen iz QHSUHPLþQH NURåQH VNDOH LQ YUWOMLYHJD ND]DOFD VH PRUD WD
kazalec gibati v smeri urnega kazalca.

1.10

1D ND]DOQHP PHKDQL]PX ] YHþ HOHPHQWL PRUD YVDN YUWOMDM JLEOMLYHJD GHOD HOHPHQWRY SUL
katerih je graduacija vidna v celoti, ustrezati vrednosti razdelka naslednjega elementa.

1.11

1DND]DOQHPPHKDQL]PX]YHþHOHPHQWLVHPRUDND]DQMHHOHPHQWD]QH]YH]QLPJLEDQMHPNL
ni prvi element, pomikati naprej po eno številko, medtem ko se predhodni element ne
SUHPDNQH]DYHþNRW]DHQRGHVHWLQRVYRMHJDYUWOMDMD7RJLEDQMHQDSUHMPRUDSUenehati, ko
SUHGKRGQLHOHPHQWNDåHQLþ

1.12

ýH LPD ND]DOQL PHKDQL]HP YHþ HOHPHQWRY LQ þH MH Y RNHQFLK YLGHQ OH GHO VNDOH GUXJHJD LQ
vseh naslednjih elementov, mora biti gibanje teh elementov nezvezno. Gibanje prvega
elementa je lahko zvezno ali nezvezno.

1.13

ýH MH ND]DQMH SRGDQR V ãWHYLONDPL Y YUVWL LQ þH MH JLEDQMH SUYHJD HOHPHQWD QH]YH]QR MH
GRYROMHQRR]QDþHYDQMHHQHDOLYHþILNVQLKQLþHOQDGHVQLVWUDQLWHga elementa.

1.14

ýH MH SUL SUYHP HOHPHQWX v okencu viden le del skale in se element giblje zvezno, je lahko
UD]ELUDQMHQHMDVQRNDUMHWUHEDNROLNRUMHPRJRþHSUHSUHþLWL9WDQDPHQLQGDELELORPRJRþH
razbiranje V SRPRþMR LQWHUSRODFLMH PRUD ELWL YHOLNRVW RNHQFD Y]SRUHGQR ] JLEDQMHP VNDOH
enaka najmanj 1,5-kratni razdalML PHG RVUHGQMLPD þUWDPD GYHK ]DSRUHGQR RãWHYLOþHQLK
graduacijskih oznak tako, da sta vedno vidni vsaj dve graduacijski oznaki, od katerih ima ena
ãWHYLONR2NHQFHMHODKNRDVLPHWULþQRJOHGHQDR]QDNR

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
1.15
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1DVNDODK]JUDGXDFLMVNLPLR]QDNDPLPRUDELWLGHEHOLQDR]QDNHQDNDSRFHOLGROåLQLR]QDNH in
QHVPHSUHVHþLþHWUWLQHUD]GDOMHPHGRVUHGQMLPDþUWDPDGYHK]DSRUHGQLKR]QDN
Oznake, ki ustrezajo 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n dovoljenih enot, se morajo razlikovati samo po
GROåLQL

2.

3.

1.16

Dejanska ali navidezna razdalja med osema dveh zaporednih graduacijskih oznak ne sme biti
manjša od 2 milimetrov.

1.17

Dejanska ali navidezna višina številk ne sme biti manjša od 4 milimetrov.

Kalibracijske naprave
2.1

3UHWRþQD PHULOD PRUDMR YNOMXþHYDWL NDOLEUDFLMVNR QDSUDYR NL ODKNR VSUHPLQMD razmerje med
priND]DQRLQGHMDQVNRSURVWRUQLQRWHNRþLQHNLWHþHVNR]LPHULOo.

2.2

ýHQDSUDYDspreminja razmerje nezvezno, se zaporedne spremembe tega razmerja ne smejo
UD]OLNRYDWL]DYHþNRW

2.3

5HJXODFLMDVSRPRþMR premostitve ni dovoljena.

Posebni pogoji glede najmanjše NROLþLQHPHUMHQMD
3.1

4.

NajmanjšaNROLþLQDPHUMHQMD mora biti takšna, da nobena RGQDVOHGQMLKYUHGQRVWLQHERYHþMD
RG QDMYHþMHJD dopustnega pogreška za NROLþLQR PHUMHQMD, ki MH GRORþHQa Y  LQ  WRþNL
Priloge II:
1.

prostornina, ki ustreza premiku 2 milimetrov na skali prvega elementa kazalnega
PHKDQL]PDLQHQLSHWLQLYUHGQRVWLUD]GHONDþHVHSUYLHOHPHQWSUHPLND]YH]QR

2.

SURVWRUQLQD NL XVWUH]D GYHPD ]DSRUHGQLPD SUHPLNRPD ãWHYLON þH VH prvi element
premika nezvezno;

3.

pogrešek, ki ga v normalnih obratovalnih SRJRMLKSRY]URþLSUD]QLWHNDOLGUVHQMHSRJRQD
med merilno napravo in prvim elementom kazalnega mehanizma;

4.

GYDNUDWQDSHULRGLþQDVSUHPHPED.

3.2

3UL GRORþDQMX QDMPDQMãH NROLþLQH PHUMHQMD VH SR SRWUHEL LQ VNODGQR ] ]DKWHYDPL NL VR
GRORþHQH]DPHULOQRRSUHPRXSRãWHYDWXGLYSOLYGRGDWQLKNRPSRQHQWQDPHULOQRRSUHPR

3.3

NajmanjšaNROLþLQDPHUMHQMD mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n dovoljenih enot, pri
þHPHUMHQFHORSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRãWHYLORDOLQLþ

1DMYHþMi in najmanjši pretok
4.1

1DMYHþML in najmanjši pretok VWD GRORþHQD v certifikatu o odobritvi tipa merila skladno z
rezultati, dobljenimi med pregledom. Merilo mora biti sposobno GHORYDWL WROLNR þDVD NRW MH
GRORþHQRYFHUWLILNDWXRRGREULWYL tipaPHULODSULSULEOLåQRQDMYHþMem pretoku, ne da bi pri tem
postala opazna kakršna koli sprememba merilnih sposobnosti.

4.2

5D]PHUMH PHG QDMYHþMim in najmanjšim pretokom mora biti za SUHWRþQD PHULOD na splošno
enako 10, za SUHWRþQDPHULOD]DXWHNRþLQMHQe pline pa 5.

6WUDQJW
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Vpliv narave tekRþLQHWHPSHUDWXUHLQWODND
5.1

V certifikatu o odobritvi tipa merila za SUHWRþQR PHULOR morajo biti navedeni WHNRþLQa ali
WHNRþLQH ]D NDWHUH MH SUHWRþQR PHULOR namenjeno, temperaturne omejitve za merjeno
WHNRþLQRþHVRWHRPHMLWYHQLåMHRG-10 °C ali višje od +50 °&WHUQDMYHþMLdelovni tlak.

5.2

Pregled, ki se opravi za odobritev tipa SUHWRþQHJD PHULOD PRUD SRND]DWL GD VSUHPHPEH
SRJUHãND ]DUDGL QDMYHþMLK VSUHPHPE ODVWQRVWL WHNRþLQ WODND LQ WHPSHUDWXUH WHNRþLQH ]QRWUDM
omejitev, navedenih v certifikatu o odobritvi tipa PHULOD ]D QREHQR RG WHK YHOLþLQ QH VPHMR
SUHVHJDWLSRORYLFHYUHGQRVWLNLVRQDãWHWHYLQWRþNL3ULORJH,,

1DMYHþMLdopustni pogreški SUHWRþQHga merila
6.1

Kadar se pred EEC-prvo overitvijo merilnega sistema opravi meroslovni pregled SUHWRþQHJD
PHULOD VR QDMYHþML dopustni SRJUHãNL PHG WHP SUHJOHGRP HQDNL SRORYLFL QDMYHþMLK dopustnih
SRJUHãNRYNLVRGRORþHQLYLQWRþNL3ULORJHII, vendar ne manjši od 0,3 % izmerjene
NROLþLQHþHMHXSRUDEOMHQDWHNRþLQDHQDNDWLVWL]DNDWHURMHSUHWRþQRPHULORnamenjeno.

6.2

ýHSDWRþQRVWPHULWYHQH]DGRãþDtem zahtevam, se lahko v certifikatu o odobritvi tipa merila
QDMYHþMLdopustniSRJUHãNLSRYHþDMR]QRWUDMRPHMLWHYNLVRSRGDQHYLQWRþNL3ULORJH,,

6.3

Razen tega so lahko v certifikatu o odobritvi tipa PHULODQDMYHþMLdopustni pogreški zmanjšani
oziromaVSUHPHQMHQLþHVHER((&-SUYDRYHULWHYL]YDMDODVDPR]HQRRGWHNRþLQ]Dkatere je
PHULORQDPHQMHQRDOLSD]GUXJRWHNRþLQR
9VOHGQMHPSULPHUX NDGDUMHWHNRþLQDNLVHXSRUDELSULRYHUMDQMXGUXJDþQDRGWLVte, za katero
je SUHWRþQR PHULOR namenjeno) je lahko v certifikatu o odobritvi tipa merila naveden pretok
PHGSUHVNXãDQMHPNLQHOHåLPHGQDMYHþMim in najmanjšim pretokom.
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Priloga II
1DMYHþMLdopustni pogreški merilnih sistemov
1.

Za SUHWRþQDPHULOD, ki so vgrajenaYPHULOQLVLVWHPVRQDMYHþMLdopustni pogreški ob EEC-prvi overitvi
tega sistema v normalnih obratovalnih pogojih in znotraj obratovalnih REPRþLM NL VR QDYHGHQH Y
certifikatu o odobritvi tipa merila, navedeni v spodnji tabeli:

MHUMHQHNROLþLQH

1DMYHþMLdopustni pogreški

od 0,02 do 0,1 litra

2 ml

od 0,1 do 0,2 litra

2 % PHUMHQHNROLþLQH

od 0,2 do 0,4 litra

4 ml

od 0,4 l do 1 litra

1 % PHUMHQHNROLþLQH

od 1 do 2 litrov

10 ml

OLWUDLQYHþ

0,5 % PHUMHQHNROLþLQH

2.

1DMYHþMLdopustni pogrešek pri QDMYHþMLNROLþLQLPHUMHQMDMHGYDNUDWQDYUHGQRVWGRORþHQDYSUHMãQMLWRþNL
LQQHJOHGHQDPHUMHQRNROLþLQRQLQDMYHþMLdopustni pogrešek nikoli manjši od tistega, ki je dovoljen za
najmanjšo NROLþLQRPHUMHQMD.

3.

=DUDGLWHåDYNLVRQHORþOMLYRSRYH]DQHVSUHVNXVQRRSUHPRVRQDMYHþMLdopustni SRJUHãNLGYDNUDWYHþML
RGSRJUHãNRYL]LQWRþNHWHSULORJHNDGDUOH-WLYHOMDMR]DPHULOQRRSUHPR]DXWHNRþLQMHQHSOLQHDOL
GUXJH WHNRþLQH NL VH PHULMR SRG -10 °C ali nad +50 °C, kakor tudi za opremo, za katero najmanjši
pretok ne presega 1 litra na uro.

4.

ýHVRSUL((&-prvi overitvi vsi pogreški v enakem smislu, vsaj eden od njih ne sme presegati omejitev
iz WRþNH6.1 Priloge I.
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne
sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za
tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati merilni sistemi za vse tekočine razen vode, ki
lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu:
merilni sistemi), način označevanja, postopke ugotavljanja
skladnosti in overitev ter roke rednih overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-15-77/313.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na merilne sisteme, ki imajo
vgrajena pretočna merila, v katerih tekočina povzroči gibanje gibljivih sten merilnih komor.
3. člen
Za merilne sisteme se zahtevata EEC-odobritev tipa
merila (v nadaljnjem besedilu: EEC-odobritev tipa), če določila tega pravilnika tako zahtevajo, in EEC-prva overitev merila (v nadaljnjem besedilu: EEC-prva overitev) pod pogoji, ki
jih določa ta pravilnik.
Pod pogoji, ki so določeni v tem pravilniku, se
EEC-odobritev tipa lahko izda tudi za sestavne dele in podsestave merilnega sistema.
4. člen
Pomen izrazov, uporabljenih v tem pravilniku, je določen v 1. točki Priloge I.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
5. člen
Merilni sistemi morajo izpolnjevati meroslovne zahteve
iz Priloge I.
III. NAPISI IN OZNAKE
6. člen
Merilni sistem, sestavni del ali podsestav, ki ima
EEC-odobritev tipa, mora imeti na številčnici kazalnega me-

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na merilne sisteme za tekočine
razen vode (77/313/EGS), kot je dopolnjena z direktivo 82/625/EGS.
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hanizma ali na posebni napisni ploščici čitljivo in neizbrisno
zapisane naslednje podatke:
(a) znak EEC-odobritve tipa,
(b) identifikacijsko oznako ali ime proizvajalca,
(c) znak proizvajalca, če obstaja,
(d) serijsko številko in leto izdelave,
(e) lastnosti merilnega sistema, kot to določa točka
1.15 Priloge I,
(f) morebitne dodatne podatke, ki so navedeni v certifikatu o odobritvi tipa.
Če v enem samem sistemu deluje več pretočnih meril,
ki uporabljajo skupne elemente, so lahko napisi, potrebni za
posamezni del sistema, združeni na eni napisni ploščici.
Napisi na številčnici kazalne naprave pretočnega merila, ki je del merilnega sistema, ne smejo biti v nasprotju z
napisi na napisni ploščici merilnega sistema.
Če je merilni sistem mogoče transportirati brez razstavljanja, so lahko napisi za vse dele združeni na eni sami
napisni ploščici.
7. člen
Za zaščito pred nedovoljenimi posegi v merilni sistem
se uporabijo predvsem zaščitne oznake v obliki svinčenih
žigov. Na občutljive dele merilnega sistema se lahko namestijo tudi zaščitne oznake v obliki nalepk.
V vseh primerih morajo biti zaščitne oznake lahko dostopne.
Zaščitne oznake morajo biti nameščene na vseh tistih
delih merilnega sistema, ki jih ni mogoče drugače zaščititi
pred posegi, ki bi lahko vplivali na točnost meritev. Zaščitne
oznake niso potrebne na priključkih, ki jih je z orodjem
mogoče razstaviti.
Žigi morajo biti zasnovani tako, da omogočajo pritrditev
oznake delne EEC-prve overitve.
Omogočiti je treba tudi zaščito ploščice, ki je namenjena za pritrditev oznake delne EEC-prve overitve. Le-ta je
lahko združena z napisno ploščico na merilnem sistemu,
določeno v 6. členu tega pravilnika.
Pri merilnem sistemu za pitne tekočine morajo zaščitne
oznake omogočati razstavitev sistema zaradi čiščenja.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
1. EEC-odobritev tipa
8. člen
EEC-odobritev tipa morajo imeti naslednji sistemi:
– merilni sistemi za tekoča goriva iz točke 2.1 Priloge I.
Če so takšni sistemi namenjeni za namestitev v centralni
napajalni sistem, mora biti certifikatu o odobritvi tipa priložena ena ali več risb vzorca, ki prikazujejo pogoje sestavitve na
mestu uporabe;
– merilni sistemi, nameščeni na avtomobilskih cisternah za prevoz in dobavo tekočin z nizko viskoznostjo (viskoznost <20 mPa·s), ki se skladiščijo pri atmosferskem
tlaku (razen pitnih tekočin), kot je navedeno v točki 2.2
Priloge I;
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– merilni sistemi za utekočinjeni plin pod tlakom, ki so
nameščeni na avtomobilske cisterne, iz točke 2.4 Priloge I;
– merilni sistemi za prevzemanje mleka iz točke 2.5
Priloge I.
9. člen
Pri preskušanju se delovni etaloni in njihova uporaba
določijo tako, da merilna negotovost kalibracijske metode
ne presega ene petine največjega dopustnega pogreška
preskušanega merilnega sistema.
10. člen
Pri preskusu pretočnega merila se najprej s pomočjo
dovolj velikega števila merilnih točk med najmanjšim in največjim pretokom določi krivulja pogreškov kot funkcija pretoka.
Preskusi se opravijo v mejah obratovanja, tj. pri najvišji
in najnižji podani temperaturi in viskoznosti ter pri najmanjši
količini merjenja.
Razen pri preskusih za najmanjšo količino merjenja se
izbere preskusna prostornina, katere velikost zagotavlja, da
vrednost skale indikatorja nikoli ne preseže tretjine največjega dopustnega pogreška.
Če je bila EEC-odobritev tipa za pretočno merilo in
pomožno opremo že izdana, se preveri, ali so lastnosti pretočnega merila in merilnega sistema združljive. Če so, pretočnega merila ni treba dodatno preskušati, določiti pa je
treba najmanjšo količino merjenja merilnega sistema skladno s točko 3.2 Priloge I pravilnika o meroslovnih zahtevah
za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01).
Če lastnosti pretočnega merila niso združljive z lastnostmi merilnega sistema ali če za pretočno merilo (in
njegovo pomožno opremo) ni bila izdana EEC-odobritev
tipa, je treba merilni sistem v celoti preskusiti skladno s tem
pravilnikom ter s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za
pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC, in pravilnikom o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine
razen vode, ki lahko nosi oznake in znake EEC (Uradni list
RS, št. 74/01).
11. člen
Preskusi odstranjevanja zraka ali plina morajo pokazati,
da oprema za odstranjevanje zraka in plina izpolnjuje zahteve iz točk 1.6.2.1.4, 1.6.2.1.5 in 1.6.2.2.4 Priloge I.
Če so nameščeni separatorji plina ali posebni ekstraktorji plina, je treba z ustreznim pretočnim merilom, vstavljenim pod separator (poseben ekstraktor), z dodajanjem in
brez dodajanja zraka ali plina in s primerjavo merilnih rezultatov preveriti, ali je odstranjevanje zraka ali plina nepretrgano.
Če so nameščeni posebni ekstraktorji, je treba preskusiti tudi popolno izpraznitev cisterne. Če je mogoče, se
preskusi izvedejo z najmanj ugodno tekočino. Pri preskušanju maket ali modelov v različnem obsegu od dejanske
opreme, je treba upoštevati zakone podobnosti glede viskoznosti (Reynolds), težnosti (Froude) in površinske napetosti (Weber). Na splošno velja, da se modeli preskušajo
samo, kadar je to upravičeno.
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12. člen
Preskusi merilnih sistemov za tekoče gorivo morajo
obsegati:
(a) preverjanje pretočnega merila in pomožne opreme
ter določitev vplivov takšne opreme (kazalnik cene, tiskalnik, naprava za prednastavitev itd);
(b) preverjanje eliminatorja plina;
(c) preverjanje konstantnosti prostornine cevi;
(d) poseben pregled za preverjanje pravilnega povečevanja kazalnika cene (nepravilno povečevanje je mogoče
povzročiti pri prvem elementu kazalnika cene tako, da se na
hitro zapre ventil za dotok).
13. člen
Preskus merilnih sistemov za utekočinjeni plin naj obsega:
(a) preverjanje območja učinkovitosti in konstrukcije
separatorjev plina na podlagi risb;
(b) preskus delovanja eliminatorja plina (regulatorja nivoja), ki je lahko vgrajen v separator plina.
Na podlagi risbe se prav tako preveri naprava za vzdrževanje tlaka. Urad Republike Slovenije za meroslovje (v
nadaljnjem besedilu: urad) lahko v posebnih primerih zahteva preskus modela.
14. člen
Za merilne sisteme iz točk 2.2 in 2.4 Priloge I se lahko
EEC-odobritev tipa podeli na podlagi risb in diagramov, če
so tipi skladni z določili 3. točke Priloge I.
2. EEC-prva overitev
15. člen
EEC-prva overitev merilnih sistemov se lahko opravi v
eni ali dveh fazah.
V eni fazi se EEC-prva overitev opravi takrat, kadar
celotni sistem izdeluje en sam proizvajalec, kadar ga je
mogoče transportirati brez razstavljanja in kadar se overja
pod pogoji, v kakršnih bo obratoval.
V vseh drugih primerih se overitev opravi v dveh fazah.
Prva faza velja samo za pretočno merilo ali za pretočno merilo, opremljeno s pomožno opremo, ki mora biti z
njim povezana, ne glede na to, ali je vgrajena v podsestav
ali ne.
Preskusi prve faze se lahko opravijo na testni mizi (po
možnosti v tovarni proizvajalca) ali na nameščenem merilnem sistemu. V tej fazi se preskusi lahko opravijo s tekočinami, za katere ta sistem ni namenjen.
V drugi fazi se merilni sistem preskuša v dejanskih
obratovalnih pogojih. Opravi se na kraju namestitve, pod
obratovalnimi pogoji in s tekočino, za katero je sistem namenjen.
Druga faza pa se lahko opravi tudi na kraju, ki ga izbere
urad, če je merilni sistem mogoče transportirati brez razstavljanja in je preskuse mogoče izvajati pod pogoji, pod
kakršnimi naj bi merilni sistem obratoval.
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16. člen
Če se EEC-prva overitev opravlja v eni fazi, se izvedejo
vsi preskusi, navedeni v drugem odstavku tega člena.
Če se preskusi izvajajo v dveh fazah, predstavljata prvo
fazo:
– pregled skladnosti pretočnega merila, vključno z morebitno pomožno opremo (skladnost z ustreznimi vzorci),
– meroslovni pregled pretočnega merila, vključno z
vgrajeno pomožno opremo.
Drugo fazo predstavljajo:
– pregled skladnosti merilnega sistema, vključno s pretočnim merilom in pomožno opremo,
– meroslovni pregled pretočnega merila in pomožne
opreme v merilnem sistemu,
– preskus delovanja eliminatorja plina, če je nameščen; preverjanje, ali so prekoračeni največji dopustni pogreški za to napravo, kot je to določeno v točki 1.6 Priloge I,
ni potrebno,
– kontrola nastavitve zahtevanih naprav za vzdrževanje
tlaka,
– preverjanje sprememb notranje prostornine cevi v
sistemih polnih cevi,
– določitev količine preostanka v sistemih praznih cevi.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
17. člen
Za merilne sisteme so obvezne overitve. Rok za redne
overitve je 1 leto za merilne sisteme za tekoča goriva in 2 leti
za vse druge merilne sisteme. Redne in izredne overitve
merilnih sistemov vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti merilnega sistema z EEC-odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilni
sistem izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu za EEC-prvo overitev.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem sklenitve
ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-2
Ljubljana, dne 10. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I
1.

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA MERILNE SISTEME

1.1

Definicije

1.1.1

Merilni sistem
0HULOQL VLVWHP ]D YVH WHNRþLQH UD]HQ YRGH ]DMHPD SROHJ SUHWRþQHJD PHULOD L] 3UDYLOQLND R
PHURVORYQLK ]DKWHYDK ]D SUHWRþQD PHULOD ]D WHNRþLQH UD]HQ YRGH NL ODKNR QRVLMo oznake in
]QDNH((&LQSRPRåQHRSUHPH]DNDWHURYHOMD3UDYLOQLNRPHURVORYQLK]DKWHYDK]DSRPRåQR
RSUHPR ]D SUHWRþQD PHULOD ]D WHNRþLQH UD]HQ YRGH NLODKNRQRVLR]QDNHLQ]QDNH((&LQMH
ODKNR SRYH]DQD V SUHWRþQLP PHULORP WXGL YVR RSUHPR ]D ]DJRWDYOMDQMH SUDYLOQRVWL PHULWHY
R]LURPD RPRJRþDQMH GHORYDQMD NDNRU WXGL YVR GUXJR RSUHPR NL ODKNR QD NDNUãHQ NROL QDþLQ
vpliva na meritve.
ýH GHOXMH YHþ SUHWRþQLK PHULO NL VR QDPHQMHQD ]D ORþHQH PHULWYH LQ LPDMR VNXSQH VHVWDYQH
GHOHVHYVDNRSUHWRþQRPHULOR obravnava kot merilni sistem s skupnimi elementi.
ýHMHYHþSUHWRþQLKPHULOQDPHQMHQLK]DHQRVDPRPHULWHYVHSUHWRþQDPHULODREUDYQDYDMRNRW
en sam merilni sistem.

1.1.2

1DMPDQMãDNROLþLQDPHUMHQMD
1DMPDQMãD NROLþLQD PHUMHQMD PHULOQHJD VLVWHPD VH GRORþD VNODGQR ] ]DKWHYDPL 3UDYLOQLND R
PHURVORYQLK ]DKWHYDK ]D SUHWRþQD PHULOD ]D WHNRþLQH UD]HQ YRGH NL ODKNR QRVLMR R]QDNH LQ
]QDNH ((& LQ 3UDYLOQLND R PHURVORYQLK ]DKWHYDK ]D SRPRåQR RSUHPR ]D SUHWRþQD PHULOD ]D
WHNRþLQHUD]HQYRGHNLODKNRQRVLR]QDke in znake EEC, ter v skladu s tem pravilnikom.
9PHULOQLKVLVWHPLKNLVRQDPHQMHQL]DPHUMHQMHWHNRþLQHNLMRVSUHMPHVLVWHPVHQDMPDQMãD
SURVWRUQLQDWHNRþLQH]DNDWHURMHPHULWHYWLSVNRRGREUHQDLPHQXMHQDMPDQMãDVSUHMHWDNROLþLQD
PHUMHQMD =DKWHYD L] SUYHJD RGVWDYND WH WRþNH NL VH QDQDãD QD QDMPDQMãR NROLþLQR PHUMHQMD
YHOMDDQDORJQRWXGL]DQDMPDQMãRVSUHMHWRNROLþLQRPHUMHQMD

1.1.3

Separator plina
6HSDUDWRUSOLQDMHQDSUDYD]D]YH]QRORþHYDQMHLQRGVWUDQMHYDQMH]UDNDDOLSOLQRYYVHERYDQLKv
WHNRþLQL
1DSUDYD ]D RGVWUDQMHYDQMH SOLQD QDþHORPD GHOXMH VDPRGHMQR 7D ]DKWHYD SD VH RSXVWL þH
REVWDMD PHKDQL]HP NLVDPRGHMQRXVWDYLGRWRNWHNRþLQHNDGDUREVWDMDQHYDUQRVWGDER]UDN
DOLSOLQYVWRSLOYSUHWRþQRPHULOR9WDNHPSULPHUXVHODKNRPHULWHYQDGDOMXMHþHMH]UDNDOLSOLQ
URþQRDOLDYWRPDWVNRRGVWUDQMHQ

1.1.4

Ekstraktor plina
(NVWUDNWRUSOLQDMHQDSUDYDNLL]ORþXMH]UDNDOLSOLQHNLVRVHQDEUDOLYFHYRYRGXQDGSUHWRþQLP
PHULORPYREOLNLåHSRYNLVRVDPRUDKORSRPHãDQLVWHNRþLQR
=DKWHYHYWRþNLNLVHQDQDãDMRQDQDSUDYR]DRGYDMDQMHSOLQRY]DVHSDUDWRUSOLQDYHOMDMR
tudi za ekstraktor plina.

1.1.5

Posebni ekstraktor plina
Posebni ekstraktor plina je naprava, ki podobno kot separator plina, vendar v manj zahtevnih
obraWRYDOQLK SRJRMLK ]YH]QR ORþXMH ]UDN LQ SOLQH RG WHNRþLQH LQ VDPRGHMQR XVWDYL SUHWRN
WHNRþLQH þH REVWDMD QHYDUQRVW GD EL ]UDN DOL SOLQL NL VR VH QDEUDOL Y REOLNL åHSRY LQ VR VDPR
UDKORSRPHãDQLVWHNRþLQRYVWRSLOLYSUHWRþQRPHULOR

6WUDQJW
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Posoda za uteNRþLQMHQMH
3RVRGD]DXWHNRþLQMHQMHMH]DSUWDSRVRGDYNDWHULVHYPHULOQLKVLVWHPLK]XWHNRþLQMHQLPLSOLQL
SRG WODNRP ]ELUDMR SOLQL NL VH QDKDMDMR Y WHNRþLQL NL VH åHOL L]PHULWL LQ VH SUHG PHULWYLMR
XWHNRþLQLMR

1.1.7

Indikator plina
Indikator pliQDMHQDSUDYDNLRPRJRþDHQRVWDYQRXJRWDYOMDQMH]UDþQLKDOLSOLQVNLKPHKXUþNRYY
WHNRþLQL

1.1.8

Okence
Okence je element za preverjanje, ali je ves merilni sistem ali njegov del v celoti napolnjen s
WHNRþLQR

1.2

Obseg
6SORãQH ]DKWHYH L]  WRþNH YHOMDMR ]D YVH WLSH PHULOQLK VLVWHPRY þH Y  WRþNL QL GRORþHQR
GUXJDþH

1.3

3UHWRþQDPHULODPHMQLSUHWRNL
3UHWRþQD PHULOD NL VR YJUDMHQD Y PHULOQL VLVWHP VNXSDM V SRPRåQR RSUHPR PRUDMR LPHWL
EEC-RGREULWHYWLSD]DPHUMHQMHGRORþHQHWHNRþLQHYQRUPDOQLh delovnih pogojih.
=D WD SUHWRþQD PHULOD VH ]DKWHYD ORþHQD ((&-RGREULWHY WLSD DOL RGREULWHY NL MH YNOMXþHQD Y
EEC-RGREULWHY WLSD PHULOQHJD VLVWHPD Y NDWHUHJD VR YJUDMHQL 0HMQL SUHWRNL QDMYHþML LQ
najmanjši pretok) merilnega sistema se lahko razlikuMHMRRGPHMQLKSUHWRNRYSUHWRþQHJDPHULOD
9 WDNLK SULPHULK MH WUHED SUHYHULWL DOL VWD QDMYHþML LQ QDMPDQMãL SUHWRN PHULOQHJD VLVWHPD
]GUXåOMLYD]YUHGQRVWPLSUHWRþQHJDPHULOD7XGLþHMHSUHWRþQRPHULORRGREUHQRNRWVHVWDYQLGHO
merilnega sistema, mora biti v vseh primerih skladno z zahtevami Pravilnika o meroslovnih
]DKWHYDK]DSUHWRþQDPHULOD]DWHNRþLQHUD]HQYRGHNLODKNRQRVLMRR]QDNHLQ]QDNH((&ýH
MH YHþ SUHWRþQLK PHULO Y]SRUHGQR SULNOMXþHQLK QD HQ VDP PHULOQL VLVWHP MH WUHED SUL GRORþDQMX
mejnLK SUHWRNRY PHULOQHJD VLVWHPD XSRãWHYDWL YVRWR QDMYHþMLK LQ QDMPDQMãLK SUHWRNRY
SRVDPH]QLK SUHWRþQLK PHULO UD]HQ Y SRVHEQLK SULPHULK NL VR GRORþHQL Y WHM SULORJL 1DMYHþML
pretok merilnega sistema mora biti najmanj dvakratni skupni najmanjši pretok njegovega
SUHWRþQHJDPHULODR]LURPDSUHWRþQLKPHULO

1.4

7RþNDSUHQRVD

1.4.1

0HULOQL VLVWHPL PRUDMR LPHWL WRþNR NL GRORþD NROLþLQR GRWRND R]LURPD VSUHMHPD WHNRþLQH LQ VH
LPHQXMH WRþND SUHQRVD DOL UHIHUHQþQD WRþND 7D WRþND SUHQRVD VH SUL VLVWHPLK ]D GRYDMDQje
QDKDMDSRGSUHWRþQLPPHULORPSULVLVWHPLK]DVSUHMHPSDQDGSUHWRþQLPPHULORP

1.4.2

Obstajata dva tipa merilnih sistemov, in sicer sistemi “praznih cevi” in sistemi “polnih cevi”; izraz
³FHY´YNOMXþXMHWXGLWRJHFHYRYRGH

1.4.2.1

Sistemi praznih cevi VR SUL RSUHPL ]D GRYDMDQMH PHULOQL VLVWHPL SUL NDWHULK VH WRþND SUHQRVD
QDKDMD QDG GRYRGQR FHYMR 7D WRþND SUHQRVD MH SRJRVWR Y REOLNL SUHJUDGQHJD RNHQFD DOL
]DSLUDOQH QDSUDYH Y REHK SULPHULK SD MH ]GUXåHQD V VLVWHPRP NL ]DJRWDYOMD SUD]QMHQMH
dovodne cevi po vsaki meritvi.

1.4.2.2

0HULOQLVLVWHPLSROQLKFHYLVRSULRSUHPL]DGRYDMDQMHPHULOQLVLVWHPLSULNDWHULKWRþNRSUHQRVD
VHVWDYOMD ]DSLUDOQD QDSUDYD Y GRYRGQHP FHYRYRGX ýH LPD FHYRYRG SURVW NRQHF PRUD ELWL
]DSLUDOQDQDSUDYDQDPHãþHQDþLPEOLåMHtemu prostemu koncu.
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1.4.2.3

=DRSUHPR]DVSUHMHPWHNRþLQHDQDORJQRYHOMDMRHQDNH]DKWHYHNRW]DVSUHMHPQLFHYRYRGQDG
SUHWRþQLPPHULORP

1.5

Filtri
0HULOQLVLVWHPLPRUDMRLPHWLQDGSUHWRþQLPLPHULOLQDSUDYR]D]ELUDQMHWUGQLKQHþLVWRþL]WHNRþLQ
(fiOWHU )LOWULPRUDMRELWLSRPRåQRVWLQDPHãþHQLWDNRGDVRODKNRGRVHJOMLYL

1.6

Odstranjevanje zraka ali plinov

1.6.1

Splošna zahteva
0HULOQL VLVWHPL PRUDMR ELWL QDPHãþHQL WDNR GD QDG SUHWRþQLP PHULORP QH RPRJRþDMR GRVWRSD
]UDND DOL VSURãþDQMD SOLQRY Y WHNRþLQR ýH REVWDMD QHYDUQRVW GD WD ]DKWHYD QH ER L]SROQMHQD
PRUDELWLYPHULOQLVLVWHPYJUDMHQDQDSUDYD]DRGVWUDQMHYDQMHSOLQRYNLERRPRJRþDODSUDYLOQR
RGVWUDQLWHY]UDNDR]LURPDQHUD]WRSOMHQLKSOLQRYNLVHPRUGDQDKDMDMRYWHNRþLQLSUHGHQJUH ta
VNR]LSUHWRþQRPHULOR
Oprema za odstranjevanje plinov mora biti primerna za pogoje dovajanja in urejena tako, da
GRGDWQLSRJUHãHN]DUDGLYSOLYD]UDNDLQSOLQRYSULPHULOQLKUH]XOWDWLKQHSUHVHåH
-

0,5 L]PHUMHQHNROLþLQH]DWHNRþLQH NLQLVRSLWQHWHNRþLQH NDWHULKYLVNR]QRVWQHSUHVHJD
1 mPa⋅s,
1 L]PHUMHQHNROLþLQH]DSLWQHWHNRþLQHLQWHNRþLQHSULNDWHULKYLVNR]QRVWSUHVHJDP3D⋅s.

Ni pa treba, da je pogrešek manjši od 1 QDMPDQMãHNROLþLQHPHUMHQMD
1.6.2

ýUSDQLSUHWRN

1.6.2.1

ýH WODN SUL YVWRSX Y þUSDONR þHWXGL VDPR ]D WUHQXWHN  SDGH SRG DWPRVIHUVNL WODN DOL SRG WODN
QDVLþHQLKKODSRYWHNRþLQHMHWUHED]DJRWRYLWLVHSDUDWRUSOLQD VNODGQRVWRþNR 

1.6.2.1.1

6HSDUDWRUSOLQDNLMHQDPHQMHQ]DREUDWRYDQMHSULQDMYHþMHPSUHWRku, ki ne presega 100 m3/h,
PRUDLPHWLERGLVLORþHQR((&-RGREULWHYWLSDDOLRGREULWHYNLMHYNOMXþHQDY((&-odobritev tipa
PHULOQHJD VLVWHPD NDWHUHJD VHVWDYQL GHO MH þH VH Y WHP SUDYLOQLNX ]DKWHYD RGREULWHY ]D WDN
sistem. Pri separatorjih plina, ki so namenjeni za obratovanje pri pretokih nad 100 m3/h, pa je
odobritev tipa zagotovljena po analogiji z odobrenim tipom enake konstrukcije in manjših mer.
6HSDUDWRUML SOLQD NL VR RSUDYLOL ORþHQH ((&-odobritve tipa, se lahko v merilnih sistemih
uporabljajo brez indikatorjev plina.

1.6.2.1.2

6HSDUDWRUSOLQDVHQDþHORPDQDPHVWL]DþUSDONRODKNRSDMHVþUSDONRNRPELQLUDQ
6HSDUDWRUSOLQDPRUDELWLYHGQRQDPHãþHQþLPEOLåMHSUHWRþQHPXPHULOXWDNRGDMHSDGHFWODND
]DUDGLSUHWRNDWHNRþLQHPHGREHPDVHVWDYQLPD deloma zanemarljiv.

1.6.2.1.3

Meje obratovanja separatorja plina so:

(a)
(b)

QDMYHþMLSUHWRNDOLSUHWRNLHQHDOLYHþGRORþHQLKWHNRþLQ
]JRUQMH LQ VSRGQMH PHMH WODND NL VR ]GUXåOMLYH V SUDYLOQLP GHORYDQMHP QDSUDYH ]D
odstranjevanje plina.

1.6.2.1.4

ýH LPD VHSDUDWRU SOLQD NL MH QDPHQMHQ ]D REUDWRYDQMH SUL QDMYHþMHP SUHWRNX NL QH SUHVHJD
100 m3KORþHQR((&-RGREULWHYWLSDPRUD]QRWUDMPHMDSRJUHãNDNLVRGRORþHQHYWRþNL
zagotavljati odstranjevanje zraka ali plinov, ki so pomešani z merjeno tHNRþLQRSRGQDVOHGQMLPL
preskusnimi pogoji:

6WUDQJW
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(a) PHULOQL VLVWHP PRUD REUDWRYDWL SUL QDMYHþMHP SUHWRNX LQ SUL QDMPDQMãHP WODNX NL MH ]D
VHSDUDWRUSOLQDGRORþHQ
(b) GRSXVWQRMHYVDNRSURVWRUQLQVNRUD]PHUMH]UDNDDOLSOLQRYLQWHNRþLQHþHMHVHSDUDWRUSOLQD
]DVQRYDQ]DQDMYHþMLSUHWRNNLMHPDQMãLDOLHQDNP3/h; omejeno pa mora biti na 30 %,
þH MH VHSDUDWRU SOLQD ]DVQRYDQ ]D QDMYHþML SUHWRN NL MH YHþML RG  P3K =D GRORþLWHY
odstotka je treba zrak oziroma plin izmeriti pri atmosferskem tlaku.)
PoOHJ WHJD PRUD DYWRPDWVND QDSUDYD ]D RGVWUDQMHYDQMH SOLQD SUDYLOQR GHORYDWL SUL QDMYHþMHP
tlaku, ki je predpisan za separatorje plina.
1.6.2.1.5

ýH MH VHSDUDWRU SOLQD RGREUHQ NRW VHVWDYQL GHO NL MH YJUDMHQ Y RGREUHQL PHULOQL VLVWHP ]DQM
YHOMDMR]DKWHYHL]WRþNH9WDNHPSULPHUXLQGLNDWRUSOLQDQLSRWUHEHQ
ýHLPDPHULOQLVLVWHPYJUDMHQLQGLNDWRUSOLQDVNODGQR]GHILQLFLMRL]WRþNHPRUDVHSDUDWRU
SOLQDYPHMDKSRJUHãNDNLVRGRORþHQHYWRþNL]DJRWDYOMDWLRGVWUDQMHYDQMH]UDNDDOL plinov,
SRPHãDQLK]PHUMHQRWHNRþLQRLQVLFHUSRGQDVOHGQMLPLSRJRML
(a) PHULOQLVLVWHPPRUDREUDWRYDWLSULQDMYHþMHPSUHWRNXLQQDMPDQMãHPWODNX
(b) UD]PHUMHPHGSURVWRUQLQR]UDNDR]LURPDSOLQRYLQWHNRþLQRQHVPHSUHVHþL
-

20 ]DQHSLWQHWHNRþLQH] viskoznostjo, ki ne presega 1 mPa⋅s,
10 ]DSLWQHLQGUXJHWHNRþLQH]YLVNR]QRVWMRNLSUHVHJD mPa⋅s1

ýH UD]PHUMH PHG SURVWRUQLQR ]UDND R]LURPD SOLQRY LQ WHNRþLQH SUHVHJD JRUQMH RGVWRWNH LQ þH
VHSDUDWRU SOLQRY QH L]SROQMXMH ]DKWHY JOHGH QDMYHþMLK dopustnih pogreškov, morajo biti v
LQGLNDWRUMXSOLQDMDVQRYLGQLPHKXUþNL]UDNDR]LURPDSOLQD
1.6.2.2

ýHMHWODNREYVWRSXYþUSDONRNRQVWDQWQRYLãMLRGDWPRVIHUVNHJDWODNDLQWODNDQDVLþHQLKKODSRY
WHNRþLQHLQþHQLVHSDUDWRUMDSOLQDMHSRWUHEHQHNVWUDNWRUSOLQDDOLSRVHEQLHNVWUDNWRUSOLQDþH
VH ODKNR PHGWHP NR QL SUHWRND PHG þUSDONR LQ SUHWRþQLP PHULORP SRMDYLMR SOLQL DOL þH Y
FHYRYRGX QDVWDQHMR ]UDþQL åHSL QSU NR MH GRYDMDOQL UH]HUYRDU SRSROQRPD SUD]HQ  WDNR GD
SRY]URþLMRVSHFLILþQLSRJUHãHNNi presega 1 QDMPDQMãHNROLþLQHPHUMHQMD

1.6.2.2.1

(NVWUDNWRU SOLQD DOL SRVHEQL HNVWUDNWRU SOLQD NL MH QDPHQMHQ ]D REUDWRYDQMH SUL QDMYHþMHP
pretoku, ki ne presega 100 m3KLPDODKNRERGLVLORþHQR((&-odobritev tipa ali odobritev tipa,
NLMHYNOMXþHQDY((&-RGREULWHYWLSDPHULOQHJDVLVWHPDNDWHUHJDGHOMHþHVHYWHPSUDYLOQLNX
zahteva odobritev tipa sistema.
ýHSDMHHNVWUDNWRUSOLQDQDPHQMHQ]DREUDWRYDQMHSULQDMYHþMHPSUHWRNXNLSUHVHJDP3/h,
se lahko odobritev tipa podeli analogno z odobrenimi tipi za enako konstrukcijo in z manjšimi
merami.
(NVWUDNWRUML SOLQD LQ SRVHEQL HNVWUDNWRUML SOLQD NL LPDMR ORþHQH ((&-odobritve tipa, se lahko v
merilnih sistemih uporabljajo brez indikatorjev plina.

1

Zahteve iz alinei D  LQ E  VR SRQDYDGL L]SROQMHQH V SUDYLOQR ]JUDMHQLP VHSDUDWRUMHP þH MH QMHJRYD
efektivna prostornina najmanj enaka 8 SURVWRUQLQHNLVHGREDYLYHQLPLQXWLSULQDMYHþMHPSUHWRNXNLMH
R]QDþHQQDQDSLVQLSORãþLFLPHULOQHJDVLVWHPD.
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Ekstraktor plina ali posebni ekstraktRUSOLQDVHQDþHORPDQDPHVWL]DþUSDONRODKNRSDVHWXGL
NRPELQLUDVþUSDONR
9REHKSULPHULKVHSRQDYDGLQDPHVWLYQDMYLãMLWRþNLFHYRYRGDþLPEOLåMHSUHWRþQHPXPHULOXLQ
QDGQMLPýHMHQDPHãþHQSRGQLYRMHPSUHWRþQHJDPHULODMHWUHEDYJUDGLWLQHSRYratno napravo,
NL MH SR SRWUHEL RSUHPOMHQD ] YHQWLORP ]D RPHMHYDQMH WODND NL SUHSUHþXMH GD EL VH FHYL PHG
YHQWLORPLQSUHWRþQLPPHULORPL]SUD]QLOH
ýHLPDFHYRYRGQDGSUHWRþQLPPHULORPYHþYLVRNLKWRþNMHODKNRSRWUHEQLKYHþHNVWUDNWRUMHY
plina.

1.6.2.2.3

Meje obratovanja ekstraktorja plina ali posebnega ekstraktorja plina so enake tistim, ki so
GRORþHQH ]D VHSDUDWRUMH SOLQD Y WRþNL  YNOMXþQR ] QDMPDQMãR NROLþLQR PHUMHQMD ]D
katero so takšne naprave predvidene.

1.6.2.2.4.

Ekstraktor plina DOL SRVHEQL HNVWUDNWRU SOLQD PRUD SUL QDMYHþMHP SUHWRNX PHULOQHJD VLVWHPD
]DJRWDYOMDWL RGVWUDQMHYDQMH SOLQRY DOL ]UDþQLK åHSRY L]PHUMHQLK SUL DWPRVIHUVNHP WODNX V
SURVWRUQLQRNLMHQDMPDQMHQDNDQDMPDQMãLPHUMHQLNROLþLQLLQWREUH]GRGDWQHJDSRJUHãNDNLEL
ELO YHþML RG   QDMPDQMãH PHUMHQH NROLþLQH 3RVHEQL HNVWUDNWRU PRUD ELWL WXGL VSRVREHQ
QHSUHWUJDQRL]ORþDWLSURVWRUQLQRSOLQDDOL]UDNDNLMHHQDND SURVWRUQLQHWHNRþLQHGREDYOMHQH
SUL QDMYHþMHP SUHWRNX QH GD EL WR SRY]URþLOR GRGDWHQ SRJUHãeN NL SUHVHJD PHMH GRORþHQH Y
WRþNL

1.6.2.3

=DKWHYH L] WRþN  LQ  QH SUHSRYHGXMHMR SULVRWQRVWL URþQLK DOL DYWRPDWVNLK
ekstrakcijskih naprav v velikih fiksnih napeljavah.

1.6.2.4

ýHMHGRYDMDQMHWHNRþLQHXUHMHQRWDNRGDPHGPHULWYLMRSOLQDOL]UDNQHPRUHQDVWDWLQHJOHGH
QDSRJRMHXSRUDEHR]LURPDGDSOLQDOL]UDNQHPRUHYVWRSLWLYFHYRYRGSUHGSUHWRþQLPPHULORP
SRWHP QDSUDYD ]D RGVWUDQMHYDQMH SOLQD QL SRWUHEQD þH QREena plinasta formacija, ki se lahko
pojavi takrat, ko ni pretoka QH SRY]URþL VSHFLILþQHJD SRJUHãND YHþMHJD RG  % najmanjše
GRYROMHQHNROLþLQH

1.6.3

1HþUSDQLSUHWRN

1.6.3.1

9 SULPHULK NR VH SUHWRþQR PHULOR QDSDMD V SRPRþMR WHåQRVWL LQ EUH] þUSDONH RGVWUDQMHYDOQLN
SOLQDQLSRWUHEHQþHMHWODNWHNRþLQHYYVHKGHOLKFHYRYRGDSUHGSUHWRþQLPPHULORPLQYVDPHP
SUHWRþQHP PHULOX YLãML RG WODND QDVLþHQLK KODSRY LQ RG DWPRVIHUVNHJD WODND 9HQGDU SD MH SR
]DþHWNX XSRUDEH PHULOQHJD VLVWHPD SRWUHEQD WDND XUHGLWHY NL ]DJRWDYOMD GD MH FHYRYRG
pravilno napolnjen.

1.6.3.2

ýH REVWDMD YHUMHWQRVW GD ER WODN WHNRþLQH SDGHO SRG DWPRVIHUVNL WODN D ER ãH YHGQR YLãML RG
WODNDQDVLþHQLKKODSRYMHWUHED]XVWUH]QRQDSUDYRSUHSUHþLWL]UDNXYVWRSYSUHWRþQRPHULOR

1.6.3.3

ýH VH WHNRþLQD GRYDMD Y SUHWRþQR PHULOR SRG SOLQVNLP WODNRP MH WUHED ] XVWUH]QR QDSUDYR
SUHSUHþLWLSOLQXYVWRSYSUHWRþQRPHULOR

1.6.3.4

9YVHKRNROLãþLQDKPRUDELWLWODNWHNRþLQHPHGSUHWRþQLPPHULORPLQWRþNRSUHQRVDYLãMLRGWODND
QDVLþHQLKKODSRYWHNRþLQH

1.6.4

Odstranjevanje plina
Na cevi za odstranjeYDQMH SOLQD QD HOLPLQDWRUMX SOLQD QH VPH ELWL QDPHãþHQ URþQL YHQWLO þH EL
]DSUWMH WHJD YHQWLOD ODKNR SUHSUHþLOR GHORYDQMH HOLPLQDWRUMD SOLQD ýH SD MH WDNãQD ]DSLUDOQD
naprava potrebna zaradi varnosti, je treba z varovalno oznako zagotoviti, da bo ostala odprta.
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8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Zajezna pregrada
'DMHGRYDMDOQLUH]HUYRDUPHULOQHJDVLVWHPDPRJRþHSRSROQRPDL]SUD]QLWLPRUDELWLYL]VWRSQL
odprtini rezervoarja zajezna pregrada, razen kadar je v sistem vgrajen separator plina.

1.6.6

9LVNR]QDWHNRþLQD
Ker se sposobQRVW VHSDUDWRUMHY LQ HNVWUDNWRUMHY SOLQD V SRYLãHYDQMHP YLVNR]QRVWL WHNRþLQ
]PDQMãXMHWHKQDSUDYQLWUHEDQDPHVWLWLSULWHNRþLQDKNLLPDMRSUL °&GLQDPLþQRYLVNR]QRVW
višjo od 20 mPa⋅V ýUSDOND QDM ER QDVWDYOMHQD WDNR GD ER YKRGQL WODN YHGQR YLãML RG
DWPRVIHUVNHJD ýH WHJD SRJRMD QL PRJRþH L]SROQLWL MH WUHED YJUDGLWL QDSUDYR NL VDPRGHMQR
XVWDYL SUHWRN WHNRþLQH WDNRM NR YKRGQL WODN SDGH SRG DWPRVIHUVNL WODN =D QDG]RU WODND VH
XSRUDEL PDQRPHWHU 7L SRJRML SD QLVR SRWUHEQL þH LPD PHULOQL VLVWHP YJUajene naprave, ki
]DJRWDYOMDMRGDVNR]LVSRMHQDWLVWLKGHOLKFHYRYRGDNLVRSRGQLåMLPWODNRPQHYGLUD]UDN
.DGDUPHULOQLVLVWHPQLYXSRUDELPRUDELWLFHYRYRGGRWRþNHSUHQRVDQDSROQMHQVWHNRþLQR

1.7

Indikator plina

1.7.1

Merilni sistem je laKNRRSUHPOMHQ]LQGLNDWRUMHPSOLQD7DNãQHQDSUDYHVRYSULPHULKL]WRþNH
obvezne.

1.7.2

Indikator plina mora biti zgrajen tako, da zagotavlja zadovoljivo kazanje prisotnosti plina ali
]UDNDYWHNRþLQL

1.7.3

Indikator plina je treba namestiti za pretoþQLPPHULORP

1.7.4

V merilnih sistemih praznih cevi ima lahko indikator plina obliko pregradnega okenca in se lahko
XSRUDELWXGLNRWWRþNDSUHQRVD

1.7.5

ýH LQGLNDWRU SOLQD SUHGVWDYOMD YLVRNR WRþNR Y FHYRYRGX LPD ODKNR L]SXVWQL YLMDN DOL GUXJDþQR
RG]UDþHYDOQR QDSUDYR 1D RG]UDþHYDOQR QDSUDYR QH VPH ELWL SULNOMXþHQD QREHQD FHY 9
LQGLNDWRU SOLQD VR ODKNR YJUDMHQL LQGLNDWRUML SUHWRND QSU FHQWULIXJDOQL VHSDUDWRUML  þH WDNH
QDSUDYHQHSUHSUHþXMHMRYLGOMLYRVWLSOLQVNLKWYRUENLVRODKNRSULVRWQHYWHNRþini.

1.8

Popolno polnjenje merilnega sistema

1.8.1

3UHWRþQRPHULORLQFHYRYRGRGSUHWRþQHJDPHULODGRWRþNHSUHQRVDVHPRUDWDPHGPHULWYLMRLQ
WDNUDWNRVLVWHPQLYXSRUDELYHGQRDYWRPDWVNRSROQLWLVWHNRþLQR
ýHWD]DKWHYDQLL]SROQMHQDãHSRVHEHMWDPNMHUVRQDSHOMDYHILNVQHPRUDELWLPRJRþHURþQR
QDSROQLWL PHULOQL VLVWHP GR WRþNH SUHQRVD WHU JD QDG]LUDWL PHG PHULWYDPL LQ NDGDU VLVWHP QL Y
uporabi. Za zagotavljanje popolne odstranitve zraka in plina iz merilnega sistema je treba na
ustrezna mestaQDPHVWLWLL]SXVWQHQDSUDYHSRPRåQRVWLWDNH]PDMKQLPLRNHQFL

1.8.2

6SUHPLQMDQMH WHPSHUDWXUH FHYRYRGD PHG SUHWRþQLP PHULORP LQ WRþNR SUHQRVD QH VPH
SRY]URþDWLGRGDWQLKSRJUHãNRYNLELELOLYHþMLRG QDMPDQMãHNROLþLQHPHUMHQMD
9WRþNLVRSRGDQLSRJRMLNLPRUDMRELWLL]SROQMHQLYGRORþHQLKSRVHEQLKSULPHULKGDELELODWD
zahteva izpolnjena.

1.8.3

3RGSUHWRþQLPPHULORPVHODKNRSRSRWUHELQDPHVWLQDSUDYD]DY]GUåHYDQMHWODNDNL]DJRWDYOMD
GDERWODNYHOLPLQDWRUMLKSOLQDLQSUHWRþQHPPHULOX vedno višji od atmosferskega tlaka in tlaka
QDVLþHQLKKODSRYWHNRþLQH

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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1.8.4

9PHULOQLKVLVWHPLKSULNDWHULKREVWDMDPRåQRVWGDELWHNRþLQD]DþHODWHþLYQDVSURWQRVPHUNR
VH þUSDOND XVWDYL MH WUHED YJUDGLWL QHSRYUDWQL YHQWLO NL MH SR SRWUHEL RSUHmljen z napravo za
omejevanje tlaka.

1.8.5

9 PHULOQLK VLVWHPLK SUD]QLK FHYL PRUD LPHWL FHYRYRG SRG SUHWRþQLP PHULORP LQ SR SRWUHEL
FHYRYRGQDGSUHWRþQLPPHULORPYLVRNRWRþNRQDVWDYOMHQRWDNRGDVRYVLGHOLPHULOQHJDVLVWHPD
YHV þDV QDSROQMHQL V WHNRþLQR 3UD]QMHQMH GRYRGQH FHYL QD NDWHUR VH VNOLFXMH WRþND 
PRUD ]DJRWDYOMDWL RG]UDþHYDOQLN 9 QHNDWHULK SULPHULK ODKNR WDN RG]UDþHYDOQLN ]DPHQMDMR
SRVHEQH QDSUDYH NRW VR QSU SRPRåQH þUSDONH DOL YEUL]JDOQLN QD VWLVQMHQL ]UDN 9 PHULOQLK
sistemih, ki so predvideni za najmanjši dotok pod 10 m3, morajo takšne naprave delovati
avtomatsko.

1.8.6

V merilnih sistemih polnih cevi mora biti v prostem koncu cevi vgrajena naprava, ki zagotavlja,
da se cev medtem, ko se sistem ne uporablja, ne more izprazniti. Ta zahteva ne velja za
XWHNRþLQMHQLSOLQ
ýHMH]DSLUDOQDQDSUDYDQDPHãþHQDSRGWRQDSUDYRPRUDELWLSURVWRUQLQDSURVWRUDPHGQMLPD
þLP PDQMãD Y YVDNHP SULPHUX SD PDQMãD RG QDMYHþMHJD GRSXVWQHJD SRJUHãND ]D QDMPDQMãR
NROLþLQRPHUMHQMDPHULOQHJDVLVWHPD
3UL VLVWHPLK NL VR QDPHQMHQL ]D PHUMHQMH YLVNR]QLK WHNRþLQ PRUD ELWL NRQHF ãREH NRQVWUXLUDQ
WDNR GD QH PRUH ]DGUåHYDWL YHþ WHNRþLQH NRW MH -NUDWQL QDMYHþML GRYROMHQL SRJUHãHN ]D
QDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMDPHULOQHJDVLVWHPD

1.8.7

ýH MH FHY VHVWDYOMHQD L] YHþ GHORY PRUDMR ELWL WL VHVWDYOMHQL ERGLVL V SRVHEQLPL NRQHNWRUML NL
RPRJRþDMRGDRVWDQHFHYSROQDDOLVSULNOMXþQLPVLVWHPRPNLMH]DYDURYDQ]YDURYDOQRR]QDNR
DOLSD]DJRWDYOMDGDSRVDPH]QLKGHORYSUDNWLþQRQLPRJRþHUD]VWDYLWLEUH]SRVHbnega orodja.

1.9

Spreminjanje notranje prostornine polnih cevi
Pri merilnem sistemu polnih cevi, ki je opremljen s kolutom za cevi, se notranja prostornina
VLVWHPD]DUDGLVSUHPHPEHSRORåDMDFHYLL]QDYLWHJDSRORåDMDNLQLSRGWODNRPYRGYLWHJDSRG
tlaNRP LQ EUH] SUHWRND WHNRþLQH QH VPH SRYHþDWL ]D YHþ NRW GYDNUDWQL QDMYHþML GRSXVWQL
pogrešek pri najmanjšem dotoku
ýH PHULOQL VLVWHP QLPD NROXWD ]D FHYL SRYHþDQMH QRWUDQMH SURVWRUQLQH QH VPH SUHVHþL
QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND]DQDMPDQMãRNROLþLQR merjenja.

1.10

Razvejitev

1.10.1

3UL PHULOQLK VLVWHPLK NL VR QDPHQMHQL ]D GRVWDYR WHNRþLQ MH UD]YHMLWHY ]D SUHWRþQLP PHULORP
GRYROMHQD VDPR þH ]DJRWDYOMD SUD]QMHQMHVLVWHPDQDHQNUDWVNR]LHQVDPL]KRGýHMHPHULOQL
VLVWHPQDPHQMHQ]DVSUHMHPWHNRþLQMHUD]YHMLWHYSUHGSUHWRþQLPPHULORPGRYROMHQDVDPRþH
]DJRWDYOMDGDSULWHNDWHNRþLQDQDHQNUDWVNR]LHQRVDPRFHY
Odstopanja od teh zahtev se lahko tipsko odobrijo samo pri sistemih za dobavo, ki so posebej
QDPHãþHQL]DWRGDGRYDMDMRWHNRþLQRQDHQNUDWHQHPXVDPHPXXSRUDEQLNXVLVWHPL]DVSUHMHP
SDQHPRUHMRGHORYDWL]DYHþNRWHQHJDVDPHJDGREDYLWHOMDQDHQNUDW

1.10.2.

V merilnih sistemih, ki delujejo na podlagi polnih ali praznih cevi in imajo gibke cevi, se po
potrebi v togi cevovod, ki vodi do polne cevi, takoj pred izbirnim ventilom vgradi nepovratni
YHQWLO,]ELUQLYHQWLOSULWHPQHVPHYQREHQHPSRORåDMXGRSXãþDWLSULNOMXþLWYHFHYL]DSUD]QMHQMH
ki deluje kot prazna cev, na cevovod, ki vodi do polne cevi.
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Premostitve
9VH SULNOMXþNH NL VR QDPHQMHQL SUHPRVWLWYL SUHWRþQHJD PHULOD MH WUHED ]DSUHWL V VOHSLPL
SULUREQLFDPL ýH SD REUDWRYDQMH ]DKWHYD WDNãQR SUHPRVWLWHY MR MH WUHED ]DSUHWL ] ]DSLUDOQR
SORãþRDOL]GYRMQR]DSLUDOQRQDSUDYR]YPHVQLPQDG]RUQLPYHQWLORP2EVWDMDWLPRUDPRåQRVW
varovanja z varovalno oznako.

1.12

Ventili in krmilni mehanizmi

1.12.1

ýH REVWDMD QHYDUQRVW GD EL ELOR SUHWRþQR PHULOR ]DUDGL GRORþHQLK SRJRMHY GRYRGD
SUHREUHPHQMHQR MH WUHED ]DJRWRYLWL QDSUDYR ]D RPHMLWHY SUHWRND ýH WDND QDSUDYD SRY]URþD
SDGHF WODND MR MH WUHED QDPHVWLWL ]D SUHWRþQLP PHULORP 2EVWDMDWL PRUD PRåQRVW ]DãþLWH ]
]DãþLWQRR]QDNR

1.12.2

5D]QLSRORåDMLSRVOXåHYDOQLKHOHPHQWRYYHþVPHUQLKYHQWLORYPRUDMRELWLGREURYLGQLLQGRORþHQL
z zarezami, zaporami ali drugimi fiksnimi napravami. Odstopanja od te zahteve so dopustna,
NDGDUVRVHGQMLSRORåDMLREUDWRYDOQHURþLFHWYRULMRNRW°DOLYHþ

1.12.3

=DGUåHYDOQL YHQWLOL LQ PHKDQL]PL ]D ]DSLUDQMH NL VH QH XSRUDEOMDMR ]D GRORþDQMH L]PHUMHQH
NROLþLQHPRUDMRSRSRWUHELLPHWLYDUQRVWQHYHQWLOH]D]QLåHYDQMHSUHYLVRNLKWODNRYNLVHODKNR
pojavijo v merilnem sistemu.

1.13

Razporeditev delov merilnega sistema
Merilni sistem je treba namestiti tako, da je kazalna naprava v normalnih pogojih uporabe jasno
vidna. Kazalna naprava in indikator plina QD VHSDUDWRUMX SOLQD þH WD REVWDMD PRUDWD ELWL SR
PRåQRVWL YLGQD ] LVWHJD SRORåDMD 2]QDNH PRUDMR ELWL ODKNR GRVWRSQH SORãþLFH PRUDMR ELWL
SULWUMHQH WDNR GD MLK QL PRJRþH VQHWL LQ SUHGSLVDQH R]QDNH PRUDMR ELWL MDVQR þLWOMLYH LQ
neizbrisne.

1.14

Naprave za overitev na kraju uporabe
0HULOQL VLVWHP PRUD ELWL PRJRþH RYHULWL NRW MH GRORþHQR Y  LQ  þOHQX WHJD SUDYLOQLND 3R
SRWUHEL PRUD ELWL ]DJRWRYOMHQ FHYRYRG ]D YUQLWHY WHNRþLQH Y UH]HUYRDU 1DSHOMDYD PRUD SR
SRWUHEL LPHWL SULNOMXþNH ]D PHUMHQMH WHPSHUDWXUH LQ WODND ]ODVWL þH GHORYDQMH LQ SUHVNXãDQMH
merilnega sistema zahtevata poznavanje teh dejavnikov.

1.15

Lastnosti merilnega sistema
Lastnosti merilnega sistema so:
-

QDMPDQMãLLQQDMYHþMLSUHWRN

-

QDMYHþMLGHORYQLWODN

-

najmanjši delovni tlak (po potrebi),

-

WHNRþLQD R]LURPD WHNRþLQH NL VH ERGR PHULOH LQ PHMH YLVNR]QRVWL NLQHPDWLþQD DOL
GLQDPLþQD NMHUVDPDQDYHGEDQDUDYHWHNRþLQHQH]DGRãþD]DGRORþLWHYYLVNR]QRVWL

-

QDMPDQMãDNROLþLQDPHUMHQMD

-

WHPSHUDWXUQRREPRþMHþHVHWHNRþLQDODKNRPHULSULWHPSHUDWXULSRG-10 °C ali nad +50 °C.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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2.1

0HULOQLVLVWHPL]DWHNRþDJRULYD

2.1.1

0HULOQLVLVWHPL]DWHNRþDJRULYDVRPHULOQLVLVWHPLNLVRQDPHQMHQL]DGREDYRWHNRþHJDJRULYDY
rezervoarje za gorivo cestnih vozil.
0HULOQL VLVWHPL NL VH XSRUDEOMDMR ]D GRYDMDQMH JRULYD ãSRUWQLP þROQRP LQ PDMKQLP OHWDORP VH
REUDYQDYDMRNRWPHULOQLVLVWHPL]DWHNRþDJRULYD
9NOMXþXMHMR ODKNR ODVWQH QDSUDYH ]D QDSDMDQMH DOL SD VR namenjeni za namestitev v centralni
napajalni sistem.
5D]PHUMHPHGQDMYHþMLPLQQDMPDQMãLPSUHWRNRPPRUDELWLSULWHKVLVWHPLKQDMPDQM

2.1.2

ýHLPDPHULOQLVLVWHPODVWQRQDSUDYR]DQDSDMDQMHMHWUHEDWDNRMQDGYKRGRPYSUHWRþQRPHULOR
namestiti separator plina.
7DNVHSDUDWRUSOLQDPRUDXVWUH]DWL]DKWHYDPYWRþNLDOL1.
9]DGQMHPSULPHUXQLGRYROMHQDL]SXVWQDQDSUDYDL]WRþNH

2.1.3

ýHMHPHULOQLVLVWHPQDPHQMHQ]DQDPHVWLWHYYFHQWUDOQLQDSDMDOQLVLVWHPDOL]DSROQMHQMHJRULva
QDGDOMDYRYHOMDMRVSORãQDSUDYLODL]WRþNH

2.1.4

0HULOQLVLVWHP]DWHNRþDJRULYDPRUDELWLRSUHPOMHQ]QDSUDYR]DQLþOHQMHND]DOQLNDSURVWRUQLQH
VNODGQRVWRþNDPLLQ3ULORJH,3UDYLOQLNDRPHURVORYQLK]DKWHYDK]DSRPRåQR
RSUHPR ]D SUHWRþQD PHULOD ]D WHNRþLQH UD]HQ YRGH NL ODKNR nosi oznake in znake EEC, in z
napravo za seštevanje prostornine.
ýHLPDMRWLVLVWHPLWXGLND]DOQLNFHQHPRUDELWLWDRSUHPOMHQ]QDSUDYR]DQLþOHQMH
1DSUDYL]DQLþOHQMHND]DOQLNDFHQHLQND]DOQLND prostornine morata biti nastavljeni tako, da se z
QLþOHQMHPNDWHUHJDNROLND]DOQLNDVDPRGHMQRQLþOLWXGLGUXJLND]DOQLN

2.1.5

ýHLPDPHULOQLVLVWHP]DWHNRþDJRULYDODVWQRQDSUDYR]DGREDYOMDQMHJRULYD]HOHNWURPRWRUMHP
PRUDELWLRSUHPOMHQ]QDSUDYRNLSRXVWDYLWYLPRWRUMDSUHSUHþLQDGDOMQMLGRWRNWHNRþLQHGRNOHU
ND]DOQLNQLQDQLþOL
.D]DOQLNDQLNDNRUQHVPHELWLPRJRþHQLþOLWLPHGSROQMHQMHP

2.1.6

1HSRYUDWQDQDSUDYDL]WRþNHMHREYH]QD1DPHãþHQDPRUDELWLPHGHOLPLQDWRUMHPSOLQDLQ
SUHWRþQLPPHULORPODKNRSDWXGLWDNRM]DSUHWRþQLPPHULORPþHMHHOLPLQDWRUSOLQDQDPHãþHQ
QDGQLYRMHPSUHWRþQHJDPHULOD9WDNHPSULPHUXVHODKNRNRPELQLUD]QDSUDYRL]WRþNH
ýHMHQHSRYUDWQDQDSUDYDQDPHãþHQDPHGHOLPLQDWRUMHPSOLQDLQSUHWRþQim merilom, mora biti
padec tlaka, do katerega pri tem pride, zanemarljivo majhen.

2.1.7

&HYL QD PHULOQLK VLVWHPLK SROQLK FHYL PRUDMR LPHWL YJUDMHQ URþQL ]DSLUDOQL PHKDQL]HP NL
L]SROQMXMH]DKWHYHWRþNH9JUDMHQMHODKNRWXGLVDPRGHMQL]DSLUDOQLPHKanizem.
0HULOQL VLVWHPL SROQLK FHYL NL VH SROQLMR L]NOMXþQR ] URþQR þUSDONR SRWUHEXMHMR VDPR ]DSLUDOQL
PHKDQL]HPRPHQMHQYWRþNL

1

 3UL VHSDUDWRUMLK NL VR VNODGQL V WRþNR  YHOMD GD MH ]DKWHYD QD VSORãQR L]SROQMHQD þH HIHNWLYQD
SURVWRUQLQD VHSDUDWRUMD ]QDãD YVDM   SURVWRUQLQH GREDYOMHQH Y HQL PLQXWL SUL QDMYHþMHP SUHWRNX NL je
R]QDþHQQDQDSLVQLSORãþLFLSUHWRþQHJDPHrila.
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2.1.8

3ULPHULOQLKVLVWHPLK]QDMYHþMLPSUHWRNRPOPLQDOLPDQMQDMPDQMãDNROLþLQDPHUMHQMDQHVPH
SUHVHþLOLtrov.

2.1.9

3ULSUHWRþQLKPHULOLKNLVRRSUHPOMHQDVWLVNDOQLNRPOLVWNRYPRUDELWLQDSUDYD]DWLVNDQMHOLVWNRY
SULNOMXþHQD QD QDSUDYR NL QLþOL ND]DOQLN SURVWRUQLQH 7D XUHGLWHY PRUD RPRJRþDWL SUHYHUMDQMH
natisnjenega listka s primerjavo s prikazom na kazalniku.

2.1.10.

6NODGQRVLQþOHQRPWHJDSUDYLOQLNDVHSUYDRYHULWHYVLVWHPD]DWHNRþDJRULYDRSUDYLY
eni ali dveh fazah, odvisno od tega, ali ima sistem lastni napajalni sistem ali ne.

2.2

0HULOQL VLVWHPL QDPHãþHQL QD DYWRPRELOVNLK FLVWHUQDK ]D SUHYR] LQ GREDYR WHNRþLQ ]
nizko viskoznostjo (viskoznost ≤ 20 mPa⋅V VNODGLãþHQLKSULDWPRVIHUVNHPWODNX UD]HQ
]DSLWQHWHNRþLQH

2.2.1

=DKWHYH WRþNH  YHOMDMR ]D PHULOQH VLVWHPH QDPHãþHQH QD DYWRPRELOVNLK FLVWHUQDK DOL
FLVWHUQDKNLMLKMHPRJRþe transportirati.
0HULOQL VLVWHPL VR ODKNR QDPHãþHQL QD DYWRPRELOVNLK FLVWHUQDK ] HQLP DOL YHþ SUHNDWL ýH MH
SUHNDWRY YHþ PRUD ELWL YVDN SUHNDW RSUHPOMHQ ] ODVWQLP ]DSLUDOQLP YHQWLORP URþQLP DOL
samodejnim).

2.2.2

Merilni sistem se mora uporabljati za tisti proizvod ali kategorijo proizvodov, za katero je
SUHWRþQRPHULORGRELOR((&-odobritev tipa.
&HYRYRGPRUDELWLNRQVWUXLUDQWDNRGDMHPRJRþHHQRVWDYQRSUHSUHþLWLPHãDQMHSURL]YRGRYY
merilnem sistemu.

2.2.3

ýH VR FLVWHUQH QDPHãþHQHQDSULNORSQDDOLSROpriklopna vozila, je lahko merilni sistem pritrjen
QDYOHþQRDOLQDSULNORSQRR]LURPDSROSULNORSQRYR]LOR

2.2.4

0HULOQLVLVWHPNLMHQDPHãþHQQDDYWRPRELOVNRFLVWHUQRMHODKNRVLVWHPSUD]QLKFHYLDOLVLVWHP
SROQLKFHYL/DKNRLPDWXGLHQRSUD]QRLQHQRSROQRFHYDOLGYHSROQLFHYLUD]OLþQLKPHUXUHMHQLK
WDNRGDGHOXMHWDL]PHQLþQR
0HGPHUMHQMHPQHVPHELWLPRJRþHSUHNORSLWLFHYL

2.2.5

ýHMHSUHWRþQRPHULORRSUHPOMHQRVWLVNDOQLNRPOLVWNRYPRUDELWLWLVNDOQLNSRYH]DQ]QLþOHQMHP
kazalnika prostornine.

2.2.6

0HULOQLVLVWHPQDPHãþHQQDDYWRPRELOVNRFLVWHUQRMHODKNR]DVQRYDQWDNRGDGHOXMHVDPRV
þUSDONRDOLVDPRVSRPRþMRWHåQRVWLVþUSDONRDOLVSRPRþMRWHåQRVWLDOLSDQDSOLQVNLWODN

2.2.6.1

0HULOQLVLVWHPLNLVHSROQLMRVþUSDONR lahko delujejo kot sistemi polnih cevi ali sistemi praznih
cevi.

2.2.6.1.1

ýH REVWDMD QHYDUQRVW GD SRJRM L] WRþNH  QH ER L]SROQMHQ PRUD ELWL SUHG SUHWRþQLP
merilom eliminator plina, npr.:
(a) ustrezen separator plina, ki mora ustrezati zahtevam iz tRþke 1.6.2.1.4. ali 1.6.2.1.51,
(b) ekstraktor plina,
(c) posebni ekstraktor plina.

1

3ULVHSDUDWRUMLKNLVRVNODGQLVWRþNRYHOMDGDMH]DKWHYDQDVSORãQRL]SROQMHQDþHMHHIHNWLYQD
SURVWRUQLQD VHSDUDWRUMD HQDND YVDM   SURVWRUQLQH GREDYOMHQH Y HQL PLQXWL SUL QDMYHþMHP SUHWRNX
R]QDþHQHPQDQDSLVQLSORãþLFLPHULOQHJDVLVWema.


8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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9SULPHULKNRL]VWRSQLWODNL]SUHWRþQHJDPHULODYPHULOQHPVLVWHPXODKNRSDGHSRGDWPRVIHUVNL
WODNRVWDQHSDYLãMLRGWODNDQDVLþHQLKKODSRYPHUMHQHWHNRþLQHMHWUHEDWHQDSUDYHNRPELQLUDWL
]DYWRPDWVNLPPHKDQL]PRP]DXSRþDVQLWHYLQXVWDYLWHYSUHWRNDGDVHSUHSUHþLYVWRS]UDNDY
SUHWRþQRPHULOR
ýHQLQHYDUQRVWLGDELL]VWRSQLWODNL]SUHWRþQHJDPHULODODKNRSDGHOSRGDWPRVIHUVNLWODN NDU
še posebej velja za sisteme, ki delujejo samo s polnimi cevmi), samodejne naprave za
XSRþDVQLWHYLQXVWDYLWHYQLVRSRWUHEQH
2.2.6.1.2

Posebni ekstraktor plina z avtomatsko napravo za ustavitev mora biti opremljen z okencem
VNODGQRVWRþNR

2.2.6.1.3

Prekati v avtoPRELOVNLKFLVWHUQDKPRUDMRELWLRSUHPOMHQL]QDSUDYRSURWLYUWLQþHQMXUD]HQþHLPD
PHULOQLVLVWHPVHSDUDWRUSOLQDVNODGQR]]DKWHYDPLWRþNH

2.2.6.2

0HULOQLVLVWHPLNLGHOXMHMRL]NOMXþQRQDSRGODJLWHåQRVWLPRUDMRL]SROQMHYDWLQDVOHGQMH]DKWHve:

2.2.6.2.1

2SUHPDPRUDELWLNRQVWUXLUDQDWDNRGDMHPRJRþHPHULWLVNXSQRYVHELQRSUHNDWDDOLSUHNDWRY
SULSUHWRNXNLMHYHþMLDOLHQDNQDMPDQMãHPXSUHWRNXVNR]LPHULOQLVLVWHP

2.2.6.2.2

ýHYFLVWHUQLREVWDMDMRSRYH]DYHVSOLQVNRID]RPRUDMRXVWUH]QHQDSUDYHSUHSUHþLWLSOLQXYVWRS
YSUHWRþQRPHULOR

2.2.6.2.3

3UHNDWL FLVWHUQH PRUDMR ELWL RSUHPOMHQL ] QDSUDYR SURWL YUWLQþHQMX UD]HQ þH MH PHULOQL VLVWHP
RSUHPOMHQVVHSDUDWRUMHPSOLQDVNODGQRVWRþNR

2.2.6.2.4

9HOMDMR]DKWHYHL]WRþNLQýHVRJRUQMLSRJRMLL]SROQMHQLMHPRJRþHSRG
WRþNRSUHQRVDXSRUDELWLSRVSHãHYDOQRþUSDONR7DNãQDþUSDONDQHVPHSRY]URþLWLSDGFDWODNDY
SUHWRþQHPPHULOX

2.2.6.2.5

V nekaterih merilnih sistemih, zlasti v tistih, ki imajo posebni ekstraktor plina z napravo za
VDPRGHMQR XVWDYLWHY LQ Y WLVWLK NL LPDMR VWDOQR SUH]UDþHYDOQR SRYH]DYR ] R]UDþMHP WDNRM SRG
WRþNRSUHQRVDLQGLNDWRUSOLQDQLSRWUHEHQ
9PHULOQLKVLVWHPLKNLLPDMRQHSRVUHGQRSRGWRþNRSUHQRVDURþQLRG]UDþHYDOQLNSDje indikator
plina obvezen, razen v sistemih, kjer tlak ne pade pod atmosferski tlak.

2.2.6.3

0HULOQLVLVWHPLNLODKNRGHOXMHMRDOLVþUSDONRDOLQDSRGODJLWHåQRVWLPRUDMRL]SROQMHYDWL]DKWHYH
L]WRþNLQ

2.2.6.4

Merilni sistemi, ki seSROQLMRVSRPRþMRSOLQVNHJDWODNDODKNRREUDWXMHMRNRWVLVWHPLSUD]QLKFHYL
DOLNRWVLVWHPLSROQLKFHYL&HYRYRGNLSRYH]XMHQDSUDYRNLSUHSUHþXMHYVWRSSOLQDYSUHWRþQR
PHULORNRWMHGRORþHQRYWRþNLLQVDPRSUHWRþQRPHULORQHVPHWDYNOMXþHvati nikakršne
]RåLWYH DOL VHVWDYQHJD GHOD NL EL ODKNR SRY]URþLO SDGHF WODND NDU EL V VSURãþDQMHP SOLQD
UD]WRSOMHQHJDYWHNRþLQLXVWYDUMDORSOLQVNHWYRUEH
7DNãQLVLVWHPLPRUDMRYNOMXþHYDWLPDQRPHWHUNLNDåHWODNYFLVWHUQL1DãWHYLOþQLFLPDQRPHWUD
PRUDELWLR]QDþHQRREPRþMHGRYROMHQLKWODNRY

2.3

6SUHMHPQLPHULOQLVLVWHPL]DSUD]QMHQMHODGLMVNLKåHOH]QLãNLKDOLDYWRPRELOVNLKFLVWHUQ

2.3.1

0HULOQL VLVWHPL ]D PHUMHQMH SURVWRUQLQH WHNRþLQ NL VH SUD]QLMR L] ODGLMVNLK åHOH]QLãNLK LQ
avtomobilskih cistern, mRUDMR LPHWL YPHVQR FLVWHUQR Y NDWHUL QLYR WHNRþLQH GRORþD WRþNR
prenosa.
Vmesna cisterna je lahko namenjena tudi temu, da skrbi za odstranjevanje plinov.

6WUDQJW
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2.3.1.1

3UL FHVWQLK LQ åHOH]QLãNLK FLVWHUQDK PRUD YPHVQD FLVWHUQD VDPRGHMQR Y]GUåHYDWL NRnstanten
QLYR NL MH YLGHQ DOL JD MH PRJRþH NDNR GUXJDþH RGNULWL QD ]DþHWNX LQ QD NRQFX PHULWYH
'RYROMHQH VSUHPHPEH NRQVWDQWQHJD QLYRMD PRUDMR XVWUH]DWL SURVWRUQLQL NL QL YHþMD RG
QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND]DQDMPDQMãRNROLþLQRPHUMHQMD

2.3.1.2

Pri ladijskih cisternah samodejno zagotavljanje konstantnega nivoja ni potrebno; spremembe
vsebine morajo biti merljive.
ýH VH ODGLMVND FLVWHUQD SUD]QL V þUSDONDPL NL VR QDPHãþHQH QD GQX FLVWHUQH VH YPHVQD
FLVWHUQDXSRUDELVDPRQD]DþHWNXLQQDNRQFXSUHvzema.

2.3.1.3

9 SULPHULK NL VWD QDYHGHQD Y WRþNDK  LQ  PRUD ELWL SUHVHN YPHVQH FLVWHUQH
WDNãHQ GD NROLþLQD NL MH HQDND QDMYHþMHPX GRSXVWQHPX SRJUHãNX XVWUH]D QDMPDQM  PP
UD]OLNHYQLYRMXWHNRþLQH

2.4

Merilni sistemi - stacionarni ali namešþHni na avtomobilske cisterne - za merjenje
XWHNRþLQMHQHJDSOLQD UD]HQNULRJHQLKWHNRþLQ

2.4.1

7L PHULOQL VLVWHPL LQ QMLKRYH QDSDMDOQH FLVWHUQH PRUDMR ELWL VWDOQR SRYH]DQL Y]GROå WRJHJD
FHYRYRGD0HGQDSDMDOQRFLVWHUQRLQSUHWRþQLPPHULORPPRUDELWLQDPHãþHQQHSRYUDWQLYHQWLO

2.4.2

1DSUDYD ]D Y]GUåHYDQMH WODND NL VH QDKDMD SRG SUHWRþQLP PHULORP PRUD ]DJRWDYOMDWL GD MH
SURL]YRG PHG PHUMHQMHP Y WHNRþHP VWDQMX =DKWHYDQL WODN VH ODKNR RKUDQMD ERGLVL QD ILNVQL
vrednosti ali na vrednosti, ki ustreza pogojem meritve.

2.4.2.1

ýHVHWODNRKUDQMDQDILNVQLYUHGQRVWLPRUDELWLWDYUHGQRVWYVDMHQDNDWODNXKODSRYSURL]YRGD
pri temperaturi, ki je za 15 °&YLãMDRGQDMYLãMHPRåQHGHORYQHWHPSHUDWXUH1DVWDYLWHYQDSUDYH
]DY]GUåHYDQMHWODNDPRUDELWLPRJRþH]DãþLWLWL]]DãþLWQRR]QDNR

2.4.2.2

ýH MH WODN QDVWDYOMHQ WDNR GD XVWUH]D PHULOQLP SRJRMHP PRUD PHG PHULWYLMR SUHVHJDWL WODN
KODSRYWHNRþLQH]DQDMPDQMN3D EDU 7DIXQNFLMDPRUDELWLDYWRPDWVND

2.4.2.3.

Pri stacionarnih merilnih sistemih za industrLMVNR XSRUDER ODKNR XUDG GRYROL XSRUDER URþQR
QDVWDYOMLYLKQDSUDY]DY]GUåHYDQMHWODND9WHPSULPHUXWODNQDL]KRGXL]SUHWRþQHJDPHULODQH
VPH ELWL PDQMãL RG WODND KODSRY WHNRþLQH SUL WHPSHUDWXUL NL MH ]D  °C višja od temperature
WHNRþLQH PHG PHULWYLMR 1D PHULOQHP VLVWHPX PRUD ELWL SULWUMHQ GLDJUDP NL NDåH WODN KODSRY
PHUMHQHJD SURL]YRGD NRW IXQNFLMR QMHJRYH WHPSHUDWXUH ýH VH SUHGYLGHYD GD ERGR WL PHULOQL
VLVWHPL GDOM þDVD GHORYDOL EUH] QDG]RUD PRUD ]DSisovalna oprema zvezno zapisovati
temperaturo in tlak.

2.4.3

1DG SUHWRþQLP PHULORP PRUD ELWL QDPHãþHQD QDSUDYD ]D RGVWUDQMHYDQMH SOLQD NL MH Y REOLNL
VHSDUDWRUMDSOLQDDOLSRVRGH]DXWHNRþLQMHQMH

2.4.3.1

6HSDUDWRUSOLQDPRUDL]SROQMHYDWLVSORãQH]DKWHYHGRORþHQHYWRþNL]DXWHNRþLQMHQLSOLQDOL
]DWHNRþLQH]YLãMRYLVNR]QRVWMR
=DUDGL WHåDY SUL RYHUMDQMX SD VH ]D VHSDUDWRU SOLQD GRYROL RYHULWHY þH QMHJRYD HIHNWLYQD
SURVWRUQLQDQLPDQMãDRGSURVWRUQLQHNLVHGREDYLYHQLPLQXWLSULQDMYHþMHPSUHWRNXNR
FHY NL SRYH]XMH SUHWRþQR PHULOR V FLVWHUQR QL GDOMãD RG  P ýH MH FHY GDOMãD RG  P
efektivna prostornina separatorja plina ne sme biti manjša od 3 % prostornine, dobavljene v eni
PLQXWLSULQDMYHþMHPSUHWRNX
9PHULOQHVLVWHPH]DXWHNRþLQMHQLSOLQQLWUHEDYJUDMHYDWL indikatorjev plina ali okenc.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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&HY]DRGYDMDQMHSOLQRYMHODKNRSULNOMXþHQDQDSURVWRUYQDSDMDOQLFLVWHUQLNLYVHEXMHSOLQVNR
ID]RDOLQDVDPRVWRMQRQDSUDYR]DY]GUåHYDQMHWODNDNLMHQDVWDYOMHQDQDGRN3D 
GREDU SRGWODNRPQDL]KRGXSUHWRþQHJDPHULOD7DFHYODKNRYNOMXþXMH]DSRUQLYHQWLOYHQGDU
WHJDYHQWLODPHGPHULWYLMRQHVPHELWLPRJRþH]DSUHWL
2.4.3.2

3URVWRUQLQDSRVRGH]DXWHNRþLQMHQMHPRUDELWLRGYLVQDRGSURVWRUQLQHFHYRYRGDPHGYHQWLORP
QDSDMDOQH FLVWHUQH LQ YUHGQRVWMR Y]GUåHYDQMD WODND SRG SUHWRþQLP PHULORP 7D SURVWRUQLQD QH
VPH ELWL PDQMãD RG GYDNUDWQHJD ]PDQMãDQMD SURVWRUQLQH WHNRþLQH GR NDWHUH ODKNR SULGH þH
temperatura pade za 10 °&SULFHYRYRGLKNLVRL]SRVWDYOMHQLR]UDþMXLQ]D°C pri zakopanih
ali toplotno izoliranih ceYRYRGLK =D RFHQR SURVWRUQLQH VH QDPHVWR WRþQLK YUHGQRVWL XSRUDELMR
koeficienti toplotnega raztezanja v višini 3 x 103 na stopinjo Celzija za propan in propilen in
2 x 103 na stopinjo Celzija za butan in butadien. Za druge proizvode z visokim tlakom hlapov
PRUDYUHGQRVWLVSUHMHWLKNRHILFLHQWRYGRORþLWLXUDG
3RVRGD]DXWHNRþLQMHQMHPRUDLPHWLURþQRRG]UDþHYDOQRQDSUDYR
3RVRGD]DXWHNRþLQMHQMHPRUDELWLYPHULOQHPVLVWHPXQDPHãþHQDQDQDMYLãMLWRþNLFHYRYRGD
3URVWRUQLQDL]UDþXQDQDSRJRUQMLPHWRGLMHODKNRSRUD]GHOMHQDQDYHþSRVRG]DXWHNRþLQMHQMH
NLVHQDKDMDMRQDQDMYLãMLKWRþNDKFHYRYRGD

2.4.4

9 QHSRVUHGQL VRVHãþLQL SUHWRþQHJD PHULOD VH PRUD QDKDMDWL WXOHF ]D WHUPRPHWHU 8SRUDEOMHQL
termometer mora imeti skalo z vrednostmi razdelkov, ki ne presegajo 0,5 °C, in mora biti
umerjen.
0HGSUHWRþQLPPHULORPLQYHQWLORP]DY]GUåHYDQMHWODNDPRUDELWLQDPHãþHQPDQRPHWHU
0HULOQL VLVWHPL NL VR YJUDMHQL Y DYWRPRELOVNH FLVWHUQH PRUDMR LPHWL XVWUH]QR YWLþQLFR ]D
manometer.

2.4.5

ýHVHSURFHVPHUMHQMDL]YDMDQDVLVWHPXNLMHQDPHãþHQQDDYWRPRELOVNLFLVWHUQLQHVPHELWL
povezave med plinskimi fazami v napajalni cisterni in sprejemno cisterno.

2.4.6

9PHULOQLVLVWHPVRODKNRYJUDMHQLYDUQRVWQLYHQWLOL]DSUHSUHþHYDQMHQHRELþDMQRYLVRNLKWODNRY
ýHVRWLYHQWLOLQDPHãþHQLSRGSUHWRþQLPPHULORPVHPRUDMRRGSLUDWLYR]UDþMHDOLELWLSULNOMXþHQL
na sprejemno cisterno.
9DUQRVWQLYHQWLOLQDPHãþHQLQDGSUHWRþQLPPHULORPYQREHQHPSULPHUXQHVPHMRELWLSRYH]DQL
VFHYPLNLSRWHNDMRPLPRSUHWRþQHJDPHULODQDYHQWLOHNLVHQDKDMDMRSRGSUHWRþQLPPHULORP

2.4.7

ýHREUDWRYDOQLSRJRML]DKWHYDMRXSRUDERFHYLNLMLKMHPRJRþHVQHWLPRUDMRFHYLRVWDWLSROQH
þH MH QMLKRYD SURVWRUQLQD YHþMD RG QDMYHþMHJD GRSXVWQHJD SRJUHãND SUL QDMPDQMãL NROLþLQL
merjenja.
3ROQHFHYLNLMLKMHPRJRþHVQHWLPRUDMRELWLRSUHPOMHQHVSRVHEQLPL³VNORSQLPL´SULNOMXþNL]D
SROQH FHYL 1D NRQFLK WHK FHYL PRUDMR ELWL SR SRWUHEL QDPHãþHQH URþQH QDSUDYH ]D
RG]UDþHYDQMH

2.4.8

Nadzorni ventil dvojne zapiralne naprave, opisanH Y WRþNL 1.11, za cevovode, ki obidejo
SUHWRþQR PHULOR PRUD ELWL L] YDUQRVWQLK UD]ORJRY PRJRþH ]DSUHWL 9 WDNãQLK SULPHULK PRUD
PDQRPHWHUQDPHãþHQPHGREHPD]DSRUQLPDYHQWLORPDDOLNDNãHQGUXJHQDNRYUHGHQVLVWHP
nadzirati morebitno uhajanje.

2.5

Merilni sistemi za mleko

2.5.1

=DKWHYHWRþNHYHOMDMR]DSUHQRVQHPHULOQHVLVWHPHNLVHXSRUDEOMDMR]DSUHY]HPLQNRQWUROR
mleka z zbiralnimi cisternami, za fiksne merilne sisteme, ki se uporabljajo za prevzem, ter za
prenosne in fiksne merilne sisteme za dobavo mleka.

6WUDQJW
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2.5.2

9 RSUHPL ]D SUHY]HP POHND PRUD ELWL WRþND SUHQRVD Y FLVWHUQL QDPHãþHQL QDG SUHWRþQLP
merilom, s konstantnim nivojem. Konstantni nivo mora biti viden pred vsako meritvijo in po njej
in se mora samodejno vzpostavljati.

2.5.2.1

ýHVHSUHWRþQRPHULORQDSDMDVþUSDONRPRUDELWLFLVWHUQDVNRQVWDQWQLPQLYRMHPQDPHãþHQD
SUHGþUSDONRDOLPHGþUSDONRLQSUHWRþQLPPHULORP

2.5.2.1.1

9 SUYHP SULPHUX VH ODKNR FLVWHUQD VDPD SROQL V SRPRþMR WHåQRVWL V SUD]QMHQMHP SRVRG ]D
POHNRDOLVSRPRåQRþrpalko ali vakuumskim sistemom.
ýHVHPOHNRSROQLYFLVWHUQRVþUSDONRDOLYDNXXPVNLPVLVWHPRPMHSRWUHEHQHOLPLQDWRUSOLQRY
ta eliminator je lahko kombiniran s cisterno s konstantnim nivojem.

2.5.2.1.2

V drugem primeru mora cisterna s konstantnim nivojem delovati kot eliminator plinov.

2.5.2.2

1H JOHGH QD ]DKWHYH L] WRþNH  ODKNR SUHWRþQR PHULOR GHOXMH V SRPRþMR YDNXXPVNHJD
VLVWHPD9WHPSULPHUXPRUDMRELWLFHYQLSULNOMXþNLSRSROQRPDWHVQLNHUMHWODN]QRWUDMFHYRYRGD
med cisterno s konstantnim nivojem iQSUHWRþQLPPHULORPQLåMLRGDWPRVIHUVNHJDWODND7HVQRVW
PRUDELWLPRJRþHSUHYHUMDWL

2.5.2.3

9 YVHK SULPHULK SUHY]HPD PRUD Y RELþDMQLK REUDWRYDOQLK SRJRMLK DYWRPDWVNL PHKDQL]HP
popolnoma izprazniti cevovod nad konstantnim nivojem.

2.5.2.4

Konstantni nivo je treba nadzirati prek okenca ali indikatorja nivoja. Nivo velja za konstantnega,
þH VH XPLUL ]QRWUDM REPRþMD NL OHåL PHG GYHPDþUWDPDNLXVWUH]DWDSURVWRUQLQVNLUD]OLNLNLQL
YHþMDRGGYDNUDWQHJDQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãNDSULQDMPDQjšLNROLþLQi merjenja. Razdalja
PHGWHPDþUWDPDPRUDELWLQDMPDQMPP

2.5.2.5

ýHVR]DL]SROQMHYDQMH]DKWHYHL]WRþNHYPHULOQLVLVWHPYJUDMHQL]DYLUDOQLPHKDQL]PLVH
SUHWRNYþDVX]PDQMãHYDQMDSUHWRNDQHVPH]PDQMãDWLSRGQDMPDQMãLSUHWRNSUHWRþQHJDPHULOD

2.5.2.6

ýH VH PHUMHQD WHNRþLQD Y SUHY]HPQL RSUHPL WUDQVSRUWLUD QD QLYRMX NL MH QLåML RG SUHWRþQHJD
PHULODPRUDDYWRPDWVNLPHKDQL]HPQDL]KRGXL]SUHWRþQHJDPHULOD]DJRWRYLWLWODNNLMHYLãMLRG
atmosferskega.

2.5.3

Merilni sistemi, ki se uporabljDMR]DGRVWDYRPOHNDPRUDMRL]SROQMHYDWL]DKWHYHL]WRþNH

2.5.4

1H JOHGH QD ]DKWHYH L]  WRþNH R RGVWUDQMHYDQMX ]UDND DOL SOLQRY PRUD RSUHPD ]D
RGVWUDQMHYDQMH SOLQRY L]SROQMHYDWL ]DKWHYH L] WRþNH  VDPR SUL REUDWRYDOQLK SRJRMLK WM þH
]UDNYVWRSDQD]DþHWNXLQQDNRQFXYVDNHPHULWYH
3UL RSUHPL ]D SUHY]HP PRUD XSRUDEQLN LPHWL PRåQRVW SUHYHULWL WHVQMHQMH SULNOMXþNRY WDNR GD
]UDNPHGPHUMHQMHPQHPRUHYVWRSLWLYFHYRYRGQDGSUHWRþQLPPHULORP3ULRSUHPL]DGREDYR
mora biti sistem sestavljen taNR GD MH WODN WHNRþLQH Y SRYH]RYDOQLK FHYHK NL SRWHNDMR RG
napajalne cisterne, vedno pozitiven.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

JW6WUDQ

3.

0(5,/1,6,67(0,1$0(âý(1,1$$97202%,/6.(&,67(51(

3.1

Splošne zahteve
0HULOQL VLVWHPL NL VR QDPHãþHQL QD DYWRPRELOVNH FLVWHUQH QD NDWHUH VH QDQDãDWD WRþNL  LQ
2.4, lahko EEC-RGREULWHYWLSDSULGRELMRVDPRQDSRGODJLSUHJOHGDSUHGORåHQHGRNXPHQWDFLMHþH
je le-WDVNODGQD]HQRRGVWDQGDUGQLKVKHPNRWVRQDYHGHQHYWRþNLLQþHL]SROQMXMHVSRGDM
naštete zahteve:

3.1.1

Navedbo sprejete standarGQHVKHPHMHWUHEDGRGDWLNR]QDNDPNLVRQDãWHWHYþOHQXWHJD
pravilnika.

3.1.8

Sestavni deli merilnega sistema morajo imeti EEC-RGREULWHYWLSDþHMHWDNDRGREULWHYGRORþHQD
Y3UDYLOQLNXRPHURVORYQLK]DKWHYDK]DSUHWRþQDPHULOD]DWHNRþLQHUD]HQYRGHNLODKNRQRVLMR
R]QDNHLQ]QDNH((&DOLY3UDYLOQLNXRPHURVORYQLK]DKWHYDK]DSRPRåQRRSUHPR]DSUHWRþQD
PHULOD]DWHNRþLQHUD]HQYRGHNLODKNRQRVLR]QDNHLQ]QDNH((&DOLYWHPSUDYLOQLNX

3.1.3

ýH LPD FLVWHUQD YHþ SUHNDWRY VR ODKNR FHYL NL YRGLMR Lz prekatov, vsaka posebej ali prek
UD]GHOLOQLNDSULNOMXþHQHQDPHULOQLVLVWHPþHYYHOMDYQLVWDQGDUGQLVKHPLQLGRORþHQRGUXJDþH
'RORþLODGUXJHJDRGVWDYNDWRþNHYHOMDMR]DYVHSULPHUH
ýH MH PHULOQL VLVWHP SUHN UD]GHOLOQLND SULNOMXþHQ QD YHþ SUHNDWRY PRUD REVWDMDWL QDSUDYD NL
RQHPRJRþDGDELYHþSUHNDWRYVRþDVQRNRPXQLFLUDOR]PHULOQLPVLVWHPRP7D]DKWHYDSDQH
YHOMDþHLPDPHULOQLVLVWHPVHSDUDWRUSOLQDVNODGQRVWRþNR

3.1.4

ýHLPDDYWRPRELOVNDFLVWHUQDGYDPHULOQDVLVWHPDNLVWDODKNRNRWVH]DKWHYDSULNOMXþHQDQD
HQHJD DOL YHþ VSHFLILFLUDQLK SUHNDWRY PRUDMR ELWL FHYL LQ YHQWLOL UD]SRUHMHQL WDNR GD PHULOQD
VLVWHPD QH PRUHWD ELWL VRþDVQR SULNOMXþHQD QD LVWH SUHNDWH 5D]HQ WHJD PRUDMR ELWL SRYH]DYH
PHG SUHNDWL LQ PHULOQLPL VLVWHPL MDVQR R]QDþHQH 6 WHP VH SUHSUHþL GD EL ELO QHNL SUHNDW
SRPRWRPDSULNOMXþHQQDPHULOQLVLVWHPNLQLQDPHQMHQ]DPHUMHQMHSURL]YRGDYWHPSUHNDWX

3.1.5

ýHVH]DKWHYDQDSUDYDSURWLYUWLQþHQMXMHWDODKNRSRYH]DQD]YHQWLORPQDGQXSUHNDWD.

3.1.6

Cevovodi, ventili in pipe med prekati in merilnimi sistemi morajo biti razporejeni tako, da
PHULOQHJDVLVWHPDQLPRJRþHSULNOMXþLWLQDFLVWHUQRNLMHORþHQDRGDYWRPRELOVNHFLVWHUQH

3.1.7

V napravo za razplinjevanje je lahko vgrajen filter, ki MHSRQDYDGLQDPHãþHQWDNRMQDGSUHWRþQLP
merilom ali za napravo za razplinjevanje.

3.1.8

1DSUDYHNLRPRJRþDMRGRWRNPLPRSUHWRþQHJDPHULODPRUDELWLPRJRþH]DãþLWLWL

3.1.9

ýH LPD PHULOQL VLVWHP YJUDMHQH GYRVPHUQH YHQWLOH PRUDMR ELWL WL YHQWLOL NRQVWUXLUDQL WDNR GD
RQHPRJRþDMRVRþDVQRNRPXQLNDFLMRPHGWUHPLRGSUWLQDPL

6WUDQJW

3.2

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Standardne sheme

Standardna shema S 1
2EUDWRYDQMHVSRPRþMRWHåQRVWLVVWDOQLPRG]UDþHYDOQLNRPQDWRþNLSUHQRVD
2PRJRþD: samo merjeni dotok (prazna cev)

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6

ýHLPDFLVWHUQDYHþSUHNDWRYPRUDELWLPHULOQLVLVWHPQHSRVUHGQRLQVWDOQREUH]UD]GHOLOQLNDSULNOMXþHQQD
GRORþHQSUHNDW
A:

1DSUDYDSURWLYUWLQþHQMX

F:

)LOWHU )LOWHU PRUD ELWL NRQVWUXLUDQ LQ QDPHãþHQ WDNR GD JD MH PRJRþH þLVWLWL QH GD EL ELOR WUHEa
L]SUD]QLWLSUHWRþQRPHULORDOLRNHQFH 91 oziroma V2).
&HORWQLILOWHUPRUDELWLQDPHãþHQSRGQLYRMHPWRþNHSUHQRVD

T1, T2:

Varianti, odobreni za odvajanje plinov
T1: izpustni in nepovratni ventil, ki plinu prepreþXMHWDYVWRSYPHULOQLVLVWHP
T2: vrnitev v plinasto fazo v prekatu cisterne

car:

1HSRYUDWQLYHQWLONLSUHSUHþXMHSUHWRNSOLQDREWRSORWQHPQDGWODNXYFLVWHUQL

C:

3UHWRþQRPHULOR

Vm:

Obratovalni ventil

I in II:

Varianti dovajalnega sistema praznih cevi

V1:

Okence s pregrado

V2:

OkencHNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLNLVOXåLWXGLNRWLQGLNDWRUSOLQD

at:

6WDOQL RG]UDþHYDOQLN ] ]DGRVWQLP SUHVHNRP NL ]DJRWDYOMD GD MH WODN Y SUHWRþQHP PHULOX QDMPDQM
enak atmosferskemu tlaku.
6WDOQRRG]UDþHYDQMHODKNR]DJRWDYOMDWXGLQDYSLþQDFHYEUH]YHQWLODýHMHWDFHYSULNOMXþHQDQDYUK
cisterne, nepovratni ventil »car« ni potreben.

H:

9LãLQDSDGFDWHNRþLQH

h:

9LãLQD GQD FLVWHUQH QDG WRþNR SUHQRVD 'RNOHU QL FLVWHUQD SRSROQRPD SUD]QD PRUD WD YLãLQD
]DGRãþDWL ]D ]DJRWDYOMDQMH WDNHJD SUHWRND NL MH QDMPDQM HQDN QDMPDQMãHPX SUHWRNX SUHWRþQHJD
merila.

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 2

2EUDWRYDQMHVSRPRþMRWHåQRVWLEUH]VWDOQHJDRG]UDþHYDQMDQDWRþNLSUHQRVDPHGGRWRNRP
2PRJRþD

(a)

merjeni dotok (prazna cev);

(b)

neposredni, nemerjeni dotok, praznjenje in polnjenje cisterne brez prehoda skozi
SUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6

6LVWHPFHYLPHGSUHNDWLLQPHULOQLPLVLVWHPLPRUD]DJRWDYOMDWLVWDOQHSULNOMXþNH
A:

Naprava proti YUWLQþHQMX

R:

'YRVPHUQL YHQWLO NL RPRJRþD PHUMHQL GRWRN Qemerjeni dotok ter praznjenje in polnjenje
FLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR
7DYHQWLOQLREYH]HQ=DPHQMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

F:

Filter. Odvodni ventil jH GRYROMHQVDPRþHYNOMXþXMHQHSRYUDWQLYHQWLONLSOLQRPSUHSUHþXMH
vstop v merilni sistem.

PgS:

3RVHEQLHNVWUDNWRUSOLQDNRWMHRSUHGHOMHQYWRþNL

V1:

Okence posebnega ekstraktorja plina

T1, T2, T3, T4:

'RYROMHQHYDULDQWHRG]UDþHYDQMD
T1:
nazaj v cisterno
T2:
RG]UDþHYDQMHYDWPRVIHUR
T3:
lovilna posoda za WHNRþLQVNHGHOFHNLMLKSULQHVHMRSOLQL
T4:
YHQWLO]DRG]UDþHYDQMH

C:

3UHWRþQRPHULOR

va:

Ventil se s posebnim ekstraktorjem plina samodejno zapre, ko je tlak prenizek, da bi
SUHSUHþLO uparjevanje v merilniku, oziroma ko se v posebnem ekstraktorju plina nabere
SOLQVNLåHS7DYHQWLOVHPRUD]DSUHWLWXGLYSULPHUXQDSDNHYQMHJRYHPNUPLOQHPVLVWHPX

I in II:

Varianti sistema praznih cevi
Varianta I:
okence s pregrado V2
Varianta II:
okence, koWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLNLVOXåL
tudi kot indikator plina V3

Vm:

Obratovalni ventil
$YWRPDWVNLYHQWLOYDLQREUDWRYDOQLYHQWLO9PMHPRJRþH]GUXåLWLYSRVHEHQYHQWLONLRSUDYOMD
obe funkciji. V tem primeru morata biti obe funkciji neodvisni druga od druge.
3ULYDULDQWL,,PRUDELWLWDSRVHEQLYHQWLOQDPHãþHQ]DRNHQFHP93.

at:

5RþQRRG]UDþHYDQMH/DKNRMHDYWRPDWVNR QSUGDVHVDPRGHMQR]DSUHPHGPHUMHQMHPLQ
VSHWRGSUHNRVHPHUMHQMH]DNOMXþL 

H:
h:

9LãLQDSDGFDWHNRþLQH
Višina dna cisternH QDG WRþNR SUHQRVD 'RNOHU QL FLVWHUQD SRSROQRPD SUD]QD PRra ta
]DGRãþDWL]D]DJRWDYOMDQMHYVDMQDMPDQMãHJDSUHWRNDSUHWRþQHJDPHULOD

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 3

0HULOQLVLVWHPREVHJDþUSDONRVHSDUDWRUSOLQDLQHQRDOLGYHSROQLFHYL
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDFHY 

(b)

QHSRVUHGQL QHPHUMHQL GRWRN V þUSDONR DOL EUH] QMH  SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH FLVWHUQH
EUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6
R1:

Dvosmerni ventil, ki omogRþD PHUMHQL GRWRN QHPHUMHQL GRWRN WHU SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH
cisterne brez prehoda skozLSUHWRþQRPHULOR
Ta ventil ni obvezen. =DPHQMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

P:

ýUSDONDýUSDONDMHODKNRSRYUDWQD9WHPSULPHUXMHWUHEDPHG ventil R2 in separator plina
Sg dodati nepovratni ventil.

R2:

Neobvezen dvosmerni ventil za neposredni, nemerjeni dotok

F:

Filter. Filter je lahko opremljen z odvodnim ventilom.

Sg:

6HSDUDWRUSOLQDNRWMHRSUHGHOMHQYWRþNL1LYRWHNRþLQHYVHSDUDWRUMXPRUDELWLYLãML
NRWYSUHWRþQHPPHULOX

T1, T2:

'RYROMHQLYDULDQWLRG]UDþHYDQja
T1:
neposredno nazaj v cisterno
T2:
QD]DMYFLVWHUQRSUHNSRVRGH]DORYOMHQMHWHNRþLQVNLKGHOFHY
ki jih prinese plin

C:

3UHWRþQRPHULOR

Vm:

Obratovalni ventil

cl:

Nepovratni ventil

fl1:

Polna cev na kolutu

fl2:

Neobvezna druga polna cev (zelo kratka) za dotok pri velikih pretokih

cla:

9HQWLONLSUHSUHþXMHL]SUD]QMHQMHSROQHFHYL

R3:

1DSUDYDNLYGYRFHYQHPPHULOQHPVLVWHPXRPRJRþDGRWRNVNDWHURNROLFHYMR7DQDSUDYD
PRUDELWLVNODGQDVSUYLPRGVWDYNRPWRþNHLQ]GUXJLPRGVWDYNRPWRþNH2.2.4.

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Standardna shema S 4
0HULOQLVLVWHPLPDþUSDONRVHSDUDWRUSOLQDHQRSUD]QRFHYDOLHQRSROQRLQHQRSUD]QRFHY
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR(polna ali prazna cev);

(b)

PHUMHQLWHåQRVWQLGRWRN SUD]QDFHY 

(c)

QHSRVUHGQL QHPHUMHQL GRWRN V þUSDONR DOL EUH] QMH  SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH FLVWHUQH
EUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPi S 4
R1:

DYRVPHUQL YHQWLO NL RPRJRþD PHUMHQL GRWRN QHPHUMHQL GRWRN WHU SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH
cisterne brez prehoda skozi prHWRþQRPHULOR
7DYHQWLOQLREYH]HQ=DPHQMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

P:

ýUSDONDýUSDONDMHODKNRSRYUDWQD. V tem primeru je treba med ventil R2 in separator plina
Sg dodati nepovratni ventil.

B:

1HREYH]QDSUHPRVWLWHYNLRPRJRþDPHUMHQLWHåQRVWQLGRWRN SUD]QDFHY 7DNDSUHPRVWLWHY
MHGRYROMHQDVDPRþHQLYHQWLOD51.

R2:

Neobvezen dvosmerni ventil za neposredni, nemerjeni dotok.

F:

Filter. Filter je lahko opremljen z odvodnim ventilom.

Sg:

Separator plina, kot je opredelMHQYWRþNL1LYRWHNRþLQHYVHSDUDWRUMXPRUDELWLYLãML
NRWYSUHWRþQHPPHULOX

car:

1HSRYUDWQLYHQWLONLSUHSUHþXMHSUHWRN plina (pri dotoku s prazno cevjo)

C:

3UHWRþQRPHULOR

M:

Manometer; obvezen je samo pri premostitvi B.
0DQRPHWHU PHG SUYR RYHULWYLMR RPRJRþD SUHYHUMDQMH DOL MH WODN Y SUHWRþQHP PHULOX PHG
WHåQRVWQLPGRWRNRPQDMPDQMHQDNDWPRVIHUVNHPXWODNX

at:

AvtomaWVNL DOL URþQL RG]UDþHYDOQLN ýH REVWDMD SUHPRVWLWHY % PRUD ELWL RG]UDþHYDOQLN
avtomatski in mora imeti dovolj velik presek, da zDJRWDYOMD GD MH WODN Y SUHWRþQHP PHULOX
najmanj enak atmosferskemu tlaku.

Vm:

Obratovalni ventil

I in II:

Varianti naprave za dotok
Varianta I:
prazna cev
Varianta II:
kombinacije ene polne in ene prazne cevi

cl:

Nepovratni ventil

V1:

Okence s pregrado.

V2:

2NHQFHNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLVOXåLWXGLNRWLQGLNDWRUSOLQD

fl1:

Polna cev na kolutu

cla:

Ventil, ki SUHSUHþXMHL]praznjenje polne cevi

R3:

1DSUDYDNLRPRJRþDGRWRNVSROQRDOLSUD]QRFHYMR7DQDSUDYDPRUDELWLVNODGQDVSUYLP
oGVWDYNRPWRþNHLQGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 5

0HULOQLVLVWHPREVHJDþUSDONRHNVWUDNWRUSOLna in eno ali dve polni cevi.
2PRJRþDVDPRPHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDFHY 

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6

ýHLPDFLVWHUQDYHþSUHNDWRYPRUDELWLPHULOQLVLVWHPQHSRVUHGQRLQVWDOQREUH]UD]GHOLOQLNDSULNOMXþHQQD
GRORþHQSUHNDW
A:

1DSUDYDSURWLYUWLQþHQMX

V:

9HQWLO ³]DSUWHJD DOL RGSUWHJD´ WLSD NL SUDNWLþQR RQHPRJRþD XSRþDVQMHYDQMH QD VWUDQL
þUSDONLQHJDRGjema

M:

ManoPHWHU V NDWHULP VH SUHYHUMD GD WODN QD YVWRSX Y þUSDONR QL QLNROL PDQMãL RG
atmosferskega tlaka

P:

ýUSDOND

F:

Filter
2GYRGQLYHQWLOMHGRYROMHQVDPRþHYNOMXþXMHQHSRYUDWQLYHQWLONLSOLQRPSUHSUHþXMHYVWRSY
merilni sistem.

Pg:

Ekstraktor plina. Ima dve varianti, T1 in T2LQMHGRYROMHQ]DRG]UDþHYDOQRQDSUDYR

T1:

Neposredna povezava med ekstraktorjem plina in cisterno. V tem primeru mora cevovod
YRGLWLYFLVWHUQRY]GROåVWHQHGDRPRJRþDORþHYDQMHGHOFHYWHNRþLQHLQSOLQRY

T2:

Ekstraktor plina SULNOMXþHQ QD FLVWHUQR V SRVRGR ]D ORYOMHQMH GHOFHY WHNRþLQH NL VR MLK
prinesli plini

C:

PUHWRþQRPHULOR

Vm:

Obratovalni ventil

cl:

Nepovratni ventil

fl1:

Polna cev na kolutu

fl2:

Neobvezna druga polna cev (zelo kratka) za dotok pri velikem pretoku

cla:

9HQWLONLSUHSUHþXMHL]SUD]QMHQMHSROQHFHYL

R:

Naprava, ki v dvocevnem merilnem sistHPX RPRJRþD GRWRN V NDWHUR NROL RG FHYL 7D
QDSUDYDPRUDELWLVNODGQDVSUYLPRGVWDYNRPWRþNHLQGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 6

0HULOQLVLVWHPYNOMXþXMHVHSDUDWRUSOLQDNLMHNRPELQLUDQ]GRYRGQRþUSDONRHQRDOLGYHPDSolnima cevema
ali eno prazno cevjo ali eno polno in eno prazno cevjo.
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDDOLSUD]QDFHY 

(b)

QHSRVUHGQL GRWRN V þUSDONR DOL EUH] QMH LQ EUH] SUHKRGD VNR]L SUHWRþQR PHULOR WHU
SUD]QMHQMHLQSROQMHQMHFLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6
R1:

'YRVPHUQL YHQWLO NL RPRJRþD PHUMHQL GRWRN QHPHUMHQL GRWRN WHU SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMe
FLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR
Ta ventil ni obve]HQ=DPHQMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

F:

Filter. Filter je lahko opremljen z odvodnim ventilom.

SgP:

6HSDUDWRU SOLQD NRPELQLUDQ ] QDSDMDOQR þUSDONR NRW MH RSLVDQR Y SUYHP RGVWDYNX WRþNH
3RGVHVWDYPRUDL]SROQMHYDWL]DKWHYHL]WRþNH,meti mora EEC-odobritev
tipa.

cl1:

1HSRYUDWQLYHQWLO7DYHQWLOMHODKNRQDPHãþHQSRGSUHWRþQLPPHULORP

R2:

Neobvezen dvosmerni ventil za neposredni, nemerjeni dotok

C:

3UHWRþQRPHULOR

I, II, III:

Variante naprave za dotok
Varianta I:
ena ali dve polni cevi
Varianta II:
prazna cev
Varianta III:
kombinacije ene polne in ene prazne cevi

Vm:

Obratovalni ventil

V1:

Okence s pregrado

V2:

2NHQFHNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLVOXåLWXGLNRWLQGLNDWRUSOLQD

fl1:

Polna cev

fl2:

Neobvezna druga polna cev (zelo kratka) za dotok pri velikih pretokih

cla:

9HQWLONLSUHSUHþXMHL]SUD]QMHQMHSROQHFHYL

cl2:

Nepovratni ventil

at:

$YWRPDWVNLDOLURþQLRG]UDþHYDOQLN

R3:

1DSUDYDNLRPRJRþDGRWRNVNDWHURNROLRGGYHKUD]SRORåOMLYLKPHWRG7DQDSUDYDPRUDELWL
VNODGQDVSUYLPRGVWDYNRPWRþNHLQGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 7

0HULOQL VLVWHP REVHJD þUSDONR SRVHEQL HNVWUDNWRU SOLQD HQR DOL GYH SROQL FHYL DOL HQR SUD]QR FHY DOL HQR
polno in eno prazno cev.
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDDOLSUD]QDFHY 

(b)

PHUMHQLWHåQRVWQLGRWRN SUD]QDFHY 

(c)

QHSRVUHGQL QHPHUMHQL GRWRN V þUSDONR DOL EUH] QMH LQ EUH] SUHKRGD VNR]L SUHWRþQR
PHULORWHUSUD]QMHQMHLQSROQMHQMHFLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6

ýH LPD FLVWHUQD YHþ SUHNDWRY LQ MH PRJRþH XSRUDELWL UD]GHOLOQLN PRUDMR ELWL YHQWLOL QD GQX SUHNDWRY YHQWLOL
dovodne cevi pa “odprtega ali zaprtega tipa”. Cevi med prekati in merilnim sistemom morajo biti stalno
SULNOMXþHQH
A:

1DSUDYDSURWLYUWLQþHQMX

R1:

'YRVPHUQL YHQWLO NL RPRJRþD PHUMHQL GRWRN QHPHUMHQL GRWRN WHU SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH
cisterne brez prehoda skozi merilnik
Ta ventil ni obvezen. Zamenjati ga je mRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

P:

ýUSDONDýUSDONDMHODKNRSRYUDWQD9WHPSULPHUXMHWUHEDPHGYHQWLO52 in posebni ekstraktor
plina PgS vgraditi nepovratni ventil.

B:

1HREYH]QDSUHPRVWLWHYNLRPRJRþDPHUMHQLWHåQRVWQLGRWRN SUD]QDFHY 7DNDSUHPRVWLWHYMH
GRYROMHQDVDPRþHQLYHQWLOD51.

R2:

Neobvezen dvosmerni ventil za neposredni, nemerjeni dotok

F:

)LOWHU2GYRGQLYHQWLOMHGRYROMHQVDPRþHYNOMXþXMHQHSRYUDWQLYHQWLONLSOLQRPSUHSUHþXMHYVWop
v merilni sistem.

PgS:

Posebni ekstraktor plLQDNRWMHRSUHGHOMHQYWRþNL

V1:

Okence posebnega ekstraktorja plina

T1, T2, T3:

'RYROMHQHYDULDQWHRG]UDþHYDOQHQDSUDYH
T1: SRVRGD]DORYOMHQMHWHNRþLQVNLKGHOFHYNLVRMLKSULQHVOLSOLQL
T2: nazaj v cisterno
T3: YHQWLO]DRG]UDþHYDQMH

C:

PUHWRþQRPHULOR

va:

VeQWLOVHVSRVHEQLPHNVWUDNWRUMHPSOLQDDYWRPDWVNR]DSUHNRMHWODNSUHQL]HNGDELSUHSUHþLO
XSDUMHYDQMH Y SUHWRþQHP PHULOX R]LURPD NR VH Y SRVHEQHP HNVWUDNWRUMX SOLQD QDEHUH SOLQVNL
åep. Poleg tega se mora ta ventil zapreti ob napaki v njegovem krmilnem sistemu.

I, II, III:

Variante naprave za dotok
Varianta I: ena ali dve polni cevi
Varianta II: prazna cev
Varianta III: kombinacije ene polne in ene prazne cevi

Vm:

Obratovalni ventil
Avtomatski ventil va in obratovalni ventil9PMHPRJRþH]GUXåLWLYSRVHEHQYHQWLONLRSUDYOMDREH
funkciji. V tem primeru morata biti obe funkciji neodvisni druga od druge. Ta posebni ventil mora
ELWLYYDULDQWDKNLYNOMXþXMHMRRNHQFH93 (II in III QDPHãþHQSRGVOHGQMLP

cl:

Nepovratni ventil

V1:

Okence s pregrado

V2:

2NHQFHNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLGHOXMHWXGLNRWLQGLNDWRUSOLQD

fl1:

Polna cev na kolutu

fl2:

Neobvezna druga polna cev (zelo kratka) za dotok pri velikih pretokih

cla:

9HQWLONLSUHSUHþXMHL]SUD]QMHQMHSROQHFHYL

at:

Avtomatski ali rRþQLRG]UDþHYDOQLN

R3:

1DSUDYD NL RPRJRþD GRWRN V NDWHUR NROL RG GYHK UD]SRORåOMLYLK PHWRG 7D QDSUDYD PRUD ELWL
VNODGQDVSUYLPRGVWDYNRPWRþNHLQGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 8

Merilni sistem obsegaþUSDONRWULVPHUQLYHQWLOSRVHEQLHNVWUDNWRUSOLQDHQRDOLGYHSROQLFHYLDOLHQRSUD]QR
cev ali eno polno in eno prazno cev.
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDDOLSUD]QDFHY 

(b)

PHUMHQLWHåQRVWQLGRWRN SUD]QDFHY 

(c)

neposredni dotRN V þUSDONR DOL EUH] QMH LQ EUH] SUHKRGD VNR]L SUHWRþQR PHULOR WHU
SUD]QMHQMHLQSROQMHQMHFLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6

ýH LPD FLVWHUQD YHþ SUHNDWRY LQ MH PRJRþH XSRUDELWL UD]GHOLOQLN PRUDMR biti ventili na dnu prekatov, ventili
dovodne cevi pa “odprtega ali zaprtega tipa”. Cevi med prekati in merilnim sistemom morajo biti stalno
SULNOMXþHQH
A:

1DSUDYDSURWLYUWLQþHQMX

P:

ýUSDOND

R0:

Trismerni ventil, ki v povezavi z ventiloma R1 in R2RPRJRþD naslednje operacije:
1. PHUMHQLDOLQHPHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDDOLSUD]QDFHY 
2. WHåQRVWQLPHUMHQLDOLQHPHUMHQLGRWRN SUD]QDFHY SUD]QMHQMHLQSROQMHQMHFLVWHUQH
3. SROQMHQMHFLVWHUQHVþUSDONR3

R1:

Ta dvosmerni ventil ni obvezen. ZamenMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

F:

Filter
2GYRGQL YHQWLO MH GRYROMHQ VDPR þH YNOMXþXMH QHSRYUDWQL YHQWLO NL SOLQRP SUHSUHþXMH YVWRS Y
merilni sistem.

cl1:

Nepovratni ventil

PgS:

Posebni ekstraktor plina, kot je opreGHOMHQYWRþNL

V1:

Okence posebnega ekstraktorja plina

T1, T2, T3: 'RYROMHQHYDULDQWHRG]UDþHYDOQHQDSUDYH
T1: SRVRGD]DORYOMHQMHWHNRþLQVNLKGHOFHYNLMLKSULQHVHMRSOLQL
T2: nazaj v cisterno
T3: YHQWLO]DRG]UDþHYDQMH
C:

PUHWRþQRPHULOR

va:

Ventil se s posebnim ekstraNWRUMHP SOLQD DYWRPDWVNR ]DSUH NR MH WODN SUHQL]HN GD EL SUHSUHþLO
XSDUMHYDQMHYSUHWRþQHPPHULOXR]LURPDNRVHYSRVHEQHPHNVWUDNWRUMXSOLQDQDEHUHSOLQVNLåHS
Poleg tega se mora ta ventil zapreti ob napaki v njegovem krmilnem sistemu.

I, II, III:

Variante naprave za dotok
Varianta I: ena ali dve polni cevi
Varianta II: prazna cev
Varianta III: kombinacije ene polne in ene prazne cevi

Vm:

Obratovalni ventil
Avtomatski ventil va in obratovalni ventil9PMHPRJRþH]GUXåLWLYSRVHEQLYHQWLONLRSUDYlja obe
funkciji. V tem primeru morata biti obe funkciji neodvisni druga od druge. Ta posebni ventil mora
ELWLYYDULDQWDKNLYNOMXþXMHMRRNHQFH93 ,,LQ,,, QDPHãþHQ]DVOHGQMLP

cl2:

Nepovratni ventil

V2:

Okence s pregrado

V3:

Okence, kot je RSUHGHOMHQRYWRþNLVOXåLWXGLNRWLQGLNDWRUSOLQD

fl1:

Polna cev na kolutu

fl2:

Neobvezna druga polna cev (zelo kratka) za dotok pri velikih pretokih

cla:

9HQWLONLSUHSUHþXMHL]SUD]QMHQMHSROQHFHYL

at:

Avtomatsko aliURþQRRG]UDþHYDQMH

R2:

Naprava, ki oPRJRþD GRWRN V NDWHUR NROL RG GYHK UD]SRORåOMLYLK PHWRG 7D QDSUDYD PRUD ELWL
VNODGQDVSUYLPRGVWDYNRPWRþNHLQGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Standardna shema S 9

0HULOQLVLVWHPREVHJDþUSDONRVHSDUDWRUSOLQDYHQWLO]DY]GUåHYDQMHWODNDLQHQRSROQRFHY
2PRJRþD

(a)

PHUMHQLGRWRNVþUSDONR SROQDFHY 

(b)

GRWRN V þUSDONR DOL EUH] QMH LQ EUH] SUHKRGD VNR]L SUHWRþQR PHULOR WHU SUD]QMHQMH LQ
SROQMHQMHFLVWHUQHEUH]SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
.OMXþNVWDQGDUGQLVKHPL6
R1:

Dvosmerni YHQWLO NL RPRJRþD PHUMHQL GRWRN WHU SUD]QMHQMH LQ SROQMHQMH FLVWHUQH EUH]
SUHKRGDVNR]LSUHWRþQRPHULOR
7DYHQWLOQLREYH]HQ=DPHQMDWLJDMHPRJRþH]QHSRVUHGQLPSULNOMXþNRP

P:

ýUSDOND

B:

Nastavljiva pUHPRVWLWHYþUSDONHSULNOMXþHQDQDFLVWHUQR

R2:

Neobvezen dvosmerni ventil za neposredni, nemerjeni dotok

cl1:

1HSRYUDWQLYHQWLOGRORþHQYWRþNL1DPHãþHQMHODKNRWXGLPHGILOWURPLQVHSDUDWRUMHP
plina.

F:

Filter

Sg:

Separator SOLQDVNODGQRVWRþNRDOLGUXJLPRGVWDYNRPWRþNH2G]UDþHYDOQD
QDSUDYD MH SULNOMXþHQD QD SOLQDVWR ID]R FLVWHUQH =DUDGL YDUQRVWL VH ODKNR QD WR QDSUDYR
QDPHVWL YHQWLO YDV Y WHP SULPHUX PRUD ELWL QDPHãþHQ PHG FLVWHUQR LQ NUDNom za ventil
“vamp”.

C:

PretRþQRPHULOR

vamp:

$YWRPDWVNLYHQWLO]DY]GUåHYDQMHWODNDNLMHQDUDYQDQQDY]GUåHYDQMHWODNDNLMHQDMPDQM]D
N3DYLãMLRGWODNDQDVLþHQLKKODSRYYFLVWHUQL

Vm:

Obratovalni ventil

cl2:

Nepovratni ventil

Z:

Cev za plinasto fazo, ki se lahko uporablja samo za polnjenje avtomobilske cisterne in
ponovno pridobivanje proizvoda med preverjanjem merilnega sistema

Th:
M:
M0:

7HUPRPHWHU 7D WHUPRPHWHU PRUD ELWL QDPHãþHQ EOL]X SUHWRþQHJD PHULOD ERGLVL Y
separatorju plina ali pri vstopu oziroma izstopu iz merila.
Obvezni manometer
Neobvezni manometri

Opomba:

(a)

(b)

]D ]DJRWDYOMDQMH GD VH ERGR ]DKWHYH L] WRþNH  XSRãWHYDOH MH WUHED QD SORãþLFL
jasno opozoriti, da plinaste faze v avtomobilski cisterni in rezervoar kupca ne smejo
biti povezani,
vgrajeni so lahko varnostni ventili; v tem primeru mRUDMRXVWUH]DWL]DKWHYDPL]WRþNH
2.4.6.
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7588 / Št. 74 / 21. 9. 2001
3924.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske
kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne
in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake
EEC (v nadaljnjem besedilu: tehtnice), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev ter način
označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-1978/1031.
2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku, so navedeni v 1. in 2. točki Priloge I, ki je sestavni del tega
pravilnika.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz 3.,
4. in 5. točke Priloge I in tehnične zahteve iz 6. točke
Priloge I.
III. NAPISI IN OZNAKE
4. člen
Tehtnice morajo imeti naslednje napise:
– identifikacijsko oznako proizvajalca,
– identifikacijsko oznako uvoznika, po potrebi,
– serijsko številko in oznako tipa tehtnice,
– znak EEC-odobritve tipa merila,
– največjo zmogljivost: max. ………………………….
– najmanjšo zmogljivost: min. …………………………..
– nazivno območje negotovosti: Un ………………….
– hitrost obratovanja: ………število bremen na minuto
– odzivni čas: t ……………………………. s
– vrednost preskusnega razdelka tehtalne enote, skladno s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Uradni list RS, št. 67/01)
– temperaturne meje: ….°C/ …………………….°C
– napajalno napetost: …………………………….. V
– frekvenco napajalne napetosti: ……….………... Hz
– identifikacijsko oznako na tistih delih tehtnice, ki niso
neposredno povezani z glavno enoto.

*Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na avtomatske kontrolne in
sortirne tehtnice (78/1031/EGS).

Uradni list Republike Slovenije
Odvisno od uporabe posamezne tehtnice lahko Urad
Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu:
urad) v certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila zahteva enega
ali več dodatnih napisov.
5. člen
Velikost, oblika in razločnost napisov morajo biti take,
da jih je pri normalnih pogojih uporabe tehtnice mogoče
prebrati brez težav. Napisov ne sme biti mogoče zbrisati.
Napisi morajo biti zbrani na dobro vidnem mestu na
tehtnici, bodisi na napisni ploščici, ki je pritrjena v bližini
kazalne naprave, ali na sami kazalni napravi.
6. člen
Napisno ploščico mora biti mogoče zapečatiti, razen
če je ni mogoče odstraniti, ne da bi se pri tem uničila.
Na napisni ploščici je lahko predviden prostor za žig.
Če na ploščici ni prostora za žig, mora biti v njeni bližini
predvidena dodatna ploščica v ta namen.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
7. člen
Skladnost tehtnic z meroslovnimi zahtevami je mogoče
potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC-prva
overitev merila, kot je to določeno v 7., 8. in 9. točki Priloge I.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
8. člen
Za tehtnice so obvezne overitve. Rok za redne overitve
je 2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti tehtnice z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali tehtnica ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled pri
redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu, ki
je določen za EEC-prvo overitev merila.
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi
so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overitvi merila. Pri redni in izredni overitvi se izvedejo preskusi za
EEC-prvo overitev merila.
9. člen
Za izvedbo preskusov pri meroslovnem nadzoru tehtnic v uporabi veljajo določila točke 4.3 Priloge I.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem
uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
Priloga I
IZRAZI IN DEFINICIJE
1

SPLOŠNE DEFINICIJE
7HKWQLFHUD]YUãþDMRSUHGPHWHSRQMLKRYLPDVLYGYHDOLYHþSRGVNXSLQ

1.1

Kontrolne tehtnice
7HKWQLFHNLUD]YUãþDMRSUHGPHWHNDWHULKPDVDVHQDREHKVWUDQHKUD]OLNXMHRGYQDSUHM
GRORþHQHYUHGQRVWLLPenovane nazivna masa.
Naloga kontrolne tehtnice je, da predmete po vrednosti razlike med njihovo in nazivno maso
UD]GHOLYGYHDOLYHþSRGVNXSLQ

1.2

Sortirne tehtnice
7HKWQLFHNLUD]YUãþDMRSUHGPHWHUD]OLþQLKPDV]DNDWHUHQLYQDSUHMGRORþHQHQD]LYQHPase.
1DORJDVRUWLUQHWHKWQLFHMHGDSUHGPHWHUD]SRUHGLYYHþSRGVNXSLQRGNDWHULKYVDNRR]QDþXMH
GDQRREPRþMHPDVH

1.3

7DSUDYLOQLNQHYHOMD]DDYWRPDWVNHWHKWQLFH]L]UDþXQDYDQMHP]QHVNDLQWLVNDQMHPUDþXQD
ter za tehtnice za sortiranje jajc.

2

TERMINOLOGIJA

2.1

5D]YUVWLWHYSRQDþLQXNRQWUROHR]LURPDVRUWLUDQMD

2.1.1

7HKWQLFHNLUD]YUVWLMRSUHGPHWHYUD]OLþQHVNXSLQHNLWHKWQLFR]DSXãþDMRORþHQR

2.1.2

7HKWQLFH NL SUHGPHWH UD]YUãþDMR WDNR GD YVDNHJD R]QDþLMR ] GRORþHQR R]QDNR VNXSLQH Y
katero spada.

2.1.3

Tehtnice, NLãWHMHMRSUHGPHWHYYVDNLVNXSLQLQHGDELMLKORþHYDOH

2.1.4

7HKWQLFH NL RGGDMR YLGQL DOL ]YRþQL VLJQDO ]D YVDN SUHGPHW Y VNXSLQL QH GD EL SUHGPHWH
ORþHYDOH

2.2

5D]SRUHGLWHYSRQDþLQXGHORYDQMD

2.2.1

Zvezne kontrolne in sortirne tehtnice
Tehtnice z zveznim premikanjem bremen
Premikanje bremen na sprejemniku bremena je zvezno in tehtnica med tem premikanjem poda
podatek o masi.

2.2.2

Nezvezne kontrolne in sortirne tehtnice
Tehtnice z nezveznim premikanjem bremen
Premikanje bremen na sprejemniku bremena je nezvezno in tehtnica poda podatek o masi, ko
breme miruje.

6WUDQJW

2.3

Naprave, ki sestavljajo tehtnico

2.3.1

Merilni sistem

2.3.1.1

Tehtalna enota

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Naprava, ki daje podatke o masi bremena, ki ga kontrolira oziroma sortira. Ta naprava je lahko
neavtomatska tehtnica cela ali njen del.
6HVWDYOMDMR MR VSUHMHPQLN EUHPHQD XUDYQRWHåHYDOQL PHKDQL]HP LQ SR PRåQRVWL ND]DOQD
QDSUDYDNLQDSULPHUYHQRWDKPDVHNDåHYUHGQRVWPDVHEUHPHQDDOLUD]OLNRPHGWRYUHGQRVWMR
LQUHIHUHQþQRYUHGQRVWMR
2.3.1.2

3URåLOQDQDSUDYD
Naprava, ki dá ukaz za dajanje podatka o masi.

2.3.1.3

Obdelovalna naprava
Naprava, ki podatke iz tehtalne enote pretvori v signal in ta signal obdela tako, da dá ukaz za
kontrolo oziroma sortiranje.

2.3.1.4

Kazalna naprava
Naprava, ki daje najmanj enega od naslednjih podatkov:
- maso kontroliranega oziroma sortiranega bremena,
- UD]OLNRPHGWRPDVRLQUHIHUHQþQRYUHGQRVWMR
- podskupino, v katero spada kontrolirano oziroma sortirano breme.

2.3.2

Transporter
Naprava, ki premika breme na sprejemnik bremena ali z njega.
Lahko je sestavni del tehtalne enote.

2.3.3

Nastavitvena naprava
NaSUDYD]DGRORþDQMHPHMDPDVHSRGVNXSLQ

2.3.4

Sortirna naprava
1DSUDYD V SRPRþMRNDWHUHVHEUHPHQDDYWRPDWVNRUD]YUVWLMRYIL]LþQRORþHQHSRGVNXSLQH1L
nujno, da je sestavni del tehtnice.

2.3.5

Korekturna naprava (servo povratna naprava)
Naprava, ki glede na rezultate kontrolnega tehtanja avtomatsko popravi nastavitev tehtnice
WDNRGDUD]YUãþDEUHPHQDYVPHULSURWLNRQWUROQLWHKWQLFL

2.3.6

Števec
1DSUDYDNLNDåHãWHYLOREUHPHQNLVRVHSUHPDNQLODQDVSUHMHPQLNEUHPHQD ãWHYHFSUHPLND 
ali število bremen v posamezni podskupini (števci enot).

2.4

Etalonsko preskusno breme
%UHPH V SRPRþMR NDWHUHJD VH SRG SRJRML L] WRþNH  WH SULORJH SUHVNXVL HWDORQVNR
REPRþMHQHJRWRYRVWL 8s).

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
2.5

Meroslovne lastnosti

2.5.1

1D]LYQDQDVWDYOMHQDWRþND

JW6WUDQ

9UHGQRVWL]UDåHQDYHQRWDKPDVHNLMR]QDVWDYLWYHQRQDSUDYRQDVWDYLRSHUDWHULQVWHPGRORþL
mejo med zaporednima podskupinama.
2.5.2

'HMDQVNDQDVWDYOMHQDWRþND
9UHGQRVWYHQRWDKPDVHY]YH]LVNDWHURMHPRJRþH]DLVWREUHPHVSUHMHWLGYHUD]OLþQLRGORþLWYL
vsako z enako verjetnostjo.

2.5.3

1DVWDYLWYHQRREPRþMH
2EPRþMH ]QRWUDM NDWHUHJD MH PRJRþH QDUDYQDWL QD]LYQR QDVWDYOMHQR WRþNR ]D GDQR QD]LYQR
vrednost mase bremen.

2.5.4

Nastavitveni presledek (širina podskupine)
3UHVOHGHNPHGGYHPD]DSRUHGQLPDQD]LYQLPDQDVWDYOMHQLPDWRþNDPDL]UDåHQY enotah mase.

2.5.5

Nastavitveni pogrešek
5D]OLNDPHGYUHGQRVWLPDQD]LYQHLQGHMDQVNHQDVWDYOMHQHWRþNH

2.5.6

7HåQRVWQDNDWHJRULMD
3RGVNXSLQD EUHPHQ NL VSDGDMR Y GRORþHQR REPRþMH PDVH 3UL ªQ© QDVWDYOMHQLK WRþNDK MH
FHORWHQUD]SRQEUHPHQRGQLþGRQHVNRQþQRUD]YUãþHQY Q WHåQRVWQLKNDWHJRULM

2.5.7

Najmanjša zmogljivost
9UHGQRVW EUHPHQD SRG NDWHUR WHKWQLFD PRJRþH QH ER YHþ PRJOD SUHSR]QDWL LQ SUDYLOQR
razvrstiti bremena v podskupino, v katero spada.

2.5.8

2EPRþMHQHJRWRYRVWL
2EPRþMHL]UDåHQR]HQRWDPLPDVHYNDWHUHPMHRGORþDQMHWHKWQLFHQHRSUHGHOMHQR

2.5.8.1

(WDORQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8s)
2EPRþMH NL JD QDYHGH SURL]YDMDOHF LQ MH L]UDåHQR ] HQRWDPL PDVH ]QRWUDM NDWHUHJD ODKNR
tehtnica pri etalonskem preskusnem bremenu in dani obratovalni hitrosti sprejme dve UD]OLþQL
RGORþLWYL

2.5.8.2

1D]LYQRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8n)

2.5.8.3

2EPRþMH NL JD QDYHGH SURL]YDMDOHF LQ MH L]UDåHQR ] HQRWDPL PDVH ]QRWUDM NDWHUHJD ODKNR
WHKWQLFD]DGDQLSURL]YRGLQREUDWRYDOQRKLWURVWVSUHMPHGYHUD]OLþQLRGORþLWYL
'HMDQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL(Ua)
2EPRþMHNLJDGRORþLXUDGLQMHL]UDåHQR]HQRWDPLPDVH]QRWUDMNDWHUHJDODKNRWHKWQLFDSUL
etalonskem preskusnem bremenu oziroma danem proizvodu in obratovalni hitrosti sprejme dve
UD]OLþQLRGORþLWYL
Dogovorna vrednost je enaka 6 σ (od –3 do +3 σ), σ je enak standardnemu odmiku.

6WUDQJW

2.5.9

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Hitrost kontrolnega oziroma sortirnega tehtanja (obratovalna hitrost)
âWHYLOREUHPHQNRQWUROLUDQLKR]LURPDVRUWLUDQLKQDHQRWRþDVD

2.5.10

'ROåLQDEUHPHQD
'ROåLQDEUHPHQDL]PHUMHQDYVPHULYNDWHULVHSUHPLND

2.5.11

TehtalQLþDV

2.5.12

ýDVNLSUHWHþHPHGWUHQXWNRPNRMHEUHPHSRSROQRPDQDVSUHMHPQLNXEUHPHQDLQWUHQXWNRP
ko je dan podatek o masi.
2G]LYQLþDV
ýDVNLSUHWHþHPHGWUHQXWNRPNRMHEUHPHSRSROQRPDQDVSUHMHPQLNXEUHPHQDLQWUHQXWNRP
ko se trenutni odziv tehtalne enote za manj kot UnUD]OLNXMHRGNRQþQHJDRG]LYD

MEROSLOVNE LASTNOSTI

2.5.8

2.5.2

2.5.5

2.5.4

2.5.1

2.5.3

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
MEROSLOVNE ZAHTEVE
3

SPLOŠNO

3.1

Vrednost razdelka tehtalne enote
ýH LPD WHKWDOQD HQRWD ND]DOQR QDSUDYR NDWHUH VNDOD MH UD]GHOMHQD Y HQRWH PDVH morata biti
njena vrednost razdelka in vrednost preskusnega razdelka skladni z zahtevami Pravilnika o
meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

3.2

1DMYHþMHHWDORQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL
1H JOHGH QD ]DKWHYH Y WRþNL  WH SULORJH HWDORQVNR REPRþMH Qegotovosti (Us) ne sme biti
YHþMHRG
-J]DEUHPHQD]QD]LYQRPDVRGRYNOMXþQRJ
- 1 % za bremena z nazivno maso nad 100 g.

3.3

5D]PHUMHPHGQD]LYQLPLQHWDORQVNLPREPRþMHPQHJRWRYRVWL
1D]LYQRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8n) ne sme biti manjše od etalonsNHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8s).

4
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4.1

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLSUL((&-odobritvi tipa merila

4.1.1

Tehtalna enota
ýH LPD WHKWDOQD HQRWD ND]DOQR QDSUDYR V VNDOR NL MH UD]GHOMHQD QD HQRWH PDVH VH ãWHMH ]D
neavtomatsko tehtnico in moraELWLSRVWDWLþQHPSUHVNXVXJOHGHQDMYHþMLKGRYROMHQLKSRJUHãNRY
skladna z zahtevami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

4.1.2

'HMDQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8a)
'HMDQVNR REPRþMH DOL REPRþMD QHJRWRYRVWL XJRWRYOMHQD PHG SUHVNXVL L]YHGenimi skladno z
9. WRþNRWHSULORJHQHVPHMRSUHVHJDWL-NUDWQHJDHWDORQVNHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8s).

4.1.3

Nastavitveni pogrešek

4.1.4

1DVWDYLWYHQLSRJUHãHNQHVPHELWLYHþMLRG-NUDWQHJDHWDORQVNHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8s).
Sprememba dejanske nastavljeneWRþNHVþDVRP
6SUHPHPED GHMDQVNH QDVWDYOMHQH WRþNH Y RVPLK XUDK REUDWRYDQMD QH VPH SUHVHþL
0,5-NUDWQHJDHWDORQVNHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8s).

4.1.5

6SUHPHPEDGHMDQVNHQDVWDYOMHQHWRþNHVWHPSHUDWXUR
6SUHPHPED GHMDQVNH QDVWDYOMHQH WRþNH SUL WHPSHUDWXUQL UD]OLNL  & QH VPH SUHVHþL
0,5-NUDWQHJDHWDORQVNHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8s).

4.1.6

9SOLYHNVFHQWULþQHREUHPHQLWYH
ýHMHEUHPHPRJRþHQDORåLWLHNVFHQWULþQRQDMYHþMDUD]OLNDPHGYUHGQRVWPLPDVNLVRSRWUHEQH
]DGRVHJDQMHXUDYQRWHåHQHJDSRORåDMDSULEUHPHQX ki je enako najmanjši zmogljivosti, ne sme
presegati 0,5-NUDWQHJD HWDORQVNHJD REPRþMD QHJRWRYRVWL 8s) ne glede na to, kje so bremena
QDORåHQDQDVSUHMHPQLNEUHPHQD

6WUDQJW

4.2

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLSUL((&-prvi overitvi merila

4.2.1

Tehtalna enota

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

ýHLPDWHKWDOQa enota kazalno napravo, katere skala je razdeljena na enote mase, se šteje za
QHDYWRPDWVNRWHKWQLFRLQPRUDELWLSULVWDWLþQHPSUHVNXVXJOHGHQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRY
skladna z zahtevami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.
4.2.2

DeMDQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8a)
'HMDQVNRREPRþMHDOLREPRþMDQHJRWRYRVWLXJRWRYOMHQDPHGSUHVNXVLNLVHL]YHGHMRVNODGQR]
WRþNRWHSULORJHQHVPHMRSUHVHþL-NUDWQHJDQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8n).

4.2.3

Nastavitveni pogrešek
Nastavitveni pogrHãHNQHVPHSUHVHþL-NUDWQHJDQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8n).

4.2.4

6SUHPHPEDGHMDQVNHQDVWDYOMHQHWRþNHVþDVRP
6SUHPHPED GHMDQVNH QDVWDYOMHQH WRþNH Y RVPLK XUDK REUDWRYDQMD QH VPH SUHVHþL
0,5-NUDWQHJDQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8n).

4.2.5

Sprememba dHMDQVNHQDVWDYOMHQHWRþNHVWHPSHUDWXUR
6SUHPHPED GHMDQVNH QDVWDYOMHQH WRþNH SUL WHPSHUDWXUQL UD]OLNL  & QH VPH SUHVHþL
0,5-NUDWQHJDQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8n).

4.3

1DMYHþMLGRYROMHQLSRJUHãNLPHGXSRUDER

4.3.1

Tehtalna enota
ýHLPDWHKWDOQDHQRWDNazalno napravo, katere skala je razdeljena na enote mase, se šteje za
QHDYWRPDWVNRWHKWQLFRLQPRUDELWLSULVWDWLþQHPSUHVNXVXJOHGHQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRY
skladna z zahtevami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

4.3.2

Dejansko obPRþMHQHJRWRYRVWL 8a)
2EPRþMH QHJRWRYRVWL XJRWRYOMHQR PHG SUHVNXVL L]YHGHQLPL VNODGQR ]  WRþNR WH SULORJH QH
VPHSUHVHþLQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8n).

4.3.3

Nastavitveni pogrešek
1DVWDYLWYHQLSRJUHãHNQHVPHSUHVHþL-NUDWQHJDQD]LYQHJDREPRþMa negotovosti (Un).
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5.1

Normalni pogoji uporabe

5.1.1

Masa bremen
0DVDEUHPHQPRUDELWLYREPRþMXPHGQDMYHþMRLQQDMPDQMãR]PRJOMLYRVWMRWHKWQLFH

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
5.1.2

JW6WUDQ

Najmanjša zmogljivost
Najmanjša zmogljivost ne sme biti manjša od:
25 Un za Un ≤ 20 mg,
50 Un za 200 mg ≤ Un ≤ 500 mg,
100 Un za 500 mg ≤ Un.

5.1.3

7HKWDOQLþDV
7HKWDOQL þDV PRUD ELWL GDOMãL DOL HQDN RG]LYQHPX þDVX WHU NUDMãL DOL HQDN þDVX Y NDWHUHP MH
breme popolnoma na sprejemniku bremena.
8UDG ODKNR RGORþL GD VH GRORþED SUHMãQMHJD RGVWDYND WH WRþNH QH XSRãWHYD þH WR GRSXãþDMR
QDþHODNRQVWUXNFLMHLQDOLGHORYDQMDWHKWQLFH
=D YVH KLWURVWL NL VR PDQMãH DOL HQDNH QDMYHþML REUDWRYDOQL KLWURVWL PRUDWD RVWDWL QDVWDYLWYHQL
SRJUHãHNLQREPRþMHQHJRWRYRVWLPDQMãDDOLHQDNDYUHGQRVWLPQDYHGHQLPYWRþNLWHSULORJH

5.2

Vplivni dejavniki

5.2.1

Temperatura
7HKWQLFH PRUDMR ELWL VNODGQH ] ]DKWHYDPL  WRþNH WH SULORJH SUL YVHK QDYLGH]QR NRQVWDQWQLK
WHPSHUDWXUDKYREPRþMXQDMPDQM&
ýH MH WHKWQLFD QDPHQMHQD ]D REUDWRYDQje v temperaturno nadzorovanih razmerah, se lahko
WHPSHUDWXUQRREPRþMH]PDQMãD]D&
âWHMHVHGDMHWHPSHUDWXUDQDYLGH]QRNRQVWDQWQDþHVWDL]SROQMHQDQDVOHGQMDGYDSRJRMD
- þHUD]OLNDPHGVNUDMQLPDWHPSHUDWXUDPD]DSLVDQLPDPHGSUHVNXVRPQLYHþMDRd 5 °C,
- þHVSUHPHPEDWHPSHUDWXUHYSHWLKPLQXWDKQLYHþMDRG&

5.2.2

Napajanje
'HMDQVND QDVWDYOMHQD WRþND LQ GHMDQVNR REPRþMH QHJRWRYRVWL 8a) morata biti skladna z
]DKWHYDPLWRþNHWHSULORJHSULQDVOHGQMLKVSUHPHPEDKQDSDMDQMD
od –15 % do +10 % nazivne napetosti in
od –2 % do + 2 % nazivne frekvence.

5.2.3

Drugi vplivni dejavniki
ýH VR WHKWQLFH L]SRVWDYOMHQH YSOLYQLP GHMDYQLNRP NL QLVR QDYHGHQL Y WRþNDK  LQ  WH
priloge in so posledica razmer pri namestitvi ali nameravani uporabi tehtnic, morajo biti skladne
]]DKWHYDPLWRþNHWHSULORJH

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
7(+1,ý1(=$+7(9(

6

SPLOŠNO

6.1

Primernost za uporabo
7HKWQLFH PRUDMR XVWUH]DWL QDPHUDYDQL XSRUDEL LQ PRUDMR LPHWL VNUEQR QDþUWRYDQR LQ UREXVWQR
konstrukcijo.

6.2

1HQDPHUQRQDSDþQRQDUDYQDYDQMH
Tehtnice morajRELWLNRQVWUXLUDQHWDNRGDQRUPDOQRQHPRUHSULWLGRQDSDþQHJDQDUDYQDYDQMD
NLELODKNRYSOLYDORQDQMLKRYRGHORYDQMHQHGDELELORWRPRJRþHWDNRMRGNULWL

6.3

%ODåLOQLNQLKDQMD DPRUWL]HU
%ODåLOQLNL QLKDQMD QD NDWHULK ]QDþLOQRVWL WHPSHUDWXUQH VSUHPHmbe vplivajo do take mere, da
REUDWRYDQMH LQ WRþQRVW WHKWQLFH SDGHWD SRG SUHGSLVDQH WROHUDQFH PRUDMR ELWL RSUHPOMHQL ]
avtomatsko kompenzacijsko napravo.
Signal mora pokazati, kdaj ima naprava pravo temperaturo.
%ODåLOQLNQLKDQMDQHVPHELWLODKNRGRVWRSHQQHSRREODãþHQLPRVHEDP

6.4

Transporter
ýH WUDQVSRUWHU VHVWDYOMDMR SDVRYL WUDNRYL DOL YHULJH QDPHQMHQL ]D SUHQDãDQMH EUHPHQ GR
VSUHMHPQLNDEUHPHQDLQþHVRSDVRYLWUDNRYLDOLYHULJHRSUHPOMHQL]QDSUDYDPL]DUHJXOLUDQMH
natega, te naprave ne smejo biWLODKNRGRVHJOMLYHþHELQDUDYQDYDQMHQDWHJDODKNRYSOLYDORQD
podatke o masi, ki jih daje tehtalna enota.

6.5

Niveliranje

6.5.1

7HKWQLFHPRUDMROHåDWLL]UDYQDQR

6.5.2

ýH MH WHKWQLFH PRJRþH SUHPLNDWL PRUDMR ELWL RSUHPOMHQH ] QLYHOLUQR QDSUDYR LQ ND]DOQLNRP
niveliraQMD ýH VR WHKWQLFH SR GROåLQL DOL SUHþQR QDJQMHQH GR   PRUDMR ELWL VNODGQH ]
]DKWHYDPLWRþNHWHSULORJH

6.5.3

.MHU MH ]D L]SROQMHYDQMH ]DKWHY WRþNH  WH SULORJH QDPHãþHQ ND]DOQLN QLYHOLUDQMD PRUD ELWL
REþXWOMLYRVW ND]DOQLND WDND GD VH QMHJRY JLEDMRþL VH ND]DOQL GHO SUHPDNQH ]D YVDM  PP SUL
naklonu 0,5 %.

6.6

1DSUDYD]DXUDYQRWHåHQMHLQQDVWDYLWYHQDQDSUDYD
1DSUDYR ]D XUDYQRWHåHQMH LQ QDVWDYLWYHQR QDSUDYR PRUD ELWL VNODGQR ] QMXQLP QDþLQRP
REUDWRYDQMDPRJRþHQDUDYQDWLQDQDMPDQMþHWUWLQRQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWLQHJOHGHQD
to, ali je tehtnica obremenjena ali ne.

6.7

Odstranljive mase
2GVWUDQOMLYHPDVHPRUDMRELWLERGLVLXWHåLVUHGQMLKDOLYLãMLKUD]UHGRYWRþQRVWLVNODGQHV predpisi,
NLYHOMDMR]DQMHDOLQDPHQVNRQDþUWRYDQHPDVHNLMLKMHPRJRþHRGWDNLKXWHåLUD]ORþHYDWLSR
obliki in jih identificirati s tehtnico.

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
1$ý,1,8*27$9/-$1-$6./$'1267,
7

EEC-ODOBRITEV TIPA MERILA

7.1

Vloga za EEC-odobritev tipa merila
Vlogi za EEC-RGREULWHYWLSDPHULODMHWUHEDSULORåLWLWHKWQLFR]DGHYQHJDWLSDYVHERYati pa mora
naslednje podatke in dokumente:

7.1.1

Meroslovne lastnosti:
-

SRVHEQH]QDþLOQRVWLWHKWDOQHHQRWH
QDMYHþMD REUDWRYDOQD KLWURVW VNODGQR V KLWURVWMR WUDQVSRUWHUMD EUHPHQD LQ GROåLQR EUHPHQD
WHUHOHNWULþQH]QDþLOQRVWLVHVWDYQLKGHORYPHULOQHJDVLVWHPD.

7.1.2

Opisni dokumenti:

-

risbe splošne razporeditve,
fotografije in po potrebi risbe ali modeli meroslovno zanimivih podrobnosti,
VKHPDWLþQLGLDJUDPLNLLOXVWULUDMRQDþLQGHORYDQMDWHUWHKQLþQLRSLVWHKWQLFH

7.2

Pregled za EEC-odobritev tipa merila

7.2.1

Preskusi za EEC-odobritev tipa merila
7HKWQLFH PRUDMR ELWL VNODGQH ] PHURVORYQLPL ]DKWHYDPL QDYHGHQLPL Y WRþNDK   LQ  WH
SULORJHJOHGHQDHWDORQVNRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8s) za etalonska preskusna bremena znotraj
QMLKRYHJDREUDWRYDOQHJDREPRþMDWMPHGQDMPDQMãRLQQDMYHþMR]PRJOMLYRVWMRWHUQDMPDQMãRLQ
QDMYHþMRKLWURVWMR
7HKWQLFH NL LPDMR YHþ QD]LYQLK QDVWDYOMHQLK WRþN VH SUHVNXVLMR ] QDMPDQM GYHPD QD]LYQLPD
QDVWDYOMHQLPDWRþNDPD
Etalonsko preskusno breme
Pri preskušanju za EEC-odobritev tipa merila je treba uporabiti etalonsko preskusno breme.
Etalonsko preskusno breme mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- masa »m«
= max., min. in 1/2 (max. + min.)
-GROåLQDª/© FP

=

m (g) ± 20 %

- višina »h«
= L/2
- konstantna masa,
- trden material,
-QHKLJURVNRSLþHQPDWHULDO
-QHHOHNWURVWDWLþHQPDWHULDO
-SRPRåQRVWLEUH]VWLNDNRYLQD-kovina.
7.2.1.1

6WDWLþQLSUHVNXVL

7.2.1.1.1

3UHVNXVL]HNVFHQWULþQLPLEUHPHQL
ýH MH EUHPHQD PRJRþH QD VSUHMHPQLN EUHPHQD QDORåLWL HNVFHQWULþQR VH SUHVNXV L]vede z
EUHPHQRPNLMHHQDNRQDMPDQMãL]PRJOMLYRVWLLQVH]DSRUHGRPDSRODJDQDUD]OLþQDPHVWDQD
VSUHMHPQLNXEUHPHQD9WRþNLWHSULORJHVRQDYHGHQLQDMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNL

6WUDQJW

7.2.1.1.2

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Posebni preskusi za tehtnice s tehtalno enoto, ki sestoji iz enotne, neavtomatske tehtnice
7HKWDOQDHQRWDWDNHWHKWQLFHVHSUHVNXVLQDREþXWOMLYRVWPRELOQRVWLQWRþQRVWNRWMHGRORþHQRV
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.
1DMYHþML GRSXVWQL SRJUHãNL PRUDMR ELWL HQDNR NRW SUL QHDYWRPDWVNLK WHKWQLFah skladni z
YUHGQRVWMRSUHVNXVQHJDUD]GHONDLQUD]UHGRPWRþQRVWL

7.2.1.2

0HUMHQMHRG]LYQHJDþDVD
2G]LYQL þDV VH PHUL SRG VWDELOQLPL SUHVNXVQLPL SRJRML LQ EUH] YSOLYD QHSRWUHEQLK YSOLYQLK
GHMDYQLNRY'REOMHQHYUHGQRVWLQHVPHMRELWLYHþMHRGYUHGQRVWLQDQDSLVih.
3RGDWNL L] WRþNH  WH SULORJH Y ]YH]L ] QDMYHþMR REUDWRYDOQR KLWURVWMR NRW IXQNFLMR KLWURVWL
WUDQVSRUWHUMD ]D EUHPH LQ GROåLQH EUHPHQD PRUDMR ELWL ]GUXåOMLYL ] GREOMHQLPL YUHGQRVWPL ]D
RG]LYQLþDV

7.2.1.3

Preskusi pri normalnih pogojih uporabe

7.2.1.3.1

2EPRþMHnegotovosti in nastavitveni pogrešek
3UHVNXVLVHL]YHGHMRSRPHWRGL&NLMHRSLVDQDYWRþNLWHSULORJH

7.2.1.3.2

6SUHPHPEDGHMDQVNHQDVWDYOMHQHWRþNHVþDVRP
Preskusi se izvedejo z etalonskimi preskusnimi bremeni, ne da bi se pri tem spremenile
nastavitve tehtnice in ne da bi se spremenili vplivni dejavniki. Preskuse je treba v osmih urah
REUDWRYDQMD YHþNUDW SRQRYLWL 0HG WHPL SUHVNXVL VH ]D SULGRELYDQMH UH]XOWDWRY ODKNR XSRUDELMR
HOHNWULþQHPHWRGHPHUMHQMD

7.2.1.3.3

Temperaturno pogojeno spreminjanje dejanske nasWDYOMHQHWRþNH
Preskusi se izvedejo z etalonskimi preskusnimi bremeni, ne da bi se pri tem spremenile
nastavitve tehtnice in ne da bi se spremenili vplivni dejavniki, razen temperature. Preskuse je
WUHED YHþNUDW SRQRYLWL LQ WR Y WHPSHUDWXUQHP REPRþMX Ni ga navede proizvajalec. Med temi
SUHVNXVLVHODKNR]DSULGRELYDQMHUH]XOWDWRYXSRUDELMRHOHNWULþQHPHWRGHPHUMHQMD

7.2.2

3UHVNXVLVNODGQRVWLVWHKQLþQLPL]DKWHYDPL
1D SRGODJL WHK SUHVNXVRY PRUD ELWL PRJRþH XJRWRYLWL DOL VR WHKWQLFH VNODGQH V WHKQLþQLPL
zaKWHYDPLQDYHGHQLPLYWRþNLWHSULORJH

7.2.3

2PRJRþDQMHSUHVNXãDQMD
8UDGODKNR]DQDPHQHSUHVNXãDQMD]DKWHYDRGYORåQLNDHWDORQVNDSUHVNXVQDEUHPHQDRSUHPR
za ravnanje s tehtnico, ustrezno usposobljeno osebje in potrebne kontrolne tehtnice.

7.2.4

Kraj preskušanja
7HKWQLFHSUHGORåHQHYRGREULWHYWLSDVHODKNRSUHVNXãDMR
- v prostorih urada ali
-QDGUXJHPXVWUH]QHPNUDMX]DNDWHUHJDVHGRJRYRULWDXUDGLQYORåQLN

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
8

EEC-PRVA OVERITEV MERILA

8.1

Preskusi za EEC-prvo overitev merila

JW6WUDQ

*OHGHQDQD]LYQRREPRþMe negotovosti (Un ]DGDQLL]GHOHNDOLL]GHONHYREUDWRYDOQHPREPRþMX
WM PHG QDMPDQMãR LQ QDMYHþMR ]PRJOMLYRVWMR WHU QDMPDQMãR LQ QDMYHþMR KLWURVWMR PRUDMR ELWL
WHKWQLFHVNODGQH]]DKWHYDPLQDYHGHQLPLYWRþNDKLQWHSULORJH
EEC-prvo overitev izvede urad v eni ali dveh fazah.
8.1.1

Preskusi v prvi fazi
,]YHGHMRVHVWDWLþQLSUHVNXVLSRWRþNLWHSULORJH

8.1.2

Preskusi v drugi fazi
3UHYHULWD VH REPRþMH QHJRWRYRVWL LQ QDVWDYLWYHQL SRJUHãHN LQ WR SR HQL RG PHWRG RSLVDQLK Y
9. WRþNLWHSULORge, in z izdelki, za katere je tehtnica namenjena. V vseh primerih se najmanj en
preskus izvede pri najmanjši zmogljivosti.
9SULPHUXVSRUDVHNRWUHIHUHQþQDPHWRGDXSRUDELPHWRGD&

8.2

2PRJRþDQMHSUHVNXãDQMD
8UDG ODKNR ]D QDPHQH SUHVNXãDQMD RG YORåQLND ]ahteva preskusna bremena, opremo za
ravnanje s tehtnico, ustrezno usposobljeno osebje in potrebne kontrolne tehtnice.

8.3

Kraj EEC-prve overitve merila
Prva faza se lahko izvede v delavnici ali na kakšnem drugem ustreznem kraju pri uradu; druga
faza se izvede na kraju namestitve.
ýHVH((&-prva overitev merila izvede v eni fazi, se ta izvede na kraju namestitve.
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PRESKUSNE METODE

9

PRESKUSNE METODE

9.1

0(72'$329(ý(9$1-$ 0(72'$$

9.1.1

Postopek

9.1.1.1

8SRUDELVHSUHVNXVQREUHPHNLMHHQDNRåHOHQHPXEUHPHQX

9.1.1.2

1DVWDYOMHQDWRþNDNLVHSUHVNXãD, se naravna tako, da se med »n« tehtanji vedno pojavi signal
»zavrni«.
ýH LPD WHKWQLFD GYH DOL YHþ QDVWDYOMHQLK WRþN LQ þH MH QDVWDYLWYHQL SUHVOHGHN WHKWQLFH PDMKHQ
PRUDMRELWLQDVWDYOMHQDWRþNDDOLWRþNHNLQLVRYXSRUDELQDVWDYOMHQHGRYROMGDOHþRG preskušane
WRþNHGDPHGSUHVNXVLQHSULGHGRPRWHQM

9.1.1.3

%UHPH VH SRYHþD ]D SULEOLåQR HQR GHVHWLQR QD]LYQHJD REPRþMD QHJRWRYRVWL 8Q  NL MH
navedeno na tehtnici, in s preskusnim bremenom se »n«-NUDWSUHþNDWHKWQLFD

9.1.1.4

1DWRVHSUHVNXVQREUHPHSRYHþXMH]DSRVDPH]QHSRYHþNHGRNOHUVHQDMPDQMHQNUDWPHGªQ©
tehtanji ne pojavi signal »sprejmi«.

9.1.1.5

9 QDGDOMHYDQMX SUHVNXVD VH SUHVNXVQR EUHPH SRYHþXMH ]D SRVDPH]QH SRYHþNH GRNOHU VH
vedno med »n« tehtanji ne pojavi signal »sprejmi«.

9.1.1.6

3UHVNXVVHQDGDOMXMH]DYHþSRYHþNRYWHåHSUHNRWHWRþNH

9.1.1.7

Rezultati se vnesejo v tabelo.

9.1.1.8

Preskusni postopek se ponovi z istimi preskusnimi bremeni tako, da se le-ta zmanjšujejo za
SRVDPH]QH]PDQMãNHDOL]QDNOMXþQRXSRUDEREUHPHQ
3ULQDNOMXþQHPSRVWRSNXMH]DYVDN]PDQMãHNSRWUHEQRSreskusno breme.

9.1.1.9

Rezultati se vnesejo v tabelo.

9.1.2

,]UDþXQL

9.1.2.1

,]GREOMHQLKUH]XOWDWRYVHL]UDþXQDRGVWRWHN]DYUQLWHYLQVSUHMHPRY

9.1.2.2

1D NRRUGLQDWQL SDSLU VH QDULãH UD]PHUMH PHG SRYHþDQLPL R]LURPD ]PDQMãDQLPL EUHPHQL WHU
odstotkom zavrnitve.

9.1.2.3

,] UDYQH þUWH NL EL PRUDOD QDVWDWL VH L]EHUH SULPHUHQ SUHVOHGHN QD REHK VWUDQHK WRþNH  
(vrednosti presledkov 2,275 % - 50 % in 50 % - 97,725 % ustrezajo 2 σ).

9.1.2.4

2GþLWDVHSUHVOHGHNWHåHNLXVWUH]DWHPDGYHPDWRþNDPD

9.1.2.5

3UHVOHGHNWHåHGHOMHQ]GYHGDYUHGQRVWσ.

9.1.2.6

OcenLVHGRJRYRUQDYUHGQRVWREPRþMDQHJRWRYRVWL σ).

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

JW6WUDQ

9.1.2.7

9UHGQRVW QD WRþNL   VUHGLQVND WRþND Y REPRþMX QHJRWRYRVWL  MH YUHGQRVW GHMDQVNH
QDVWDYOMHQHWRþNH

9.1.2.8

1DVWDYLWYHQL SRJUHãHN MH UD]OLND PHG QD]LYQR QDVWDYOMHQR WRþNR LQ GREOMHQR GHMDQVNR
QDVWDYOMHQRWRþNo.

9.2

0(72'$'9,*29$1-$,1638âý$1-$ 0(72'$%

9.2.1

Postopek

9.2.1.1

,]EHUHVHSUHVNXVQREUHPH1MHJRYDYUHGQRVWPRUDELWLPDQMãDRGYUHGQRVWLQDVWDYOMHQHWRþNH
]DSULEOLåQRSHWNUDWQRQD]LYQRREPRþMHQHJRWRYRVWL 8n).

9.2.1.2

,]EHUHVHYUHGQRVWRVQRYQHJDSRYHþNDEUHPHQDªG©. Ta naj bo reda velikosti UnSULþHPHUMH
Un QD]LYQR REPRþMH QHJRWRYRVWL QDYHGHQR QD QDSLVQL SORãþLFL WHKWQLFH 7R EUHPH PRUD ELWL
XVWUH]QHYUHGQRVWLGDRPRJRþDXSRUDERHWDORQVNLKXWHåLLQSRHQRVWDYLL]UDþXQQSU
100, 200, 500).

9.2.1.3

PreskuVQREUHPHVHSRãOMHHQNUDWþH]WHKWQLFRLQQDWRãHHQNUDWSRWHPNRMHELORSRYHþDQR]D
XVWUH]HQSRYHþHNWDNRGDVHSUHVNXVQREUHPH]GRGDQLPEUHPHQRPNLLPDWDVNXSQRPDVR
0RSULL]EUDQLQDVWDYOMHQLWRþNLXYUVWLWDYREPRþMHQHJRWRYRVWL6WHPMHWHKWQLFa pripravljena, da
]DþQH]DSLVRYDWLUH]XOWDWH

9.2.1.4

Preskušanje se nadaljuje:

9.2.1.5

%UHPH0RVHSRãOMHþH]NRQWUROQRWHKWQLFRýHVHSRMDYLVLJQDOª]DYUQL©VHYGUXJHPSUHVNXVX
SRQRYLSRVWRSHN]EUHPHQRP0RGþHSDVHSRMDYLVLJQDOªVSUHMPL©VHYGUXJHPSUHVNusu
SRãOMHþH]WHKWQLFREUHPH0R– d.
Preskusna metoda, pri kateri se vrednost »d« skladno z rezultatom kontrolnega tehtanja prišteje
DOLRGãWHMHVHSRQDYOMDWROLNRþDVDGRNOHUQLGRVHåHQR]DKWHYDQRãWHYLORSUHKRGRYEUHPHQD
Dobljeni rezultati se zapišeMRYGLDJUDPSUHVNXVDNLMHSULND]DQYWRþNLWHSULORJH
9VDNDYRGRUDYQDþUWDYGLDJUDPXXVWUH]DGRORþHQLYUHGQRVWLEUHPHQD0R± id, skupno število
þUWSD]DMHPDãLULQRREPRþMDQHJRWRYRVWL5H]XOWDWLYVDNHJDSUHKRGDEUHPHQDVHYREOLNLNRGH
vnesejo v diagram, s tem da se za zavrnjena bremena uporabi 'X', za sprejeta pa 'O'.

6WUDQJW

9.2.2

,]UDþXQL

9.2.2.1

2EPRþMHQHJRWRYRVWL

Mo – 2d

X

Mo – d
Mo

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

O
O

Mo + d

X

X
O

X

X
X

Mo + 2d

X
O

X
O

O
O

O

X

i

0

1

-2

1

2

-1

2

2

0

1

3

1

3

0

0

7

8

No Nx
Vsi »X«-i in »O«-MLQDYVDNLþUWL0R± id se seštejejo: prav tako se seštejeta število »Nx« «X«-ov
in število »No« »O«-MHY]DYVHþUWH
3ULL]UDþXQavanju se uporabi skupina, ki ima številsko manjši seštevek rezultatov X ali rezultatov
2NHUREHVNXSLQLUH]XOWDWRYGDVWDSULEOLåQRHQDNVWDWLVWLþQLSRGDWHN
2EPRþMHQHJRWRYRVWLVHL]UDþXQDSRQDVOHGQMLHQDþEL

 NB − A 2

U a = 9,72d 
+ 0,029 
2
 N

kjer je:
d =
i =
ni =
N =
A =
B =

9.2.2.2

SRYHþHNEUHPHQD 8n/4, glej 9.2.1.2),
ãWHYLORSRYHþNRYEUHPHQD
ãWHYLORUH]XOWDWRYNLVRXSRãWHYDQLQDþUWLL
skupno število uporabljenih rezultatov (No ali Nx, kateri je manjši),
Σi ⋅ ni,
Σi2 ⋅ ni

1DVWDYOMHQDWRþND 
1DVWDYOMHQDWRþNDVHL]UDþXQDSRQDVOHGQMLHQDþEL

 A 1
m = M O + d ± 
 N 2
3OXV ]QDN VH XSRUDEL þH L]UDþXQ WHPHOML QD ]DYUQLWYDK ;  PLQXV SD þH L]UDþXQ WHPHOML QD
sprejemih (O).
1DVWDYLWYHQL SRJUHãHN MH UD]OLND PHG GHMDQVNR QDVWDYOMHQR WRþNR P NL VH GREL ] ]JRUQMLP
L]UDþXQRP LQQD]LYQRQDVWDYOMHQRWRþNR

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
9.2.2.3

6WDQGDUGQLRGPLNL]UDþXQDQLKYUHGQRVWL

9.2.2.3.1

2EPRþMHQHJRWRYRVWL 8a)
Standardni odmik spremenljivke Ua GREOMHQD Y WRþNL  WH SULORJH  VH ODKNR RFHQL SR
HQDþEL

SU a =

HUa
N

Vrednost koeficienta H se spreminja glede na razmerje d/UaVNODGQRVWDEHORSULND]DQRYWRþNL
9.2.2.3.1.1 te priloge.
0DWHPDWLþQDPHWRGDL]UDþXQDYDQMDREPRþMDQHJRWRYRVWLYHOMDVDPR]D

1
d
≤
Ua 3

9.2.2.3.1.1

Vrednosti H kot funkcije d/Ua so:
d/ Ua :
H:

9.2.2.3.2

0,1
1,6

0,13
1,47

0,17
1,38

0,20
1,32

0,23
1,30

0,27
1,25

0,30
1,25

0,33;
1,25.

Nastavitveni pogrešek
6WDQGDUGQLRGPLNVSUHPHQOMLYNHP GREOMHQDYWRþNLWHSULORJH VHODKNRRFHQLSRHQDþEL

Sm =

GUa
N

Vrednost koeficienta G se spreminja glede na razmerje d/ Ua skladno s taEHORYWRþNL
te priloge.
0DWHPDWLþQDPHWRGDL]UDþXQDYDQMDQDVWDYOMHQHWRþNHYHOMDVDPR]D

1
d
≤
Ua 3
9.2.2.3.2.1

Vrednosti G kot funkcije d/ Ua so:
d/ Ua:
G:

0,1
0,95

0,13
0,98

0,17
1

0,20
1,02

0,23
0,05

0,27
0,08

0,30
1,1

0,33;
1,12.

6WUDQJW

9.2.3

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Diagram preskusa

Mo - 5d
Mo - 4d
Mo - 3d
Mo - 2d
Mo - d
Mo
Mo + d
Mo + 2d
Mo + 3d
Mo + 4d
Mo + 5d
Mo - 5d

-5

Mo - 4d

-4

d = .... Mo = ........

Mo - 3d

-3

Nazivna nastavljena toþND 

Mo - 2d

-2

N = ......

Mo - d

-1

A = ........

Mo

0

B = ...........

Mo + d

+1

Ua = ..........

Mo + 2d

+2

m = ...........

Mo + 3d

+3

Nastavitveni pogrešek = .........

Mo + 4d

+4

Mo + 5d

+5
Skupaj

9.3

X

O

i

35(6.861$0(72'$1$96($/,1,ý 0(72'$&
ýH VH ]D ((&-odobritev tipa uporabi ta metoda, mora tehtnica obratovati pri etalonskih
EUHPHQLKNLVLPXOLUDMRSURL]YRGQROLQLMR=DUDGLSUDNWLþQLKUD]ORJRYODKNRXUDGL]MHPRPDL]YHGH
ta preskus na proizvodni liniji s proizvodi, za katere je tehtnica namenjena.

9.3.1

Postopek

9.3.1.1

9]DPHVHYUHGQRVWQD]LYQHJDREPRþMDQHJRWRYRVWL 8Q QDYHGHQDQDWHKWQLFL

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
9.3.1.2

,]UDþXQDVHPDVDSUHVNXVQLKEUHPHQ VHGHPSRãWHYLOX NLVHXSRUDELMRSUL]DMHPDQMXREPRþMD
negotovosti; masa preskusnih bremen se dobi:

m1−7 = A + 1,645
kjer je:
A =
B =

B
B
B
| m2−6 = A + 1,282 | m3−5 = A + 0,842 | m4 = A
6
6
2

(H+L)/2
H–L

+LQ/VWDSULEOLåQLYUHGQRVWLPDVHQDPHMDKREPRþMDQHJRWRYRVWL]DGDQRQDVWDYOMHQRWRþNR
9.3.1.3

=DJRWRYLVHGDSUHVNXVQDEUHPHQD]DMHPDMRREPRþMHQHJRWRYRVWL]DSUHVkušano nastavljeno
WRþNR

9.3.1.4

9VDNRSUHVNXVQREUHPHVHSRãOMHþH]WHKWQLFR-NUDWQDWRSDVHQDGDOMXMH]GYHPDQDMODåMLPD
LQGYHPDQDMWHåMLPDEUHPHQRPDGRNOHUQLL]YHGHQLKSUHKRGRYWHKWQLFH
3UHVNXVQDEUHPHQDVHSRãLOMDMRþH]WHKWQLFRSRQDNOMXþQHPYUVWnem redu, vendar pa si morajo
SUHVNXVQD EUHPHQD QD QDVSURWQLK VNUDMQLK NRQFLK REPRþMD QHJRWRYRVWL VOHGLWL Y ]DSRUHGMX
ORþHQD]DþDVRYQLSUHVOHGHNNLXVWUH]DREUDWRYDOQLKLWURVWLPHGSUHVNXVRP

9.3.2

Rezultati se vnesejo v tabelo.

9.3.2.1

Rezultati se seštejejo in razvUVWLMRNRWNDåHWDEHOD

9.3.2.2

Iz tabel 2 in 3 se dobita vrednosti nw in nwy za n = 50 oziroma r = 200. Peti in šesti stolpec se
seštejeta.

9.3.2.3

,]UDþXQDWDVHYUHGQRVWLQiwixi2 in niwixiyi ter se seštejejo 7., 8. in 9. stolpec.

9.3.2.4

,] VHãWHYNRY Y WDEHOL  VH L]UDþXQDMR YUHGQRVWL ]D RFHQR QDVWDYOMHQH WRþNH M

( )

( )

in oceno

REPRþMDQHJRWRYRVWL U a NRWMHSRND]DQRYWRþNL te priloge.
9.3.2.5
TABELA 1
stolpec
1
x
x1
.
.
.
xi
.
.
.
xk

stolpec
2
n
n1
.
.
.
ni
.
.
.
nk

stolpec
3
r
r1
.
.
.
ri
.
.
.
rk

stolpec
4
i
1
.
.
.
i
.
.
.
k

stolpec
5
nw
n1w1
.
.
.
n iw i
.
.
.
nkwk

stolpec
6
nwy
n1w1y1
.
.
.
niwiyi
.
.
.
nkwkyk

k

∑n w
i

i

1

kjer je:
xi =SRYHþHYDOQDPDVD
ni ãWHYLORSUHKRGRYþH]WHKWQLFR DOL
ri = število sprejetih xi

stolpec
7
nwx
n1w1x1
.
.
.
niwixi
.
.
.
nkwkxk

k

k

stolpec 8

stolpec 9

nwx2
n1w1x21
.
.
.
niwix2i
.
.
.
nkwkx2k

nwxy
n1w1x1y1
.
.
.
niwixiyi
.
.
.
nkwkxkyk

k

∑n w y ∑n w x ∑n w x
i

1

i

i

i

1

i

i

i

1

i

k

2
i

∑n w x y
i

1

i

i

i
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,]VHãWHYNRYSRGDQLKYWDEHOLVHL]UDþXQDMRQDVOHGQMHNROLþLQH

x=

∑n w x
∑n w
i

i

i

y=

i

∑n w y
∑n w
i

i

i

S ( nwxx ) = ∑ ni wi xi2

,

i

i

,

i

(∑ n w x )
−
i

i

∑n w
i

S (nwxy ) = ∑ ni wi xi yi −

(∑ n w x )(∑ n w y )
i

i

i

∑n w

i

S (nwxy )
.
S ( nwxx )

( )

Ocena M QDVWDYOMHQHWRþNH0VHGREL]

M = Mo + m

,

i

i

in b =

2

i

, kjer je m = x −

2FHQDREPRþMDQHJRWRYRVWL U a se dobi z:

Ua =

6
b

1
y
b

i

i

i

JW6WUDQ
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TABELA 2
n = 50
r
0 (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

nw
3,588
5,981
9,669
12,580
15,015
17,111
18,947
20,574
22,024
23,325
24,494
25,546
26,492
27,342
28,104
28,784
29,386

nwy
- 8,346
-12,282
-16,928
-19,559
-21,097
-21,929
-22,263
-22,226
-21,902
-21,351
-20,614
-19,726
-18,711
-17,591
-16,380
-15,094
-13,744

r
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nw
29,915
30,374
30,767
31,096
31,363
31,569
31,715
31,802
31,831
31,802
31,715
31,569
31,363
31,096
30,767
30,374
29,915

nwy
-12,339
-10,888
- 9,399
- 7,878
- 6,332
- 4,766
- 3,185
- 1,595
0
1,595
3,185
4,766
6,332
7,878
9,399
10,888
12,339

r
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 (1)

Nw
29,386
28,784
28,104
27,342
26,492
25,546
24,494
23,325
22,024
20,574
18,947
17,111
15,015
12,580
9,669
5,981
3,588

nwy
13,744
15,094
16,380
17,591
18,711
19,726
20,614
21,351
21,902
22,226
22,263
21,929
21,097
19,559
16,928
12,282
8,346

(1) Vrednosti nw in nwy v tej vrsti se uporabijo]DQDMYLãMRYUHGQRVW[þHMHU DOL]DQDMPDQMãRYUHGQRVW
[þHMHU 
TABELA 3
n = 200
r
0 (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

nw
4,831
8,406
14,350
19,414
23,922
28,028
31,820
35,356
38,676
41,812
44,788
47,618
50,320
52,906
55,386
57,768
60,058
62,268
64,398
66,454
68,444
70,368

nwy
-13,560
-21,650
-33,384
-42,128
-49,128
-54,932
-59,846
-64,062
-67,710
-70,890
-73,668
-76,102
-78,236
-80,104
-81,736
-83,158
-84,386
-85,444
-86,342
-87,094
-87,714
-88,212

r
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

nw
119,156
119,658
120,144
120,612
121,062
121,496
121,914
122,316
122,700
123,068
123,422
123,758
124,078
124,384
124,674
124,948
125,206
125,450
125,678
125,892
126,090
126,274

nwy
-50,778
-49,354
-47,920
-46,474
-45,018
-43,552
-42,076
-40,590
-39,098
-37,596
-36,086
-34,568
-33,044
-31,512
-29,974
-28,432
-26,882
-25,328
-23,768
-22,040
-20,636
-19,064

r
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

nw
118,636
118,098
117,542
116,968
116,376
115,764
115,135
114,484
113,814
113,126
112,416
111,686
110,936
110,162
109,368
108,552
107,714
106,852
105,968
105,058
104,124
103,166

nwy
52,190
53,588
54,974
56,346
57,704
59,048
60,376
61,688
62,984
64,262
65,520
66,762
67,982
69,182
70,382
71,518
72,652
73,762
74,844
75,902
76,932
77,932
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

72,232
74,038
75,788
77,486
79,136
80,738
82,294
83,806
85,276
86,706
88,096
89,450
90,766
92,050
93,298
94,514
95,698
96,850
97,974
99,086
100,132
101,170
102,182
103,166
104,124
105,058
105,968
106,852
107,714
108,552
109,368
110,162
110,936
111,686
112,416
113,126
113,814
114,484
115,134
115,764
116,376
116,968
117,542
118,098
118,636

-88,594
-88,872
-89,050
-89,138
-89,138
-89,058
-88,902
-88,676
-88,382
-88,024
-87,608
-87,134
-86,606
-86,028
-85,402
-84,728
-84,012
-83,254
-82,456
-81,620
-80,750
-79,842
-78,904
-77,932
-76,932
-75,902
-74,844
-73,762
-72,652
-71,518
-70,362
-69,182
-67,982
-66,762
-65,520
-64,262
-62,984
-61,688
-60,376
-59,048
-57,704
-56,346
-54,974
-53,588
-52,190
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

126,442
126,596
126,734
126,858
126,968
127,062
127,142
127,208
127,258
127,294
127,316
127,324
127,316
127,294
127,258
127,208
127,142
127,062
126,968
126,858
126,734
126,596
126,442
126,274
126,090
125,892
125,678
125,450
125,206
124,948
124,674
124,384
124,078
123,758
123,422
123,068
122,700
122,316
121,914
121,496
121,062
120,612
120,144
119,658
119,156

-17,488
-15,908
-14,326
-12,740
-11,154
- 9,564
- 7,972
- 6,380
- 4,786
- 3,192
- 1,596
0
1,596
3,192
4,786
6,380
7,972
9,564
11,154
12,740
14,326
15,908
17,488
19,064
20,636
22,040
23,768
25,328
26,882
28,432
29,974
31,512
33,044
34,568
36,086
37,596
39,098
40,590
42,076
43,552
45,018
46,474
47,920
49,354
50,778

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 (1)

102,182
101,170
100,132
99,086
97,974
96,850
95,698
64,514
93,298
92,050
90,766
89,450
88,096
86,706
85,276
83,806
82,294
80,738
79,136
77,486
75,788
74,038
72,232
70,368
68,444
66,454
64,398
62,268
60,058
57,768
55,386
52,906
50,320
47,618
44,788
41,812
38,676
35,356
31,820
28,028
23,922
19,414
14,350
8,406
4,831

78,904
79,842
80,750
81,620
82,456
83,254
84,012
84,728
85,402
86,028
86,606
87,134
87,608
88,024
88,382
88,676
88,902
89,058
89,138
89,138
89,050
88,872
88,594
88,212
87,714
87,094
86,342
85,444
84,386
83,158
81,736
80,104
78,236
76,102
73,668
70,890
67,710
64,062
59,846
54,932
49,128
42,128
33,384
21,560
13,560
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske
tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov
tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s
seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko
nosijo oznake in znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske tehtnice s
seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki so pritrjene na transportne trakove, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: tračne tehtnice), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev ter način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-18-75/410.
2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku, so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.

Št.

74 / 21. 9. 2001 / Stran 7609

– tehtalno dolžino v obliki L = …m,
– identifikacijsko oznako na tistih delih tračne tehtnice,
ki niso neposredno priključeni na glavni del tehtnice.
Tračne tehtnice morajo imeti tudi, kadar pride v poštev:
– vrednost razdelka kazalnika ničle v obliki d0 =,
– kontrolno vrednost z največjo možno spremembo, ki
je določena v točki 7.4.4.2 Priloge I (za tračne tehtnice,
opremljene z napravo za preverjanje ničle z dodatno maso).
Odvisno od uporabe tračne tehtnice lahko Urad Republike Slovenije za meroslovje v certifikatu o EEC-odobritvi tipa
merila zahteva enega ali več dodatnih napisov.
5. člen
Velikost, oblika in razločnost napisov morajo biti take, da
jih je pri normalnih pogojih uporabe tračne tehtnice mogoče
prebrati brez težav. Napisov ne sme biti mogoče zbrisati.
Napisi morajo biti zbrani na dobro vidnem mestu na tračni
tehtnici, bodisi na napisni ploščici, ki je pritrjena blizu kazalne
naprave, ali na samem kazalniku.
6. člen
Napisno ploščico mora biti mogoče zapečatiti.
Na napisni ploščici je lahko predviden prostor za žig. Če
na ploščici ni prostora za žig, mora biti v njeni bližini predvidena
dodatna ploščica v ta namen.
Skladno s pogoji, določenimi z EEC-odobritvijo tipa, mora
biti mogoče zapečatiti tiste sestavne dele tračnih tehtnic, katerih odstranitev ali naravnavanje vpliva na njihove meroslovne
lastnosti.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

3. člen
Tračne tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve in
z njimi povezane tehnične zahteve iz Priloge I.
Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da so tračne
tehtnice, ki so skladne z 11. točko Priloge I, skladne z zahtevami tega pravilnika.

7. člen
Skladnost tračnih tehtnic z meroslovnimi zahtevami je
mogoče potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EECprva overitev merila. Načini ugotavljanja skladnosti so določeni
v Prilogi I.

III. NAPISI IN OZNAKE

V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

4. člen
Tračne tehtnice morajo imeti naslednje napise:
a) osnovne napise, jasno navedene v slovenskem jeziku:
– ime proizvajalca,
– ime uvoznika (za uvožene tehtnice),
– označbo tračne tehtnice,
– tip in serijsko številko tračne tehtnice,
– označbo proizvoda ali proizvodov, ki se tehtajo,
– najmanjše sešteto breme: ……… kg ali metričnih ton,
– število ciklov na uro (za tračne tehtnice s prištevanjem),
– napis: “Tehtnico je treba ničlirati najmanj vsake tri ure.
Preskušanje ničle mora trajati najmanj ……..obratov (Število
obratov pri preskušanju ničle je določeno v certifikatu o EECodobritvi tipa merila skladno s točko 7.4.4.4 Priloge I).
b) osnovne napise, izražene s kodo:
– znak EEC-odobritve tipa merila,
– navedbo razreda točnosti v obliki 1 ali 2,
– vrednost razdelka zvezne (analogne) seštevalne skale
v obliki dt =,
– vrednost razdelka nezvezne (digitalne) seštevalne skale v obliki dtd =,
– največjo zmogljivost v obliki Max …,
– največji pretok v obliki Qmax …,
– najmanjši pretok v obliki Qmin …,
– nazivne hitrosti traku v obliki v = …m/s,

8. člen
Za tračne tehtnice so obvezne overitve. Rok za redne
overitve je 2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti tračne tehtnice z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali tračna
tehtnica ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled
pri redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu, ki je
določen za EEC-prvo overitev merila.
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi so
enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overitvi
merila. Pri redni in izredni overitvi se izvedejo preskusi iz točke
10.2. Priloge I.

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja (75/410/EGS).

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem
pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve
ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-5
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I
IZRAZI IN DEFINICIJE
1.

5$=9567,7(97(+71,&321$ý,18'(/29$1-$

1.1

Avtomatske tehtnice
Tehtnice, ki opravljajo tehtanje brez posredovanja operaterja in vzpostavijo avtomatski proces,
]QDþLOHQ]DWHKWQLFH

1.2

Neavtomatske tehtnice
Tehtnice, pri katerih je med procesom tehtanja potrebno posredovanje operaterja, zlasti
za nalaganje in/ali odstranjevanje bremen s sprejemnika bremena ter za ugotavljanje
rezultata tehtanja.

2.

DEFINICIJA
ª7UDþQDWHKWQLFD©MHDYWRPDWVNDWHKWQLFDNLXJRWDYOMDPDVRUD]VXWHJDSURL]YRGDEUH]
VLVWHPDWLþQHUD]þOHQLWYHREQHSUHNLQMHQHPJLEDQMXWUDNX

3.

TERMINOLOGIJA

3.1

Razvrstitev

3.1.1

Po metodi seštevanja

3.1.1.1

S prištevanjem
7UDþQHWHKWQLFHQDNDWHULKQDSUDYD]DVHãWHYDQMHSULãWHYD]DSRUHGQDGHOQDEremena, od
katerih vsako ustreza dani poti, ki jo opravi trak.

3.1.1.2

Z integracijo
7UDþQHWHKWQLFHQDNDWHULKQDSUDYD]DVHãWHYDQMHJOHGHQDþDVLQWHJULUDSURGXNWEUHPHQDQD
HQRWRGROåLQHLQKLWURVWLWUDNX

3.1.2

Po vrsti sprejemnika bremena

3.1.2.1

6WHKWDOQRSORãþR
7UDþQHWHKWQLFHSULNDWHULKVSUHMHPQLNEUHPHQDWYRULVDPRGHOWUDNXNLVHLPHQXMHªWHKWDOQD
SORãþD©

3.1.2.2

9NOMXþQRVWUDþQLPWUDQVSRUWHUMHP
7UDþQHWHKWQLFHSULNDWHULKVSUHMHPQLNEUHPHQDWYRULFHORWQLWUDþQLWUDQVSRUWHU

3.2

Sestavni deli

3.2.1

Glavni sestavni deli

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
3.2.1.1

JW6WUDQ

7UDþQLWUDQVSRUWHU
1DSUDYD]DWUDQVSRUWSURL]YRGDVSRPRþMRWUDNXNLOHåLQDYDOMLKNLVHYUWLMRRNURJVYRMHRVL

3.2.1.1.1

Nosilni valji
Valji, ki nudijo oporo transportnemu traku na fiksni nosilni konstrukciji tehtnice.

3.2.1.1.2

Tehtalni valji
Valji, ki nudijo oporo transportnemu traku na sprejemniku bremena tehtalne enote.

3.2.1.2

Tehtalna enota
Neavtomatska tehtnica v celoti ali njen del ali katera koli druga naprava, ki posreduje
informacije o masi tehtanega bremena.

3.2.1.3

Pretvornik gibanja
Naprava na transporterju, ki posreduje bodisi informacije, ki ustrezajo SUHPLNXGRORþHQHGROåLQH
traku, bodisi informacije, ki so sorazmerne hitrosti traku.

3.2.1.3.1

Naprava za zaznavanje premika
Tisti del pretvornika gibanja, ki je stalno v dotiku s trakom.

3.2.1.4

Naprava za seštevanje
Naprava, ki na podlagi informacije, ki jo posredujeta tehtalna enota in pretvornik gibanja,
prišteva delna bremena ali integrira produkt bremena na enoto GROåLQHLQKLWURVWLWUDNX

3.2.1.5

Kazalnik seštevka
1DSUDYDNLVSUHMHPDLQIRUPDFLMHRGQDSUDYH]DVHãWHYDQMHLQNDåHPDVRWUDQVSRUWLUDQHJD
bremena.

3.2.1.5.1

.D]DOQLNVNXSQHJDVHãWHYND EUH]QLþOLUQHQDSUDYH
1DSUDYDNLNDåHVNXSQLVHãWHYHNPDVHYVHKVHãWHWLKEUHPHQ

3.2.1.5.2

.D]DOQLNGHOQHJDVHãWHYND ]QLþOLUQRQDSUDYR
1DSUDYDNLNDåHPDVRVHãWHWLKEUHPHQYRPHMHQHPþDVRvnem obdobju.

3.2.1.5.3

Dodatni kazalnik seštevka
1DSUDYDSULNDWHULMHYUHGQRVWUD]GHONDYHþMDNRWSULND]DOQLNXVNXSnega seštevka in je
namenjena kazanju skupne mase bremena, ki se transportira v daljšem obdobju obratovanja.
7HQDSUDYHVRODKNRRSUHPOMHQH]QLþOLUQRQDSUDYR

3.2.1.5.4

Preskusni kazalnik
Naprava, pri kateri je vrednost razdelka manjša kot pri kazalniku skupnega seštevka in je
namenjena preskušanju.

6WUDQJW
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1LþOLUQDQDSUDYD
1DSUDYDNLRPRJRþDQLþHOQRVHãWHYDQMHYVHKREUDWRYNLjih opravi neobremenjen trak.
1LþOLUQDQDSUDYDMHODKNRQHDYWRPDWVNDSRODYWRPDWVNDDOLDYWRPDWVND

3.2.1.6.1

Kazalnik nLþOH
.D]DOQDQDSUDYDNLMHORþHQDRGND]DOQLNDVHãWHYNDLQMHYJUDMHQDYQLþOLUQRQDSUDYRWHU
RPRJRþDSUHYHUMDQMHQLþOLUDQMDNRWrak ni obremenjen.

3.2.1.6.2

1HDYWRPDWVNDQLþOLUQDQDSUDYD
1DSUDYDNLRSHUDWHUMXRPRJRþDRSD]RYDQMHQLþOLUDQMHLQSUHYHUMDQMHQLþOLUDQMD

3.2.1.6.3

3RODYWRPDWVNDQLþOLUQDQDSUDYD

3.2.1.6.3.1 QDSUDYDNLQDURþQLXND]RPRJRþDDYWRPDWVNRQLþOLUDQMHWUDþQHWHKWQLce,
ali
3.2.1.6.3.2 QDSUDYDNLQDURþQLXND]NDåHYUHGQRVWQDNDWHURMHWUHEDQDUDYQDWLQLþOLUQRQDSUDYR
3.2.1.6.4

AvWRPDWVNDQLþOLUQDQDSUDYD
1DSUDYDNLWUDþQLWHKWQLFLRPRJRþDQLþOLUDQMHEUH]SRVUHGRYDQMDRSHUDWHUMDSRWHPNRMHWUDN
tekel prazen.

3.2.2

3RPRåQLVHVWDYQLGHOL

3.2.2.1

Naprava za kazanje trenutnega bremena
1DSUDYDNLNDåHPDVREUHPHQDNLYGDQHPWUHQXWNXGHOXMHQDWHKWDOQRHQRWR

3.2.2.2

Naprava za kazanje pretoka
1DSUDYDNLNDåHWUHQXWQLSUHWRNNRWPDVRSURL]YRGDWUDQVSRUWLUDQHJDQDHQRWRþDVDDOLNRW
RGVWRWHNQDMYHþMHJDSUHWRND

3.2.2.3

Naprave za preverjanje delovanja
Naprave, ki omogoþDMRSUHYHUMDQMHGRORþHQLKIXQNFLMLQVR]ODVWLQDPHQMHQH
- VLPXOLUDQMXXþLQNDNRQVWDQWQHJDEUHPHQDQDSUD]QHPWUDNX QDSUDYD]DSUHYHUMDQMHQLþOH]
dodatno maso) ali
- SULPHUMDYLGYHKLQWHJUDFLMEUHPHQDQDHQRWRGROåLQHYLVWHPþDVRYQHPREGREMXDOL
- ND]DQMXGDMHELORSUHNRUDþHQRQDMYHþMHEUHPHDOLQDMYHþMLSUHWRNDOL
- RSR]DUMDQMXXSRUDEQLNDQDQDSDNRSULGHORYDQMXWUDþQHWHKWQLFH]ODVWLQMHQLKHOHNWULþQLK
sestavnih delov.

3.2.2.4

Naprava za uravnavanje pretoka
Naprava, ki zagotavlja programirani pretok.

3.2.2.5

Naprava za predizbiranje
1DSUDYDNLRPRJRþDXVWDYLWHYSRGDMDQMDQDWUDNNRVHãWHWREUHPHGRVHåHSUHGL]EUDQR
vrednost.
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3.2.2.6

JW6WUDQ

Simulator gibanja
'RGDWQDQDSUDYD]DSUHYHUMDQMHNLVHXSRUDEOMDSULSUHVNXVLKQDWUDþQLWHKWQLFLEUH]
SULSDGDMRþHJDWUDNXLQMHQDPHQMHQDVLPXODFLMLSUHPLNDQMDWUDNX

4.

MEROSLOVNE LASTNOSTI

4.1

Vrednost razdelka seštevalne skale
9UHGQRVWL]UDåHQDYHQRWDKPDVHNLMHHQDND
-

4.2

vrednosti najmanjšega podrazdelka seštete mase: (dt) pri zveznem (analognem) kazanju,
razliki med dvema zaporednima vrednostma seštete mase (dtd) pri nezveznem (digitalnem)
kazanju.

Vrednost razdelka (d0 ND]DOQLNDQLþOH
Vrednost razdelka (d0 ND]DOQLNDQLþOHL]UDåHQDYHQRWDKPDVHNLMHHQDND
- YUHGQRVWLQDMPDQMãHJDSRGUD]GHONDND]DOQLNDQLþOHSUL]YH]QHP DQDORJQHP ND]DQMX
- UD]OLNLPHGGYHPD]DSRUHGQLPDYUHGQRVWPDND]DOQLNDQLþOHSULQH]YH]QHP(digitalnem)
kazanju.

4.3

7HKWDOQDGROåLQD /
5D]GDOMDPHGRVPLWHKWDOQLKYDOMHYQDVNUDMQLKNRQFLKWHKWDOQHSORãþHSRYHþDQD]DSRORYLFH
UD]GDOMPHGRVPLWHKYDOMHYLQRVPLQDMEOLåMLKQRVLOQLKYDOMHYWUDQVSRUWHUMD

4.4

Tehtalni cikel
Skupina operacij, ki so povezane z vsakim prištevanjem delnega bremena, ob koncu katerih se
HOHPHQWLQDSUDYH]DVHãWHYDQMHSUYLþSRYUQHMRY]DþHWQLSRORåDMDOLVWDQMH

4.5

1DMYHþMD]PRJOMLYRVW PD[ LQQDMPDQMãD]PRJOMLYRVW PLQ WHKWDOQHHQRWH

4.5.1

1DMYHþMD]PRJOMLvost
1DMYHþMHWUHQXWQRQHWREUHPHQDWUDQVSRUWQHPWUDNXNLQDMELJDWHKWDOQDHQRWDVWHKWDOD

4.5.2

Najmanjša zmogljivost
9UHGQRVWQHWREUHPHQDSRGNDWHURODKNRXSRUDEDUH]XOWDWRYWHKWDQMDSRY]URþLSUHYHOLNUHODWLYQL
pogrešek v rezultatu seštevanja.

4.5.3

7HKWDOQRREPRþMHHQRWH
2EPRþMHPHGQDMPDQMãRLQQDMYHþMR]PRJOMLYRVWMR

4.6

1DMYHþMLSUHWRN 4max) in najmanjši pretok (Qmin)

4.6.1

1DMYHþMLSUHWRN
1DMYHþMLSUHWRNMHSUHWRNREQDMYHþML]PRJOMLYRVWLWHKWDOQHHQRWHLQ]QDMYHþMRKLWURVWMRWUDku.

6WUDQJW
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Najmanjši pretok
Vrednost pretoka, pod katero bi lahko pri rezultatih tehtanja prišlo do prevelikih relativnih
pogreškov.

4.7

Srednji preskusni pretok (Qe)
.ROLþQLNPHGVHãWHWRPDVR & LQWUDMDQMHPSUHVNXVD W 

Qe =
4.8

C
t

Najmanjše sešteto breme
Najmanjša sešteta masa proizvoda, pod katero bi lahko na rezultat tehtanja vplivali pogreški,
YHþMLRGQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRY]DYVDNSUHWRNPHGQDMYHþMLPLQQDMPDQMãLP

4.9

1DMYHþMHEUHPHQDHQRWRGROåLQHQDtraku
.ROLþQLNPHGQDMYHþMR]PRJOMLYRVWMRWHKWDOQHHQRWHLQWHKWDOQRGROåLQR
Max
L

MEROSLOVNE ZAHTEVE
5.

'2/2ý,7(92%6(*$5$=5('2972ý1267,

5.1

5D]UHGLWRþQRVWL
7UDþQHWHKWQLFHVHGHOLMRYGYDUD]UHGDWRþQRVWL
razred 1,
razred 2.

5.2

Razvrstitev
7UDþQHWHKWQLFHVHUD]YUãþDMRSRPHURVORYQLKODVWQRVWLLQNDNRYRVWL

5.2.1

=QDþLOQRVWLUD]UHGD

5.2.1.1

Vrednost razdelka seštevalne skale
Vrednost razdelka seštevalne skale mora biti:
- manjša ali enaka

-YHþMDDOLHQDND

1
bremena, VHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX
2000

1
tega bremena.
50000

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
5.2.1.2

JW6WUDQ

VrednosWUD]GHONDND]DOQLNDQLþOH G0):
2EWHPGDQLYHþMDRGYUHGQRVWLUD]GHONDVHãWHYDOQHVNDOH
-

mora biti vrednost razdelka zvezne (analogne) skale manjša ali enaka
VHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX

-

1
bremena,
20000

mora biti nezvezna (digitalna) vrednost razdelka manjša ali enaka
1
zgornjega bremena.
40000

5.2.2

=QDþLOQRVWLUD]UHGD

5.2.2.1

Vrednost razdelka seštevalne skale
Vrednost razdelka seštevalne skale mora biti:
1
brHPHQDVHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX
1000
1
-YHþMDDOLHQDND
tega bremena.
25000
- manjša ali enaka

5.2.2.2

9UHGQRVWUD]GHONDND]DOQLNDQLþOH
Ob tem, daQLYHþMDRGYUHGQRVWLUD]GHONDVHãWHYDOQHVNDOH
-

mora biti vrednost razdelka zvezne (analogne) skale manjša ali enaka
VHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX

-

1
bremena,
10000

mora biti vrednost razdelka nezvezne (digitalne) skale manjša ali enaka

1
zgornjega
20000

bremena.
5.2.3

Oblika vrednosti razdelkov
Vrednosti razdelkov morajo biti v naslednji obliki:
1 x 10n, 2 x 10n, 5 x 10nSULþHPHUMHQSR]LWLYQRDOLQHJDWLYQRFHORãWHYLORDOLQLþ
vendar pa vrednostim razdelkovND]DOQLNDQLþOHLQYUHGQRVWLPUD]GHONRYSUHVNXVQHJDND]DOQLND
ni treba ustrezati tej zahtevi.

5.2.4

7UDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVR
3RJRMLQDYHGHQLYWRþNDKLQWHSULORJHNLVHQDQDãDMRQDND]DOQLNQLþOH
veljajo tudi za kazalnik kontrolne vrednosti.

5.2.5

Najmanjši pretok
NajPDQMãLSUHWRNPRUD]QDãDWLQDMYHþMHJDSUHWRND

6WUDQJW

6.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

1$-9(ý-,'238671,32*5(â.,
3RWHPNRMHELODWUDþQDWHKWQLFDSUDYLOQRQLþOLUDQDEUH]EUHPHQDPRUDMRELWLQDMYHþMLGRSXVWQL
SRJUHãNLSR]LWLYQLDOLQHJDWLYQLYVDNHVHãWHWHPDVHNLMHYHþMDDOLHQDNDQDMPDQMãHPX
seštetemu bremenu, enaki spodaj navedenim vrednostim.

6.1

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLRE((&-prvi overitvi merila

6.1.1

Razred 1
0,5 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHWRND

6.1.2

Razred 2
1 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHWRND

6.2

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLPHGREUDWRYDQMHP

6.2.1

Razred 1
1 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHWRND

6.2.2

Razred 2
2 % seštetega bremena za vsak pretok, ki je med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHWRND

7.

9(/-$912671$-9(ý-,+'238671,+32*5(â.29

7.1

ýHMHSUHVNXVQLND]DOQLNVHãWHYNDQH]YH]HQ GLJLWDOHQ VHQDMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLSRYHþDMR
za eno vrednost razdelka te naprave.

7.2

ýHMHWUDþQDWHKWQLFDRSUHPOMHQD]YHþND]DOQLNLVHãWHYNDSRJUHãNLYUH]XOWDWLKNLMLKGDMR
SRVDPH]QLND]DOQLNLQHVPHMRSUHVHJDWLQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRY
Razlika med posameznimi pari rezultatov pri danem seštetem bremenu mora biti manjša ali
enaka:
-

YUHGQRVWLHQHJDUD]GHONDSULQH]YH]QL GLJLWDOQL ND]DOQLQDSUDYLþHWHUH]XOWDWHNDåHWDGYD
nezvezna (digitalna) kazalnika,
DEVROXWQLYUHGQRVWLQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãNDþHUH]XOWDWHNDåHWDGYD]YH]QD
(analogna) kazalnika,
YHþMLRGQDVOHGQjih dveh vrednosti:
DEVROXWQHYUHGQRVWLQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãNDDOL
YUHGQRVWLHQHJDUD]GHONDQD]YH]QL GLJLWDOQL VNDOLþHUH]XOWDWHNDåHWD]YH]QL Dnalogni) in
nezvezni (digitalni) kazalnik.

7.3

Preskusi s simulacijo

7.3.1

3R]LWLYQLDOLQHJDWLYQLQDMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLPHGSUHVNXVLVVLPXODFLMR

7.3.1.1

Razred 1:
za vse pretoke med 5 in 20 QDMYHþMHJDSUHWRND
0,07 % bremena, seštetega priQDMYHþMHPSUHWRNXYþDVXWUDMDQMDSUHVNXVD

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

JW6WUDQ

za vse pretoke med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHtoka:
0,35 % seštetega bremena.
7.3.1.2

Razred 2:
za vse pretoke med 5 in 20 QDMYHþMHJDSUHWRND
0,14 EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYþDVXWUDMDnja preskusa;
za vse pretoke med 20 in 100 QDMYHþMHJDSUHWRND
0,7 % seštetega bremena.

7.3.2

Simulator gibanja
3ULVLPXOLUDQMXKLWURVWLSUHPLNDQMD]DSUHVNXãDQMHUHODWLYQLSRJUHãHNVLPXODFLMHQHVPHELWLYHþML
QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND]a sešteto breme.
7DSRJUHãHNMHYNOMXþHQYQDMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãHN

7.3.3

Razlika med rezultati, dobljenimi zaradi spreminjanja simulirane hitrosti
Za vsako spremembo v hitrosti gibanja simulatorja, ki ustreza razliki do 10 % hitrosti
transportnega traku, ki ga dobavi proizvajalec, razlika v ustreznem pogrešku rezultatov
preskusov s simulacijo ne sme presegati 20 QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãNDL]WRþNH
te priloge.

7.3.4

Razlika med dvema rezultatoma, dobljenima z enakim bremenom pri spremembi mesta
obremenjevanja
ýHVHWRþNDWHKWDQMDHQDNHJDEUHPHQDVSUHPLQMDQDQDþLQNLMH]GUXåOMLY]QDþUWRP
VSUHMHPQLNDEUHPHQDUD]OLNDPHGREHPDUH]XOWDWRPDQHVPHELWLYHþMDRGDEVROXWQHYUHGQRVWL
QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND

7.3.5

1LþOLUDQMH
ZaYVDNREUHPHNLMHYREPRþMXQLþOLUQHQDSUDYHPRUDMRUH]XOWDWLSRQLþOLUDQMXWHKWQLFH
XVWUH]DWLQDMYHþMLPGRSXVWQLPSRJUHãNRP]DVHãWHWREUHPH

7.3.6

Vplivni dejavniki

7.3.6.1

Temperatura
3RQLþOLUDQMXPRUDMRWUDþQHWHKWQLFHL]SROQMHYDWL]DKWHYHJOHGHQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRYSUL
vseh navidezno konstantnih temperaturah med –10 in +40 °C. Za posebno uporabo pa imajo
ODKNRWUDþQHWHKWQLFHWHPSHUDWXUQDREPRþMDNLVHUD]OLNXMHMRRG]JRUDMQDYHGHQLK9WHP
SULPHUXPRUDWDNRREPRþMH]QDãDWLQDMPDQM&LQPRUDELWLR]QDþHQR]RSLVQLPLR]QDNDPL
Med preskusi se šteje, da so temperature navidezno konstanWQHþHQLKDQMDQLVRYHþMDRG
5 °C/h.
3ULVSUHPLQMDQMX]D&LQþHVSUHPHPEDWHPSHUDWXUHQLYHþMDRG °C/h, se kazanje
QLþOHSULWUDþQLKWHKWQLFDKDOLNRQWUROQDYUHGQRVWSULWHKWQLFDKRSUHPOMHQLK]QDSUDYR]D
SUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVRQHVPHVSUHPHQLWL]DYHþNRW
0,07 % za razred 1,
0,14 % za razred 2
EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYþDVXWUDMDQMDSUHVNXVD

6WUDQJW

7.3.6.2

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

8þLQHNQDSDMDQMD]HOHNWULþQRHQHUJLMR
7UDþQHWHKWQLFHPRUDMRXVWUH]DWL]DKWHYDPJOHGHQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRYEUH]YPHVQHJD
QLþOLUDQMDLQVLFHUYRNYLUXQDVOHGQMLKPHMD–þHVHQDSDMDQMHVSUHPLQMD]HOHNWULþQRHQHUJLMR
-

7.3.6.3

od –15 do +10 % normalne napetosti,
od –2 do +2 % normalne frekvence.

Drugi vplivni dejavniki
ýHQDWUDþQHWHKtnice v normalnih pogojih uporabe delujejo vplivni dejavniki, ki niso zajeti
YWRþNDKLQWHSULORJHLQVRSRVOHGLFDQDPHVWLWYH YLEUDFLMHDWPRVIHUVNH
UD]PHUHLWG PRUDMRWHKWQLFHXVWUH]DWL]DKWHYDPJOHGHQDMYHþMLKGRSXVWQLKSRJUHãNRY

7.3.7

Meroslovne lastnosti

7.3.7.1

Ponovljivost
5D]OLNDPHGSDULUH]XOWDWRYWHKWDQMDGREOMHQLK]DHQDNREUHPHSRORåHQRSRGLVWLPLSRJRMLQD
sprejemnik bremena, nHVPHELWLYHþMDRGDEVROXWQHYUHGQRVWLQDMYHþMHJDGRSXVWQHJD
pogreška.

7.3.7.2

Odzivnost naprave za seštevanje
=DYVDNSUHWRNPHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLPSUHWRNRPLQ]DGYHEUHPHQLNLVHPHGVHERM
UD]OLNXMHWD]DYUHGQRVWNLMHHQDNDQDMYHþMHPXGRSXVWQHPXSRJUHãNX]DWREUHPHPRUDELWL
UD]OLNDPHGUH]XOWDWLWHKWDQMDQDMPDQMHQDNDSRORYLFLL]UDþXQDQHYUHGQRVWLki ustreza razliki
med obema bremenoma.

7.3.7.3

2G]LYQRVWND]DOQLND]DQLþOLUDQMH
Pri preskusih, ki trajajo tri minute, mora biti jasno razvidna razlika med rezultati tehtanja,
GREOMHQLPLEUH]EUHPHQDLQ]RGORåHQLPDOLRGVWUDQMHQLm bremenom, enaka naslednjim
RGVWRWNRPQDMYHþMH]PRJOMLYRVWL
0,1 % za razred 1,
0,2 % za razred 2.

7.3.7.4

6WDELOQRVWQLþOH

7.3.7.4.1

.UDWNRURþQDVWDELOQRVW
Po petih preskusih triminutnega obratovanja v prazno spremembe med najmanjšimi in
QDMYHþMLPLGREOMHQLPLUH]XOWDWLQHVPHMRSUHVHJDWLQDVOHGQMLKRGVWRWNRYEUHPHQDVHãWHWHJDY
HQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX
0,0025 % za razred 1
0,005 % za razred 2.

7.3.7.4.2

'ROJRURþQDVWDELOQRVW
3UHVNXVLL]WRþNHWHSULORJHVHSRQRYLMRLQSRWUHK urah obratovanja v prazno pod
VWDELOQLPLSRJRMLSUHVNXVDLQEUH]YPHVQHJDQLþOLUDQMD
-

UD]OLNDPHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLPGREOMHQLPUH]XOWDWRPQHVPHSUHVHJDWLPHMDGRORþHQLK
YWRþNLWHSULORJH

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
-

JW6WUDQ

UD]OLNDPHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLPRGYVHKGREOMHQLKUH]XOWDWRY YWRþNLWHSULORJH
LQYSUYLDOLQHLWHJDRGVWDYND QHVPHELWLYHþMDRGQDVOHGQMLKRGVWRWNRYEUHPHQDVHãWHWHJD
YHQLXULSULQDMYHþMHm pretoku:

0,0035 % za razred 1,
0,007 % za razred 2.
7.3.7.5

Dodatni kazalniki seštevka
Dodatni kazalniki seštevka:
- ne smejo vplivati na delovanje tehtnic,
- morajo biti zgrajeni tako, da so njihovi rezultati pravilni.

7.3.7.6

7UDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVR
=DWUDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVRYHOMDMR]D
WHKWDQMH]GRGDWQRPDVRGRORþEHQDYHGHQHYWRþNDKLQWHSULORJHQDMYHþML
GRSXVWQLRGPLNLRGNRQWUROQHYUHGQRVWLVHL]UDþXQDMRVVNOLFHYDQMHPQDWHGRORþEH

7.4

Preskusi na kraju postavitve tehtnice
1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLVHPRUDMRQDQDãDWLQDYVDNRNROLþLQRSURL]YRGDNLMHQDMPDQMHQDND
najmanjšemu seštetemu bremenu.

7.4.1

Naprava za zaznavanje pomika
0HGQDSUDYR]D]D]QDYDQMHSRPLNDLQWUDNRPQHVPHELWLSUDNWLþQRQLNDNUãQHJD]GUVD

7.4.2

Tehtnica, ki se uporablja pri preskušanju
7HKWQLFDNLVHXSRUDEOMDYSUHVNXVLKVSURL]YRGRPDOLSURL]YRGLNLQDMELMLKWUDþQDWHKWQLFD
WHKWDOD YQDGDOMQMHPEHVHGLOXSUHVNXVL]PDWHULDORP PRUDRPRJRþDWLSUHYHUMDQMHVHãWHWHga
EUHPHQDVSRJUHãNRPNLQHSUHVHJDQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND

7.4.3

Vrednost najmanjšega seštetega bremena
Najmanjše sešteto breme mora biti najmanj enako QDMYHþMLRGQDVOHGQMLKWUHKYUHGQRVWL
-

EUHPHQXGREOMHQHPXSULQDMYHþMHPSUHWRNXREHQHPREUDWXWUDNX

-

EUHPHQDVHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNXDOLYUHGQRVWLPUD]GHOND
seštevalne skale za razred 1,

-

1 % bremena, seštetega v enLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNXDOLYUHGQRVWLPUD]GHOND
seštevalne skale za razred 2.

7.4.4

Meroslovne lastnosti

7.4.4.1

Sprememba relativnih pogreškov
5D]OLNDPHGUHODWLYQLPLSRJUHãNL]DYHþUH]XOWDWRYWHKWDQMDGREOMHQLKSULVNRUDMHQDNLKSUHWRNLK
]DSULEOLåQRLVWHNROLþLQHSURL]YRGRYLQSRGLVWLPLSRJRMLQHVPHSUHVHJDWLDEVROXWQHYUHGQRVWL
QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDSRJUHãND

6WUDQJW

7.4.4.2

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNLSULSUHYHUMDQMXQLþOH
3RFHOHPãWHYLOXREUDWRYWUDNXND]DOQLNQLþOHQHVPHYþDVXWUDMDQMDSUHVNXVDSUHNRUDþLWL
QDVOHGQMLKRGVWRWNRYEUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNX
0,1 % za razred 1,
0,2 % za razred 2.

7.4.4.3

2G]LYQRVWND]DOQLND]DQLþOLUDQMH
Pri številu preskusov, ki je enako celemu številu obratov traku, ki ne presega tri minute, mora
ELWLUD]ORþQRYLGQDUD]OLNDPHGUH]XOWDWLGREOMHQLPLSULWHKWDQMXEUH]EUHPHQDWHUWHKWDQMX]
RGORåHQLPR]LURPDRGVWUDQMHQLPEUHPHQRPHQDNDQDVOHGQMLPRGVWRWNRPQDMYHþMH]PRJOMLYRVWL
0,1 % za razred 1,
0,2 % za razred 2.

7.4.4.4

StabilnoVWQLþOH
Po petih preskusih, ki ustrezajo celemu številu vrtljajev traku v trajanju, ki je þLPEOLåMHWUHP
PLQXWDPVSUHPHPEDPHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLPGREOMHQLPUH]XOWDWRPQHVPHSUHVHJDWL
QDVOHGQMLKRGVWRWNRYEUHPHQDVHãWHWHJDYHQLXULSULQDMYHþMHm pretoku:
0,0035 % za razred 1,
0,007 % za razred 2.

7.4.4.5

7HKWQLFHRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVR
3ULWUDþQLKWHKWQLFDKRSUHPOMHQLK]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOHYHOMDMRGRORþEHQDYHGHQHY
WRþNDKLQWHSULORJHWXGL]DSUHVNXãDQMH]GRGDWQRPDVRQDMYHþMH
dopustne spremembeYUHGQRVWLVHL]UDþXQDMRJOHGHQDWHGRORþEH
7UDþQHWHKWQLFHNLVRRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVRNLXVWUH]D
QDMYHþMH]PRJOMLYRVWLWHKWDOQHHQRWHPRUDMRELWLVNODGQHWXGL]GRORþEDPL]DSUHYHUMDQMHQLþOH
YWRþNLWHSULORJH

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
7.5 Pregled glavnih meroslovnih zahtev
RAZRED 1
Vrednost razdelka seštevalne
skale (dt oz. dtd  WRþND
Vrednost razdelka kazalnika
QLþle (d0) WRþND

1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNL
(preskusi z materialom):
- EEC-prva overitev merila
WRþND
-PHGXSRUDER WRþND
9HOMDYQRVWQDMYHþMLKGRSXVWQih
pogreškov
WRþND
6LPXOLUDQLSUHVNXVL WRþND
1DMYHþMLGRSXVWQLSRJUHãNL
WRþND 

Qmax
Q
≤ Q ≤ max
20
5
Qmax
≤ Q ≤ Qmax
- za
5

- za

7HPSHUDWXUD WRþND 
SpremembDND]DQMDQLþOH]DUDGL
spremembe v temperaturi za 10
°C.

RAZRED 2

Cmax
C
≤ d t oz. d td ≤ max
50000
2000
Cmax
Zvezno kazanje d 0 ≤
20000
Cmax
Nezvezno kazanje d 0 ≤
40000
in d 0 ≤ d t oz. d td

Cmax
C
≤ d t oz. d td ≤ max
25000
1000
Cmax
Zvezno kazanje d 0 ≤
10000
Cmax
Nezvezno kazanje d 0 ≤
20000
in d 0 ≤ d t oz. d td

0,5 % C

1%C
1%C

0,07 % Qmax x t

2%C

0,14 % Qmax x t

0,35 % C

0,7 % C

0,07 % Qmax x t

0,14 % Qmax x t

2G]LYQRVWND]DOQLND]DQLþOLUDQMH Razlika med rezultati preskusa brez bremena in pri obremenitvi
WRþND
0,01 % max
0,2 % max
%LWLPRUDMDVQRUD]ORþQD
6WDELOQRVWQLþOH WRþND 
Za 3-minutne preskuse
-NUDWNRURþQDVWDELOQRVW
Sprememba ≤ 0,0025 % Cmax Sprememba ≤ 0,005 % Cmax
-GROJRURþQDVWDELOQRVW
Sprememba ≤ 0,007 % Cmax
Sprememba ≤ 0,0035 % Cmax
Preskusi na mestu postavitve
tehtnice (tRþND
Vrednost najmanjšega seštetega ≥ 1 obrata traku pri Qmax
≥ 1 obrata traku pri Qmax
EUHPHQD WRþND
≥ 2 % Cmax
≥ 1 % Cmax
≥ 200 dt oz. dtd
≥ 100 dt oz. dtd
2G]LYQRVWND]DOQLND]DQLþOLUDQMH Razlika med rezultati preskusa brez bremena in pri obremenitvi
WRþND
0,1 % max
0,2 % max
%LWLPRUDMDVQRUD]ORþQD
6WDELOQRVWQLþOH WRþND.4):
=DSUHVNXVHNLWUDMDMRþLPEOLåMHWUHPPLQXWDPLQXVWUH]DMRFHOHPX
-VWDELOQRVW NUDWNRURþQD
številu obratov traku
Spremembe ≤ 0,0035 % Cmax
Sprememba ≤ 0,007 % Cmax
C
t
Cmax

=
=
=

sešteto breme
trajanje preskusa v urah
EUHPHVHãWHWRYHQLXULSULQDMYHþMHPSUHWRNX

6WUDQJW

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
7(+1,ý1(=$+7(9(

8.

SESTAVA
7UDþQHWHKWQLFHVHVWDYOMDMR
- WUDþQLWUDQVSRUWHU
- tehtalna enota,
- pretvornik gibanja,
- naprava za seštevanje,
- kazalnik skupnega seštevka,
- QLþOLUQDQDSUDYD
1LþOLUQD QDSUDYD QD WUDþQLK WHKWQLFDK PRUD ELWL RSUHPOMHQD V ND]DOQLNRP QLþOH NL VH
UD]OLNXMHRGND]DOQLNDVHãWHYNDDOL]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRdatno maso:
- þHND]DOQLNVNXSQHJDVHãWHYNDNDåHVDPRSR]LWLYQHYUHGQRVWLDOL
- þHMHYUHGQRVWUD]GHONDQDVHãWHYDOQLVNDOLYHþMDRGYUHGQRVWLUD]GHONDND]DOQLNDQLþOH
QDYHGHQHYWRþNLWHSULORJH]DUD]UHGLQYWRþNLWHSULORJH]DUD]Ued 2.

8.1

Varnost delovanja

8.1.1

2GVRWQRVW]QDþLOQRVWLNLELRPRJRþDOH]ORUDER
7UDþQHWHKWQLFHQHVPHMRLPHWLQREHQLK]QDþLOQRVWLNLELRPRJRþDOHQMLKRYR]ORUDER

8.1.2

2QHPRJRþDQMHQDSDþQHJDQDUDYQDYDQMDDOLQDNOMXþQHRNYDUH
Tako mehanske kot elektromehanske tehtnice morajo biti zgrajene tako, da v normalnih
RNROLãþLQDKQHPRUHSULWLGRQDSDþQLKQDUDYQDYDQMDOLGRQDNOMXþQHRNYDUHQHGDELVH]
ODKNRWRXJRWRYLOXþLQHNWDNHJDQDSDþQHJDQDUDYQDYDQMHR]LURPDQDNOMXþQHRNYDUH

8.1.3

=DãþLWDNUPLOLMWUDþQHWHKWQLFH
.UPLOMD WUDþQLK WHKWQLF PRUDMR ELWL QDþUWRYDQD WDNR GD Y QRUPDOQLK RNROLãþLQDK QH PRUHMR
obmirovatL Y GUXJDþQLK SRORåDMLK NRW Y WLVWLK NL VR ELOL SUHGYLGHQL QH GD EL VH PHG PDQHYURP
RQHPRJRþLORYVDNRND]DQMHDOLWLVNDQMH

8.1.4

KD]DOQLNLVHãWHYNDNLVRRGGDOMHQLPRUDMRLPHWLQDSUDYHNLVRVNODGQHVWRþNRWHSULORJH

8.2

7UDþQLWUDQVSRUWHU

8.2.1

7UDþQDWHKWQLFDVWUDþQLPWUDQVSRUWHUMHP
7UDþQL WUDQVSRUWHU PRUD ELWL ]JUDMHQ UREXVWQR LQ WYRULWL WUGHQ VHVWDY ýH VH NRW HGLQL Y]YRG ]D
EUHPHQDWHKWDOQLHQRWLXSRUDELYDOMþQDRSRUDMHWUHEDSURL]YRGSRORåLWLQDYUWLãþH

8.2.2

7UDþQDWHKWQLFDVWHKWDOQRSORãþR
1RVLOQD NRQVWUXNFLMD WUDþQHJD WUDQVSRUWHUMD PRUD ELWL ]JUDMHQD UREXVWQR 1D YVDNHP UDYQHP
SRGROåQHPRGVHNXPRUDSURJDYDOMD]DJRWDYOMDWLGDMHWUDNVWDOQRRSUWQDWHKWDOQHYDOMHLQMHV
WHP ]DJRWRYOMHQR SUDYLOQR WHKWDQMH 3R SRWUHEL VH WUDþQL WUDQVSRUWHU RSUHPL ] QDSUDYR ]D
þLãþHQMHWUDNXNDWHUHSRORåDMLQREUDWRYDQMHSDQHVPHWDYSOLYDWLQDUH]XOWDWHWHKWDQMD

8.2.3

Posebni pogoji namestitve
7UDþQHWHKWQLFHPRUDMRELWLWDNãQHGDQDPHVWLWHYSURJH]DYDOMHVHVWDYOMDQMHLQPRQWDåDWUaku
WHUXUHGLWHYSRGDMDQMDSURL]YRGDSULUH]XOWDWXWHKWDQMDQHSRY]URþLMRQLNDNUãQLKQDSDN

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
8.2.3.1

JW6WUDQ

9DOMþQDSURJD
Po potrebi je trebD]DJRWRYLWLXþLQNRYLWVLVWHP]DãþLWHSUHGNRUR]LMRLQ]DVWRML
=JRUQMHQRVLOQHSRYUãLQHYDOMHYHQHVNXSLQHPRUDMROHåDWLVNRUDMYLVWLUDYQLQL
9DOMþQDSURJDPRUDELWLWDNDGDQHSULGHGRRGGUVDYDQMDSURL]YRGD

8.2.3.2

Transportni trak

8.2.3.2.1

0DVDWUDQVSRUWQHJDWUDNXQDHQRWRGROåLQH
0DVD WUDQVSRUWQHJD WUDNX QD HQRWR GROåLQH QDM ER SUDNWLþQR NRQVWDQWQD VSRML QH smejo
SRY]URþDWLQLNDNUãQLKPRWHQMSULQMHJRYHPGHORYDQMX

8.2.3.2.2

+LWURVWLQGROåLQDWUDNXPRUDWD]DJRWDYOMDWLL]YDMDQMHQLþOLUDQMDYþDVXNLQLGDOMãLRGWUHKPLQXW
ýH WHJD GRORþLOD QL PRJRþH L]SROQLWL PRUD ELWL WUDþQD WHKWQLFD RSUHPOMHQD V SRODYWRPDWVNR DOL
DYWRPDWVNRQLþOLUQRQDSUDYR

8.2.3.2.3

+LWURVW WUDNX VH QH VPH VSUHPLQMDWL ]D YHþ NRW   KLWURVWL ]D NDWHUR MH ELOD WUDþQD WHKWQLFD
QDþUWRYDQD

8.2.3.3

7HKWDOQDGROåLQD
7UDþQH WHKWQLFH PRUDMR ELWL ]JUDMHQH WDNR GD VH WHKWDOQD GROåLQD PHG obratovanjem ne
spreminja.
=DJRWRYLWLMHWUHEDPRåQRVW]DSHþDWHQMDQDSUDY]DQDUDYQDYDQMHWHKWDOQHGROåLQH

8.2.3.4

Nateg traku
NDGDQLWRþNLQDSURJL]DYDOMHPRUDELWLQDWHJWUDNXSUDNWLþQRNRQVWDQWHQ
Nateg naj bo takšen, da pri normalnih obratovalnih pogojih ne prihaja do zamika med trakom in
pogonskim bobnom.

8.2.3.5

Vpliv proizvoda
Prihod proizvoda na transportni trak ne sme vplivati na rezultate tehtanja.

8.3

Tehtalna enota

8.3.1

Splošno
Tehtalna enota mora ustrezati svojemu namenu. Kjer je poWUHEQR PRUD ELWL ]DãþLWHQD SURWL
XþLQNXQDNOMXþQLKEUHPHQNLSUHVHJDMRQDMYHþMR]PRJOMLYRVW
6SUHMHPQLNEUHPHQDQDMERQDþUWRYDQWDNRGDQHERPRJHOSRY]URþDWLGRGDWQLKSRJUHãNRYQH
glede na to, kakšno je podajanje.

8.3.2

1DSUDYD]DXUDYQRWHåHQMHEUHPHQD
1DSUDYD ]D XUDYQRWHåHQMH EUHPHQD PRUD GHORYDWL ]YH]QR RG QLþ GR YUHGQRVWL PDVH NL MH
QDMPDQM HQDND QDMYHþML ]PRJOMLYRVWL 'RNOHU WHKWDOQD HQRWD QH GHOXMH SRG QRUPDOQLPL
REUDWRYDOQLPLSRJRMLVHWHKWDQMHQHVPH]DþHWL

6WUDQJW
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8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

Pretvornik premikanja
NDSUDYD]D]D]QDYDQMHSRPLND  PRUDELWLQDþUWRYDQDWDNRGDQLQLNDNUãQHPRåQRVWL
za zdrs, ki bi lahko vplival na rezXOWDWHWHKWDQMDQHJOHGHQDWRDOLMHWUDNQDORåHQDOLQH
ýHVRLQIRUPDFLMHQH]YH]QHPRUDMRXVWUH]DWLSRPLNRPWUDNXNLVRHQDNLDOLPDQMãLRGWHKWDOQH
GROåLQH
ýH VR LQIRUPDFLMH ]YH]QH MLK QH VPHPR QDGRPHVWLWL V VLJQDORP NL MH QHRGYLVHQ RG
transportnega traku, razen pri preverjanju ali naravnavanju.

8.5

Kazalniki seštevka in tiskalne naprave

8.5.1

Kakovost kazanja
KazDOQLNLVHãWHYNDLQWLVNDOQHQDSUDYHPRUDMRRPRJRþDWL]DQHVOMLYRHQRVWDYQRLQQHGYRXPQR
razbiranje rezultatov z enostavnim vzporejanjem številk in morajo nositi ime ali simbol ustrezne
HQRWHPDVH.D]DOQLNHVNXSQHJDVHãWHYNDQHVPHELWLPRJRþHQLþOLUDWL

8.5.2

9UHGQRVWUD]GHONDWUDþQLKWHKWQLFRSUHPOMHQLK]YHþND]DOQLNLVHãWHYNDDOLWLVNDOQLPLQDSUDYDPL
Vrednost razdelka zve]QHJD DQDORJQHJD  ND]DOQLND R]LURPD ND]DOQLNRY VHãWHYND QD WUDþQL
tehtnici ne sme presegati dvakratne vrednosti razdelka nezveznega (digitalnega) kazalnika
seštevka oziroma naprav. Vsi nezvezni (digitalni) kazalniki seštevka ali tiskalne naprave na eni
WUDþQLWHKWQLFLPRUDMRLPHWLLVWRYUHGQRVWUD]GHOND

8.5.3

Oblike nezveznih (digitalnih) rezultatov tehtanja
5H]XOWDWLNLMLKGDMHMRQH]YH]QH GLJLWDOQH ND]DOQHQDSUDYHVHNDåHMRL]NOMXþQRYREOLNLYYUVWR
postavljenih številk.

8.5.4

Zanesljivost
PoND]DQL UH]XOWDWL VH QH VPHMR SRSDþLWL QD SULPHU ]DUDGL QDNOMXþQH XVWDYLWYH WUDNX DOL ]DUDGL
L]SDGDHOHNWULþQHJDQDSDMDQMD.

8.5.5

2EPRþMHND]DQMD
.D]DOQLNL VNXSQHJD VHãWHYND PRUDMR RPRJRþDWL UD]ELUDQMH YUHGQRVWL NL MH QDMPDQM HQDND
NROLþLQLSURL]YRGDVWHKWDQLYXUDKREUDWRYDQMDSULQDMYHþMHPSUHWRNX

8.5.6

Dodatni kazalniki seštevka
Vrednost razdelka dodatnega kazalnika seštevka mora biti enaka najmanj
10-NUDWQL YUHGQRVWL UD]GHOND VHãWHYDOQH VNDOH NL MH QDYHGHQD QD QDSLVQL SORãþLFL =DKWHYH L]
WRþNHWHSULORJH]DWHQDSUDYHQHYHOMDMR

8.5.7

Vklop kazalnikov seštevka
Kazalniki seštevka in tiskalne naprave, NLNDåHMo samo pozitivne vrednosti, morajo biti v
þDVXREUDWRYDQMDWUDNXEUH]EUHPHQDL]NORSOMHQH
Vklop in izklop kazalnika seštevka PRUD RSUDYLWL WUDþQD WHKWQLFD VDPD VSURåL SD MX
breme.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

JW6WUDQ

.D]DOQLNVHãWHYNDLQWLVNDOQHQDSUDYHNLNDåHMRSR]LWLYQHLQQHJDWLYQHYUHGQRVWLPRUDMR
ELWL Y þDVX REUDWRYDQMD WUDNX EUH] EUHPHQD YNORSOMHQL LQ PRUDMR ELWL ]JUDMHQL WDNR GD
vibracije ne morejo vplivati na pokazane rezultate.
Preskusni kazalnik seštevka sme delovati samo med preskušanjem.
8.5.8

Preskusni kazalnik seštevka
ýHMHYUHGQRVWUD]GHONDND]DOQLNDVNXSQHJDVHãWHYNDYHþMDNRW
-

0,1 % najmanjšega seštetega bremena za razred 1,
0,2 % najmanjšega seštetega bremena za razred 2,

PRUD LPHWL WUDþQD WHKWQLFD ORþHQ SUHVNXVQL ND]DOQLN NDWHUHJD YUHGQRVW UD]GHOND QH SUHVHJD
zgornjih odstotkov.
8.6

1LþOLUQDQDSUDYD
Maso neobremenjenega traku, ki pritiska na sprejemnik bremena, mora biti mogoþH
XUDYQRWHåLWL

8.6.1

1HDYWRPDWVNDQLþOLUQDQDSUDYD
ýH MH QDSUDYR PRJRþH URþQR ]YH]QR QDUDYQDWL XþLQHN YVDNHJD SUHPRþUWQHJD R]LURPD
NURåQHJDJLEDQMDNRQþQHJDNUPLOQHJDHOHPHQWD]DPPR]LURPD]DSROREUDWDYHQLXULQH
VPHSUHNRUDþLWL
- 0,1 % brePHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYHQLXUL]DUD]UHG
-EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYHQLXUL]DUD]UHG
ýH MH QDSUDYR PRJRþH URþQR QH]YH]QR QDUDYQDWL XþLQHN NL XVWUH]D YUHGQRVWL UD]GHOND
NUPLOQHJDHOHPHQWDYHQLXULQHVPHSUHNRUDþLWL
-EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYHQLXUL]DUD]UHG
- 0,02 % bremena, seštetega pri najYHþMHPSUHWRNXYHQLXUL]DUD]UHG
=ODKNRWRPRUDELWLPRJRþHXJRWRYLWLDOLMHSRWUHEHQSR]LWLYQLDOLQHJDWLYQLSRSUDYHN.

8.6.2

3RODYWRPDWVNDDOLDYWRPDWVNDQLþOLUQDQDSUDYD
3RODYWRPDWVNHDOLDYWRPDWVNHQLþOLUQHQDSUDYHPRUDMRELWL]JUDMHQHWDNRGD
-VHQLþOLUDQMH]JRGLSRFHOHPãWHYLOXYUWOMDMHYWUDNX
- je pokazan konec obratovanja,
- so pokazane meje naravnavanj.
3RJUHãHNQDUDYQDYDQMDWHKQDSUDYYHQLXULREUDWRYDQMDQHVPHELWLYHþMLRG
-EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMem pretoku v eni uri, za razred 1,
-EUHPHQDVHãWHWHJDSULQDMYHþMHPSUHWRNXYHQLXUL]DUD]UHG
$YWRPDWVNHQLþOLUQHQDSUDYe morajo biti med preskušanjem izklopljene.

8.6.3

1DSUDYD]DSUHYHUMDQMHQLþOH
1DSUDYD]DSUHYHUMDQMHQLþOHGHOXMHVSRPRþMRGRGDWQHPDVHNLMHSULWLVQMHQDQDWHKWDOQRHQRWR
DOLHOHNWULþQRVLPXOLUDQD

6WUDQJW
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Naprava mora izpolnjevati naslednje zahteve:
-

8.6.4

maso mora konstantno pritiskati ustrezen mehanizem,
SULWLVNDQMHPDVHPRUDELWLPRåQROHþHVHWUDNYUWLEUH]EUHPena,
mDVDPRUDELWL]DãþLWHQDSUHGSUDKRP
RSHUDFLMRSUHYHUMDQMDQLþOHMHYHGQRWUHEDL]YHVWLQDHQDNQDþLQ
operacija preverMDQMDQLþOHVHPRUDDYWRPDWVNRXVWDYLWLSRYQDSUHMGRORþHQHPFHOHPãWHYLOX
vrtljajev traku,
SR SUHYHUMDQMX QLþOH PRUD ELWL SRND]DQD NRQWUROQD YUHGQRVW NL WHPHOML QD GRGDWQL PDVL LQ
številu vrtljajev traku.

7UDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOH]GRGDWQRPDVR
7UDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQHVND]DOQLNLVHãWHYNDNLNDåHMRVDPRSR]LWLYQHYUHGQRsti, morajo biti
RSUHPOMHQH]QDSUDYR]DSUHYHUMDQMHQLþOHVNODGQRVWRþNRWHSULORJH'RGDWQDPDVDQDM
]QDãDQDMYHþMH]PRJOMLvosti tehtalne enote.
7UDþQHWHKWQLFHRSUHPOMHQHVND]DOQLNLVHãWHYNDNLNDåHMRSR]LWLYQHDOLQHJDWLYQHYUHGQRVWLVR
ODKNR RSUHPOMHQH ] QDSUDYR ]D SUHYHUMDQMH QLþOH VNODGQR V WRþNR  WH SULORJH 'RGDWQD
masa mora znašati 5 % oziroma 20 QDMYHþMH zmogljivosti tehtalne enote.

8.7

.D]DOQLNQLþOH
.D]DOQLNQLþOHQHVPHYQREHQHPSULPHUXSRVHJDWLYUH]XOWDWHND]DOQika seštevka.

8.8

2SR]RULOR GD WHKWDQMH QL XVWUH]DOR QDMYHþML ]PRJOMLYRVWL WHKWDOQH HQRWH DOL QDMYHþMHPX
oziroma najmanjšemu pretoku
ýH VR ELOH SUHNRUDþHQH YUHGQRVWL QDMYHþMHJD SUHWRND DOL ]PRJOMLYRVWL DOL þH QL ELOD GRVHåHQD
vrednost najmanjšega pretoka, mora tehtnica oddati ustrezen signal.

8.9

3RPRåQHQDSUDYH
3RPRåQHQDSUDYHQHVPHMRYSOLYDWLQDUH]XOWDWHWHKWDQMD

JW6WUDQ

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

1$ý,1,8*27$9LJANJA SKLADNOSTI
9.

EEC-ODOBRITEV TIPA MERILA

9.1

Vloga za EEC-odobritev tipa merila
Vloga za EEC-odobritev tipa merila mora vsebovati naslednje podatke:

9.1.1

Meroslovne lastnosti:

9.1.1.1

QDSLVHL]þOHQDWHJDSUDYLOQLND

9.1.1.2

SRVHEQH]QDþLOnosti tehtalne enote.
K vlogi za EEC-RGREULWHYWLSDPHULODPRUDELWLSULORåHQDQDVOHGQMDGRNXPHQWDFLMD:
-

QDþUWDOLULVEDFHORWQHJDVHVWDYD
]DKWHYDQLQDþUWLPRGHOLDOLIRWRJUDILMHNLNDåHMRPHURVORYQHSRGUREQRVWL
opis in shema, ki nedvoumno ponazarMDWDGHORYDQMHWUDþQHWHKWQLFH

9.2

Pregled za EEC-odobritev tipa merila

9.2.1

Preskusi s simulacijo
Ti preskusi se izvedejo QDWUDþQLWHKWQLFLVNXSDMVWUDQVSRUWQLPWUDNRPVNDWHULPMHSRYH]DQD
ali brez njega.
7LSUHVNXVLPRUDMR]ODVWLRPRJRþDWLRFHQMHYDQMHXþLQNDYSOLYQLKGHMDYQLNRYNLELODKNRYSOLYDOL
QD WUDþQR WHKWQLFR SRG QRUPDOQLPL SRJRML XSRUDEH WHPSHUDWXUD QDSHWRVW IUHNYHQFD LWG  7H
GHMDYQLNHMHSRSRWUHELWUHEDSUHJOHGDWLORþHQR
7UDþQHWHKWQLFHPRUDMRL]SROQMHYDWL]DKWHYHL]WRþNH 7.3 te priloge.

9.2.2

Preskusi pod normalnimi pogoji uporabe
K tem preskusom spadajo preskusi z materialom, ki jih je treba i]YDMDWLVNROLþLQRSURL]YRGDNLMH
QDMPDQMHQDNDQDMPDQMãHPXVHãWHWHPXEUHPHQXSULSUHWRNXPHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLP
7UDþQHWHKWQLFHPRUDMRL]SROQMHYDWL]DKWHYHL]WRþNHWHSULORJH

10.

EEC-PRVA OVERITEV MERILA
EEC-SUYDRYHULWHYWUDþQLKWHKWQLFVHL]YHGHYGYHKID]DK

10.1

Prvo fazo predstavljajo:
-

SUHYHUMDQMH VNODGQRVWL WUDþQH WHKWQLFH ] RGREUHQLP WLSRP PHULOD WHU SUHJOHG UD]OLþQLK GHORY
mehanizma,
SUHVNXVL VHãWHYDQMD V SRPRþMR VLPXODFLMH JLEDQMD VNODGQR ] ]DKWHYDPL WRþN .3.1, 7.3.3,
LQUD]HQWRþNHWHSULORJH

3ULWUDþQLKWHKWQLFDKVWUDþQLPWUDQVSRUWHUMHP WRþNDWHSULORge) se preskusi izvedejo na
celotni tehtnici.

6WUDQJW
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3UL WUDþQLK WHKWQLFDK V WHKWDOQR SORãþR WRþND  WH SULORJH  VH SUHVNXVL L]YHGHMR QD WUDþQL
WHKWQLFLEUH]WUDþQHJDWUDQVSRUWHUMDWHU]XSRUDERQDSUDYH]DVLPXODFLMRJLEDQMD
Ti preskusi morajo pokazati rezultate seštevanja, to je sešteto maso in število obratov ali
ãWHYLORNLSUHGVWDYOMDGROåLQRWUDNXNLMRMHWHRUHWLþQRSUHãHl.
10.2

Potek druge faze

10.2.1

Preskusi na kraju postavitve tehtnice
3UHVNXVH QD NUDMX SRVWDYLWYH WHKWQLFH PRUD ELWL PRJRþH L]YHVWL ]DQHVOMLYR LQ HQRVWDYQR V
SURL]YRGRP R]LURPD SURL]YRGL NL VH WHKWDMR 1DPHVWLWHY WUDþQLK WHKWQLF PRUD ELWL QDþUWRYDQD
WDNRGDMHPRJRþHL]YDMDWLQMLKRYRSUHYHUMDQMHQHGDELSUHNLQMDOLQRUmalno obratovanje.
9 EOLåLQL SUHVNXãDQH WUDþQH WHKWQLFH R]LURPD WHKWQLF PRUD ELWL VWDOQR QD YROMR SUHVNXVQD
WHKWQLFD NL MH VNODGQD ] ]DKWHYDPL WRþNH  WH SULORJH VNODGLãþHQMH LQ WUDQVSRUW SD
RUJDQL]LUDQDWDNRGDMHSUHSUHþHQDPRUHELWQDL]JXEDSURL]YRGD

10.2.2

Preverjanje naprave za zaznavanje pomika
ýHVHXSUDYLþHQRGRPQHYDGDODKNRQDSUDYD]D]D]QDYDQMHSRPLND]GUVXMHMHWUHEDWDN]GUV
izmeriti.

10.2.3

3UHYHUMDQMHQLþOLUDQMD
3UHYHUMDQMH VH L]YHGH QD FHOHP ãWHYLOX REUDWRY WUDNX SRG SRJRML L] WRþN  LQ  WH
priloge.

10.2.4

StabilnosWQLþOH
3ULSUHVNXVLKQDNUDMXSRVWDYLWYHWHKWQLFHPRUDVWDELOQRVWQLþOHXVWUH]DWL]DKWHYDPWRþNH
te priloge.
Na tehtQLFDK RSUHPOMHQLK ] QDSUDYR ]D SUHYHUMDQMH QLþOH ] GRGDWQR PDVR MH WUHED SUHVNXV
izvesti najmanj petkrat. Izmerjeni odmiki od kontrolne vrednosti ne smejo presegati vrednosti,
L]UDþXQDQHVSRPRþMRGRORþEL]WRþNHWHSULORJH

10.2.5

Preskusi z materialom
Ti preskusi morajo pri normalnih pogojih uporabe zajemati najmanj dva pretoka med
QDMPDQMãLP LQ QDMYHþMLP ,]YHGHMR VH V WDNR NROLþLQR SURL]YRGD NL MH QDMPDQM HQDND
najmanjšemu seštetemu bremenu.
Masa proizvoda se preveri, preden gre le-WDþH]WUDþQRWHKWQLFRDOLSRWHP
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ZGRADBA

11.1

Posebni pogoji namestitve
7UDþQHWHKWQLFHPRUDMRL]SROQMHYDWi naslednje pogoje namestitve:

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH

11.1.1

JW6WUDQ

9DOMþQDSURJD
Zgornja nosilna površina valjev in skupin valjev, ki tvorijo progo transportnega traku,
mora biti vzporedna s posamezno skupino valjev. Skladnost s to zahtevo ni nujna za
YDOMH Y QHSRVUHGQL EOLåLQL NRQþQLK EREQRY 1DNORQ RVL VWUDQVNHJD YDOMD JOHGH QD RV
VUHGQMHJDYDOMDQHVPHELWLYHþMLRGSULUD]UHGXLQ pri razredu 2.
1DNORQ SRGROåQHJD UDYQHJD GHOD UDYQLQH ]JRUQMH QRVLOQH SRYUãLQH YDOMHY QH VPH ELWL
YHþMLRG]DUD]UHGLQ]DUD]UHGþHSURL]YRGSULWHPQH]GUVXMH
=DUD]UHGPRUDMRELWLWHKWDOQLYDOMLLQQRVLOQLYDOMLQHSRVUHGQRSUHGWHKWDOQRSORãþRLQ]D
QMRXOHåDMHQLQDNURJOLþQLKOHåDMLKDOLQDSRGREQLYUVWLOHåDMHYSRUDYQDQRVWWHKYDOMHY]D
GDQR EUHPH NL MH SULEOLåQR HQDNR SRORYLFL ]PRJOMLYRVWL PRUD ELWL Y RNYLUX  PP
SRJUHãHNHNVFHQWULþQRVWLSDQHVPHSUHVHJDWLPP

11.1.2

Transportni trak

11.1.2.1

Spoji
7UDN PRUDELWLVHVWDYOMHQL]HQHJDDOLGYHKGHORY]HQDNLPL]QDþLOQRVWmi; spoj ali spoji morajo
biti poševni, ostri kot med spojem in stranskim robom traku pa ne sme presegati 45°.

11.1.2.2

'ROåLQD
'ROåLQDRGYLWHJDWUDNXQHVPHSUHVHJDWLNUDMãHRGQDVOHGQMLKGYHKYUHGQRVWL
- SRWLNLMRRSUDYLNDWHUDNROLWRþNDQDWUDNXYPLQXWHSULQDMPDQMãLQD]LYQLKLtrosti, ali
- 100 m.

11.1.3

Delovanje proizvoda
5D]GDOMD PHG WHKWDOQR SORãþR LQ SRGDMDOQR QDSUDYR PRUD ELWL HQDND GROåLQL RG GYD- do
SHWNUDWQHSRWLNLMRRSUDYLNDWHUDNROLWRþNDQDWUDNXYHQLVHNXQGLSULQDMYHþMLKLWURVWL

11.2

Pretvornik gibanja
'ROåLQDNLXVWUH]DSUHPLNDQMXWUDNXDOLKLWURVWVHPRUDWDPHULWLQDQRWUDQMLVWUDQLWUDNX
7HKWQLFH NL GHOXMHMR ] LQWHJUDFLMR PRUDMR RPRJRþDWL QDPHVWLWHY SUHWYRUQLND JLEDQMD ]
QDSUDYR NL RPRJRþD ãWHWMH ãWHYLOD REUDWRY DOL GHORY REUDWRY QDSUDYH ]D zaznavanje
pomika.

11.3

Kazalnika trenutnega bremena in pretoka
Tisti deli skale kazalnikov trenutnega bremena in pretoka, kiXVWUH]DMRYUHGQRVWLPNLQHOHåLMR
PHGQDMPDQMãLPLQQDMYHþMLPSUHWRNRPVHPRUDMRUD]OLNRYDWLRGRVWDOHVNDOH
Oba kazalnika ODKNR ]DPHQMD DOL QDGRPHVWL UHJLVWULUQD QDSUDYD þH OH-ta ne vpliva na
rezultate tehtanja.
ýHMHND]DOQLNWUHQXWQHJDEUHPHQDKNUDWLWXGLND]DOQLNSUHWRNDPRUDLPHWLQDSLV
»Pretok velja pri hitrosti traku …. m/s.«

11.4

Kazalniki seštevka in tiskalne naprave
.D]DOQLNL VHãWHYND LQ WLVNDOQH QDSUDYH NL NDåHMR VDPR SR]LWLYQH YUHGQRVWL WUDNX VH PRUDMR
vklopiti takoj, ko je dosHåHQLKQDMYHþMHJDSUHWRND
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cisterne na
plovilih

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica
za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za cisterne na plovilih*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati cisterne na plovilih, način označevanja in postopek EEC-umerjanja.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-26-71/349.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na EEC-umerjanje cistern na
plovilih na notranjih plovnih poteh in na tovornih ladjah za
obalno plovbo (v nadaljnjem besedilu: cisterne).
Izraz “EEC-umerjanje“ (v nadaljnjem besedilu: umerjanje) pomeni umerjanje, ki se izvede skladno s tem pravilnikom.
3. člen
Rezultati umerjanja se skladno s prilogami I, II, III in IV,
ki so sestavni deli tega pravilnika, zapišejo v certifikat o
umerjanju.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
4. člen
Cisterne morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz
Priloge I.
III. NAPISI IN OZNAKE
5. člen
Napisi in oznake na cisternah so določeni v Prilogi I.
IV. POSTOPEK UMERJANJA
6. člen
Postopek umerjanja je določen v Prilogi I.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve
ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-7
Ljubljana, dne 12. septembra 2001
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na umerjanje cistern na plovilih
(71/349/EGS).
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Priloga I

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA UMERJANJE CISTERN

1.

2.

3.

=PRJOMLYRVWFLVWHUQVHGRORþL
-

VSUHQRVRPYRGHDOLGUXJHXVWUH]QHWHNRþLQHNDWHUHSURVWRUQLQDVHPHUL]PHULOLR]LURPDPHULOQR
opremo, ki ima za ta namen posebej umerjena merila, ali

-

] L]UDþXQRP QD SRGODJL XJRWRYOMHQLK PHU FLVWHUQH WD RSHUDFLMD VH NMHU MH PRJRþH QDGRPHVWL ]
GHOQLPQDY]NULåQLPSUHYHUMDQMHPVSRPRþMRL]PHUMHQLKSURVWRUQLQWHNRþLQH

8PHUMDQMHVHL]YHGHQDWDNQDþLQLQ]PHULOLWDNHWRþQRVWLGDUHODWLYQLSRJUHãNLJOHGHQD]Pogljivost, ki
so navedeni v izdanih dokumentih, ne presegajo:
a)

SUDYLORPDR]QDþHQH]PRJOMLYRVWL

b)

L]MHPRPD SUL FLVWHUQDK ] ]HOR ]DSOHWHQR REOLNR NL MLK QL PRJRþH XPHULWL V SUHQRVRP  5/1000
R]QDþHQH]PRJOMLYRVWL

Rezultati umerjanja sH]DSLãHMRYFHUWLILNDWRXPHUMDQMXNLVRPXSULORåHQHVKHPHLQWDEHOHNLNDåHMR
]ODVWL Y OLWULK DOL Y NXELþQLK GHFLPHWULK DOL Y NXELþQLK PHWULK L]UDåHQR SURVWRUQLQR WHNRþLQH NL MH Y
FLVWHUQLNRMHQLYRSURVWHSRYUãLQHWHNRþLQHQDGRORþHQLYLãLQLL]UDåHQLYFHQWLPHWULKDOLYGHFLPHWULK
QDQDYSLþQLVWUDQLFLGROåLQVNHPHUH
Centimetrske ali decimetrske tabele se lahko nadomestijo z milimetrsko interpolacijsko tabelo.
Ti dokumenti morajo biti skladni s prilogami II, III in IV.

4.

Na vsako cisterno sHYEOLåLQLPHULOQHRGSUWLQHSULWUGLSORãþLFD]QDVOHGQMLPLSRGDWNLRXPHUMDQMX
- številko cisterne,
-VNXSQRUHIHUHQþQRYLãLQR+
- številko certifikata o umerjanju.
3ORãþLFDPRUDELWLL]GHODQDL]GRYROMREVWRMQHJDPDWHULDODLQ]DãþLWHQD]R]QDNR((&L]SRVHEQHJD
]D WR QDPHQMHQHJD VYLQþHYHJD VXURYFD WDNR GD SORãþLFH QL PRJRþH RGVWUDQLWL QH GD EL VH
SRãNRGRYDOD]DãþLWQDR]QDND

5.

&HUWLILNDW R XPHUMDQMX VH QH L]GD þH NRQVWUXNFLMD LQ UD]SRUHGLWHY FLVWHUQ LQ SRYH]RYDOQLK FHYL QLVWD
takšni, da bi ELOR PRJRþH FLVWHUQH LQ SRYH]RYDOQH FHYL SRG QRUPDOQLPL REUDWRYDOQLPL SRJRML SORYLOD
EUH]WHåDYHSRSROQRPDL]SUD]QLWLDOLSRSROQRPDQDSROQLWLQHGDELQDGPHUMHQRWHNRþLQRDOLYQMHMSRG
QLYRMHPQDNDWHUHPVHãWHMHGDMHFLVWHUQDSROQDQDVWDMDOL]UDþQLåHSL
ýHVHGRSXãþDMRL]MHPHDOLþHMHWUHED]D]DJRWDYOMDQMHSUDYLOQHJDPHUMHQMDVSUHMHWLYDUQRVWQHXNUHSH
morajo biti ti omenjeni v certifikatu o umerjanju.

6.

1DYSLþQD VWUDQLFD GROåLQVNH PHUH QD NDWHUL VH GRORþD YLãLQD WHNRþLQH PRUD SUDYLORPD SULEOLåQR
SRWHNDWL VNR]L WHåLãþH YRGRUDYQLK GHORY FLVWHUQH LQ VLFHU Y YVDNHP GHOX NMHU ODKNR SRG QRUPDOQLPL
SRJRMLXSRUDEHSULGHGRSURVWHSRYUãLQHWHNRþLQH

6WUDQJW
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ýHWDSRJRM]DUDGLNRQVWUXNFLMVNLK]QDþLOQRVWLFLVWHUQHQLL]SROQMHQPRUDELWLYFHUWLILNDWXRXPHUMDQMX
QDYHGHQRGDMHPRJRþHQLYRWHNRþLQHYFLVWHUQLGRORþLWLOHþHLPDSORYLOREDODQVLUDQMHLQQDJQMHQRVW
HQDNRQLþ
2VYRGLODGRORþDQDYSLþQLSRORåDMPHUH
9RGLOR PRUD ]DJRWDYOMDWL SUDYLOQR SR]LFLRQLUDQMH PHUH QDþLQ NDNR MH YRGLOR NRQVWUXLUDno, ne sme
SRY]URþLWLQLNDNUãQLKVLVWHPDWLþQLKPHULOQLKSRJUHãNRY5HIHUHQþQLSRGDWHNMHYRGRUDYQDUDYQLQDVNR]L
]JRUQML URE YRGLOD 5D]GDOMH RG WH UDYQLQH GR YRGRUDYQH LQ QHRGVWUDQOMLYH NRQWDNWQH SORãþLFH NL MH
QDPHãþHQDQDYSLþQRSRGSRGDWNRPVHLPHQXMHVNXSQDUHIHUHQþQDYLãLQD+LQVHQDYHGHQDYUKX
vsake tabele.
=DJRWRYLWLMHWUHEDGDVWDWDNRSRORåDMUHIHUHQþQHJDSRGDWNDJOHGHQDFLVWHUQRNRWVNXSQDUHIHUHQþQD
višina H dejansko nespremenljiva.
2]QDND((&VHSULWUGLQDUHIHUHQþQLSRGDWHN
7.

Certifikat o umerjanju, upoštevaje:
D WRþQRVWVNDNUãQRVRGRORþHQHSURVWRUQLQHQDYHGHQHYWDEHODKLQ
E WRþQRVWVNDNUãQRMHPRJRþHGRORþLWLQLYRSURVWHSRYUãLQHWHNRþLQHYFLVWHUQDK
NDåHUHODWLYQRWRþQRVWXSRUDEHFLVWHUQ]DGRORþDQMHSURVWRUQLQHWHNRþLQHNLMRYVHEXMHMR
9SULPHUXL]WRþNHD UHODWLYQLSRJUHãHNQHVPHSUHVHJDWLSURVWRUQLQHQDYHGHQHYWDEHOLY
SULPHUXL]WRþNHE SDQHSURVWRUQLQHQDYHGHQHYWDEHOL
1DMPDQMãDPHUOMLYDYLãLQDMHGRORþHQDSULQDMPDQj 500 mm.

8.

9HOMDYQRVWR]QDNFHUWLILNDWRYRXPHUMDQMXLQWDEHOXPHUMDQMDL]WHþH
-

po dvanajstih letih,

-

takoj, ko se cisterna deformira ali ko je popravljena oziroma rekonstruirana tako, da bi lahko
spremenila svoje merilne lastnosti.

Na vrhu certLILNDWD LQ YVDNH WDEHOH MH R]QDþHQ ]DGQML PHVHF R]LURPD OHWR GYDQDMVWPHVHþQH GREH
veljavnosti.
Certifikati in tabele se obnovijo samo po ponovnem umerjanju.

JW6WUDQ
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Priloga II
ZAPISI O UMERJANJU

Zapis o umerjanju, ki ga izda Urad Republike Slovenije za meroslovje, sestavljajo naslednji
dokumenti:
1.

certifikat o umerjanju, v katerem so navedeni naslednji podatki:
a)

ime in naslov pristojnega organa, ki je certifikat izdal,

b)

LPHLQSRORåDMRSHUDWHUMD

c)

serijska številka certifikata (ki se navede na vVHKGUXJLKGRNXPHQWLKLQQDSORãþLFDKRXPHUMDQMX 

d)

datum izdaje certifikata,

e)

datum izteka veljavnosti certifikata,

f)

podatki o plovilu (ime, registracijska številka, ime in naslov lastnika ter leto izgradnje),

g)

VH]QDPSULORåHQLKGRNXPHQWRYLQQjihova narava,

h)

skupine cistern, za katere se lahko uporablja enaka tabela,

i)

QDYHGEDFLVWHUQYNDWHULKMHL]WRþQL]ELUDOQLNDOLJUHOQLN

j)

skupna zmogljivost,

k)

WRþQRVWUH]XOWDWRYSRGDQLKYWDEHODK

l)

WRþQRVWXSRUDEH]DSLVDRXPHUMDQMX]DGRORþDQMHSURVWRUQLQHWHNRþLQHYFLVWHUQDK

m)

najmanjša izmerljiva višina;

2.

GLDJUDP ãW  NL NDåH SRORåDM FLVWHUQ Y SORYLOX WHU ]D YVDNR FLVWHUQR VNXSQR UHIHUHQþQR YLãLQR +
SR]LFLRQLUDQMH PHUH LQ SRORåDM VOHGQMH JOHGH QD VSUHGQMR VWHQR FLVWHUQH LQ Qa Y]GROåQR VUHGLQVNR
steno ali ravnino;

3.

GLDJUDPãWNLMHSUHþQLSUHVHNFLVWHUQLQNDåH]ODVWLSROPHUERNDL]ERþHQRVWYLãLQRGHEODLQQDþLQ
konstrukcije vodila;

4.

þH LPD SORYLOR Y FLVWHUQDK JUHOQLNH DOL L]SXVWQH ]ELUDOQLNH GLDJUDP ãW  NL SRGDMD SURVWRUQLQR NL MR
]DY]HPDMRJUHOQLNLR]LURPD]ELUDOQLNLWHUSURVWRUQLQRWHNRþLQHNLMRODKNRVOHGQMLYVHEXMHMRRGHQHJD
zasuna do drugega;

5.

]DYVDNRFLVWHUQRDOLVNXSLQRSRGREQLKFLVWHUQFHQWLPHWUVNRDOLGHFLPHWUVNRWDEHORSURVWRUQLQHNLNDåH
skupQH UHIHUHQþQH YLãLQH + LQ GDWXP L]WHND YHOMDYQRVWL WHU PLOLPHWUVNR LQWHUSRODFLMVNR WDEHOR þH MH
SULORåHQD

6WUDQJW
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Priloga III
VZOREC CERTIFIKATA O UMERJANJU
Pristojni organ ………………………………………………………………………………….
'UåDYD««««««««««««

Datum izteka

CERTIFIKAT O UMERJANJU, ŠT. ………….
'……………………………………'1
…………………………………………………………………………………………………..
SULLPHNLPHLQSRORåDMXVOXåEHQFDNLMHL]YHGHOXPHUMDQMH
potrjuje, da je dne ………………. na zahtevo ………………………………………………….
izvedel umerjanje cistern ………………… '…………………………….', registriranega pod št.
………………….., last ……………………………….. in zgrajenega leta ……………………
9 GLDJUDPX ãW  VR SRGDQH XVWUH]QH OHJH FLVWHUQ QMLKRYR RãWHYLOþHQMH SR]LFLRQLUDQMH PHU LQ ]D YVDNR
FLVWHUQR SRVHEHM VNXSQD UHIHUHQþQD YLãLQD + UHIHUHQþQHJD SRGDWND NL JD WYRUL ]JRUQML URE YRGLOD NL QRVL
]DãþLWQRR]QDNR((& QDG]JRUQMRSRYUãLQRVWLþQHSORãþHQDGQXFLVWHUQH
'LDJUDPãWMHGLDJUDPDWLþQLSUHVHNFLVWHUQSRQDYSLþQLVWUDQLFLGROåLQVNHPHUH
Diagram št. 3 prikazuje razporeditev in prostornino zbiralnikov in grelnikov v cisternah.
ýH VH XSRUDEOMDMR SULORåHQH FHQWLPHWUVNH WDEHOH VH YLãLQD WHNRþLQH GRORþL QD QDYSLþQL VWUDQLFL GROåLQVNH
mere, kot je prikazano v diagramu št. 1.
Ista tabela se lahko uporablja za naslednje cisterne: ……………………………………………
1DMYHþMLSRJUHãHNSULXPHUMDQMXFLVWHUQMH
 Å R]QDþHQH]PRJOMLYRVWLSULFLVWHUQDKãW«««««««««««««
 Å R]QDþHQH]PRJOMLYRVWLSULFLVWHUQDKãW«««««««««««««
1DMYHþMLSRJUHãHNSULXSRUDELFLVWHUQ]DGRORþDQMHNROLþLQHWHNRþine, ki jo vsebujejo, je:
 Å R]QDþHQHSURVWRUQLQHSULFLVWHUQDKãW«««««««««««««
 Å R]QDþHQHSURVWRUQLQHSULFLVWHUQDKãW«««««««««««««
SRGSRJRMHPGDMHSORYLORQDUDYQLNRELOLFLLQGDVRQLYRMLWHNRþLQHSUDYLOQRGRORþHQL z regulirnimi merilnimi
instrumenti.
Skupna zmogljivost …………………………………..
Najmanjša merljiva višina = 500 mm.
äLJLQSRGSLVRSHUDWHUMD 
V …………………., dne ……………………….

1

7LSSORYLOD QSUYOHNDODGMDEDUåD LQLPHSORYLOD

JW6WUDQ
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Priloga IV
VZOREC UMERJALNE TABELE

Pristojni organ …………………………………………………………
Datum izteka

3RORåDMRSHUDWHUMD«««««««««««««««««««««

DODATEK K CERTIFIKATU O UMERJANJU, ŠT. ………….
'………………………….'1
Cisterna št. ……………
7DEHODYNXELþQLKGHFLPHWULK OLWULKNXELþQLKPHWULK SRGDMDSURVWRUQLQRWHNRþLQHYFLVWHUQLJOHGHQD
FHQWLPHWUVNRYLãLQRWHNRþLQHYFLVWHUQLQDGRVQRYRPHUHSULND]DQRYGLDJUDPLKãW
……………………………
6NXSQD]PRJOMLYRVW«««««««««6NXSQDUHIHUHQþQDYLãLQD+««««««««
m

cm

0

00

Prostornina

m

cm

0

50

Prostornina

m

cm

1

00

m

cm

1

50

01

51

01

51

02

52

02

52

03

53

03

53

04

54

04

54

05

55

05

55

06

56

07

57

08

58

09

59

(Razporeditev tabele s prostorninami v stolpcih)

1

Prostornina

Tip in ime plovila.

Prostornina
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre,
ki lahko nosijo oznake in znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko
nosijo oznake in znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati merilniki časa in prevožene poti (v nadaljnjem
besedilu: taksimetri), ki lahko nosijo oznake in znake EEC,
postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih
overitev in način označevanja.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako
MP-20-77/95.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– “taksimetri” so merilni instrumenti, ki skladno z značilnostmi vozila, v katero so vgrajeni, in s tarifami, na katere
so nastavljeni, samodejno izračunavajo in med uporabo nenehno kažejo zneske, ki naj bi jih plačali uporabniki javnih
vozil (taksijev), na podlagi prevožene poti ter pod določeno
hitrostjo v času, ko je vozilo zasedeno.
* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive o približevanju
zakonov držav članic, ki se nanaša na taksimetre (77/95/EGS).

Uradni list Republike Slovenije

– “kazanje taksimetra” je kazanje, ki je ne glede na
tarifo odvisno od konstante “k” taksimetra in od karakterističnega koeficienta “w“ vozila, v katerega je taksimeter
vgrajen. Koeficient “w“ je funkcija dejanskega obsega “l“
koles vozila in prestavnega razmerja med številom vrtljajev
koles ter številom vrtljajev sestavnega dela na vozilu, ki je
predviden za priključitev na taksimeter.
– “konstanta “k“ vozila” je karakteristična veličina, ki
predstavlja vrsto in število signalov, ki jih mora taksimeter
prejeti, da pravilno kaže prevoženo pot.
Konstanta “k“ vozila je izražena:
a) v vrtljajih na pokazani kilometer (vrt/km) ali
b) v impulzih na pokazani kilometer (imp/km),
odvisno od tega, ali je podatek v zvezi s prevoženo
potjo na vhodu taksimetra v obliki števila vrtljajev pogonske
osi (pogonska os na točki vstopa v instrument) ali v obliki
električnih signalov.
– “karakteristični koeficient “w“ vozila je veličina, ki
predstavlja vrsto in število signalov, ki so potrebni za pogon
taksimetra in ustrezajo prevoženi poti s prikazom na ustreznem mestu, predvidenem na vozilu v ta namen.
Karakterističen koeficient “w“ je izražen:
a) v vrtljajih na prevoženi kilometer (vrt/km) ali
b) v impulzih na prevoženi kilometer (imp/km),
odvisno od tega, ali je podatek, ki se nanaša na prevoženo pot vozila, podan v obliki števila vrtljajev osi, ki poganja
taksimeter, ali v obliki električnih signalov.
Koeficient “w” je treba določiti pod standardnimi preskusnimi pogoji za vozilo.
– “dejanski obseg “l“” kolesa vozila, ki neposredno ali
posredno poganja taksimeter, je razdalja, ki jo vozilo prevozi
v enem celem vrtljaju svojega kolesa. Če taksimeter poganjata dve povezani kolesi, je dejanski obseg izraženo povprečje dejanskega obsega vsakega od obeh koles, izraženo
v milimetrih posameznega kolesa.
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Dejanski obseg “l“ je soodvisen s karakterističnim koeficientom “w“ vozila, zato mora biti ta obseg, če se določa,
prav tako določen pod “standardnimi preskusnimi pogoji za
vozilo” iz tega člena.
– “prilagoditvena naprava (adapter)” je naprava, ki je
namenjena prilagajanju karakterističnega koeficienta “w“ vozila konstanti “k“ taksimetra.
– “območje dopustnih pogreškov” je območje pogreškov, ki je odvisno izključno od taksimetra (pogreškov taksimetra). Prave vrednosti, ki se uporabljajo za določanje pogreškov, se izračunajo iz konstante “k“ taksimetra in tarif, na
katere je taksimeter nastavljen.
Območje dopustnih pogreškov določa največji odmik
med najvišjim in najnižjim kazanjem.
– “hitrost preklopa” je hitrost, pri kateri pogon kazalne
naprave taksimetra preklopi od časa na prevoženo pot ali
obratno. Dobi se tako, da se tarifa za čas deli s tarifo za
prevoženo pot.
– “standardni preskusni pogoji za vozilo” so preskusni
pogoji za določanje njegovega karakterističnega koeficienta
in so izpolnjeni:
a) če imajo pnevmatike na kolesu oziroma kolesih, ki
poganjajo taksimeter, isti dejanski obseg “l“ kot kolesa,
uporabljena za določanje karakterističnega koeficienta “w“.
Pri tem morajo biti pnevmatike v dobrem stanju in napolnjene na pravilni tlak;
b) če je obremenitev vozila približno 150 kg (kar ustreza masi dveh odraslih oseb, vključno z voznikom);
c) če se vozilo giblje na lastni pogon, na ravni in enakomerni površini ter naravnost s hitrostjo 40 ± 5 km/h.
Če se preskusi izvajajo pod drugačnimi pogoji, npr. pri
drugačni masi, drugačni hitrosti ali pri hitrosti hoje, v laboratoriju na preskusni mizi itd., se rezultati korigirajo s pretvorniki, ki so potrebni za pretvorbo dobljene vrednosti v vrednost, ki bi jo dobili pod zgoraj navedenimi “standardnimi
preskusnimi pogoji za vozilo“.
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2. Posebne oznake in napisi
5. člen
Ob vseh okencih kazalne naprave morajo biti nameščene jasne, čitljive in nedvoumne oznake. Poleg prikaza
voznine in doplačil morata biti označena ime in simbol denarne enote.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
6. člen
Skladnost taksimetrov z meroslovnimi zahtevami je mogoče potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC-prva
overitev merila vsakega taksimetra.
7. člen
EEC-prva overitev taksimetra se izvede v več stopnjah.
Prva stopnja: taksimeter se označi z oznako za delno
EEC-prvo overitev merila:
a) ko tip taksimetra pridobi EEC-odobritev tipa merila;
b) ko je taksimeter skladen z EEC odobrenim tipom in
je označen z oznakami, iz 4. člena tega pravilnika;
c) ko območje pogreškov ustreza zahtevam iz točk 3.1
in 3.2 Priloge I.
Nadaljnje stopnje, ki se izvedejo pred začetkom uporabe taksimetra vključujejo:
– pred vgradnjo v vozilo:
a) preverjanje naravnavanja taksimetra skladno s točko
3.3 Priloge I,
b) preverjanje nastavitve tarife skladno s predpisi.
– po vgradnji v vozilo:
preverjanje celotnega tako zasnovanega merilnega sistema.
Nadaljnje stopnje iz tega člena se izvedejo samo v
primeru, da predhodno še niso bile izvedene.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

3. člen
Taksimetri morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.

8. člen
Rok za redne overitve je 1 leto. Redne in izredne
overitve taksimetrov vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti taksimetra z EEC-odobrenim
tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali taksimeter ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled
pri redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu,
ki je določen za EEC-prvo overitev merila.

III. NAPISI IN OZNAKE
1. Splošne oznake in identifikacija
4. člen
Vsak taksimeter mora biti na številčnici ali na ploščici,
ki je zaščitena z žigom, označen z naslednjimi oznakami, ki
so pri normalnih pogojih vgradnje dobro vidne in čitljive:
a) imenom in naslovom oziroma znakom proizvajalca,
b) oznako tipa taksimetra, njegovo serijsko številko in
letom izdelave,
c) oznako EEC-odobritve tipa,
d) konstanto “k“ (podano z relativno točnostjo najmanj
0,2%).
Na vsakem taksimetru mora biti predviden prostor:
a) za zahtevane dodatne informacije, povezane s taksimetrom ali vozilom,
b) poleg znaka delne EEC-prve overitve še za druge
predpisane oznake.

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-18/01
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
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Priloga I
1.

Merske enote
Za prikaz na taksimetru so dovoljene samo naslednje merske enote:
-]DSUHYRåHQRSRWPHWHUDOLNLORPHWHU
-]DþDVVHNXQGDPLQXWDDOLXUD
9R]QLQDPRUDELWLSRGDQDY]DNRQLWLKGHQDUQLKHQRWDKGUåDYHYNDWHULMHYR]LOR registrirano.

2.

7HKQLþQLSRGDWNL

2.1

0HULOQDQDSUDYDLQUDþXQVNDQDSUDYD

2.1.1

7DNVLPHWHUPRUDELWLNRQVWUXLUDQWDNRGDL]UDþXQDYDLQNDåHFHQRSUHYR]DL]NOMXþQRQDSRGODJL

2.1.2

a)

SUHYRåHQHSRWL SRJRQWHPHOMLQDSUHYRåHQLSRWL NRVHYR]LORJLEOMHVKLWURVWMRNLMHYHþMD
od preklopne hitrosti;

b)

þDVD SRJRQWHPHOMLQDþDVX NRVe vozilo giblje s hitrostjo, manjšo od preklopne hitrosti,
ali kadar se ustavi.

3RJRQ NL WHPHOML QD SUHYRåHQL SRWL PRUD ELWL RGYLVHQ RG YUWHQMD NROHV SUL þHPHU Yzvratna
YRåQMDYR]LODQHVPHSRY]URþLWL]PDQMãDQMDFHQHSUHYR]DDOLSRND]DQHSUHYRåHQe poti.
3RJRQNLWHPHOMLQDþDVXPRUDELWLL]YHGHQ]PHUMHQMHPþDVDNLVHDNWLYLUDVDPR]YNORSRP
krmilne naprave na taksimetru.
ýH VH XUD QDYLMD URþQR PRUD EUH] QDYLMDQMD GHORYDWL QDMPDQM RVHP XU R]LURPD GYH XUL þH MH
QDYLMDOQLVLVWHPSRYH]DQ]URþQLPSRVUHGRYDQMHP]DYNORSWDNVLPHWUD
ýHVHPHKDQLþQDXUDQDYLMDHOHNWULþQRPRUDELWLSURFHVVDPRGHMHQ
(OHNWULþQDXUDPRUDELWLYYVDNHPWUHQXWNXSULSUDYOMHQDQDvklop.

2.1.3

3ULSRJRQXNLWHPHOMLQDSUHYRåHQLSRWLVHPRUDND]DQMH]DSRVDPH]QRWDULIRSUYLþVSUHPHQLWL
SRWHPNRMHELODSUHYRåHQD]DþHWQDSRWNLMHGRORþHQDVNODGQRVSUHGSLVRPNLGRORþDWDULIR
1DGDOMQMHVSUHPHPEHND]DQMDPRUDMRXVWUH]DWLHQDNRPHUQLPSUHVOHGNRPSUHYRåHQHSRWL
Pri pogonu, ki temHOML QD þDVX VH PRUD ND]DQMH ]D SRVDPH]QR WDULIR SUYLþ VSUHPHQLWL SR
]DþHWQHP þDVX NL MH GRORþHQ VNODGQR V SUHGSLVRP NL GRORþD WDULIR 1DGDOMQMH VSUHPHPEH
ND]DQMDPRUDMRXVWUH]DWLHQDNRPHUQLPþDVRYQLPpresledkom.
Brez spremembe pogona mora biti razmerMH PHG ]DþHWQR SUHYRåHQR SRWMR LQ QDGDOMQMLPL
SUHVOHGNL SUHYRåHQH SRWL LVWR NRW PHG ]DþHWQLP þDVRP LQ QDGDOMQMLPL þDVRYQLPL SUHVOHGNL QH
glede na to, katera tarifa se uporablja.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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2.1.4

Prilagoditvena naprava (adapter) mora biti konstruirana tako, da z odpiUDQMHPRKLãMDQLPRJRþ
dostop do drugih delov taksimetra.

2.1.5

7DNVLPHWHU PRUD ELWL ]DVQRYDQ WDNR GD MH PRJRþH HQRVWDYQR L]YHVWL YVDNR VSUHPHPER QD
UDþXQVNLQDSUDYLSRWUHEQR]DXVNODGLWHYWDULINLMLKGRORþDMRSUHGSLVL
ýHMHWDNVLPHWHURSUHPOMHQ]DGHORQDãLUãHPWDULIQHPREPRþMXNRWMHWUHQXWQRYYHOMDYLPRUDMR
WDNVLPHWULYYVHKSRORåDMLKL]YHQREPRþMDL]UDþXQDYDWLLQND]DWLYR]QLQRWHPHOMHþRQDWDULIDKNL
VRGRYROMHQHVSUHGSLVLNLMLKGRORþDMR

2.2

Krmilna naprava

2.2.1

Mehanizma taksimetrDQHVPHELWLPRJRþHYNORSLWLGRNOHUQLSUHGKRGQRQDVWDYOMHQQDHQHJDRG
QDVOHGQMLKGRYROMHQLKSRORåDMHY

2.2.2

3RORåDM35267
9SRORåDMX35267

2.2.3

a)

taksimeter ne sme kazati cene prevoza ali pa morD ELWL WR ND]DQMH QLþ 7R ND]DQMH SD MH
ODKNRHQDNRYUHGQR]DþHWQHPX]QHVNXþHVHWDNRND]DQMHXSRUDEOMD

b)

QLWL SRJRQ NL WHPHOML QD SUHYRåHQL SRWL QLWL SRJRQ NL WHPHOML QD þDVX QH VPHWD DNWLYLUDWL
QDSUDYHNLNDåHFHQRSUHYR]D

c)

QDSUDYDNLNDåHPRUHELWQDGRSODþLODPRUDELWLSUD]QDDOLSDND]DWLQLþ

'UXJLSRORåDML
.UPLOQD QDSUDYD PRUD ELWL ]DVQRYDQD WDNR GD MH PRJRþH WDNVLPHWHU RG SRORåDMD 35267
]DSRUHGRPDSRVWDYOMDWLYQDVOHGQMHGHORYQHSRORåDMH

2.2.4

a)

YUD]OLþQHGHORYQHSRORåDMHSULNDWHULNROLREVWRMHþLWDULILYQDUDãþDMRþHPYUVWQHPUHGXSR
velikosti ali v katerem koli drugem vrstnem redu, ki je dovoljen s tarifnimi predpisi; v teh
SRORåDMLKVHPRUDMRYNORSLWLSRJRQNLWHPHOMLQDþDVXSRJRQNLWHPHOMLQDSUHYRåHQLSRWLLQ
PRUHELWQLND]DOQLNGRSODþLOa;

b)

YSRORåDM867$9/-(1NLNDåHNRQþQL]QHVHN]DSODþLOREUH]NDNUãQHJDNROLGRSODþLOD9
WHPSRORåDMXVHPRUDSRJRQNLWHPHOMLQDþDVXL]NORSLWLLQVHYNORSLWLSRJRQNLWHPHOMLQD
SUHYRåHQLSRWLLQVLFHUQDWDULILNLMHGRYoljena z ustreznimi predpisi.

Upravljanje krmilne naprave
Upravljanje krmilne naprave ima naslednje omejitve:
a)

L] GHORYQHJD SRORåDMD Y NDWHUL NROL WDULIL WDNVLPHWUD QH VPH ELWL PRJRþD YUQLWHY Y SRORåDM
35267 EUH] SUHKRGD þH] SRORåDM 867$9/-(1 .OMXE WHPX SD PRUD ELWL ãH YHGQR
PRJRþSUHKRGL]HQHWDULIHYGUXJR

6WUDQJW
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b)

L] SRORåDMD WDNVLPHWUD 867$9/-(1 QH VPH ELWL PRJRþD YUQLWHY Y GHORYQL SRORåDM Y
SROMXEQLWDULILEUH]SUHKRGDþH]SRORåDM35267

c)

taksimeter mora biti zasnovan tako, da je spreminjanje iz ene tarife v drugo s prehodom
þH] SRORåDM 35267 PRJRþH VDPR þH VR RE SUHKRGX þH] WD SRORåDM Y FHORWL L]SROQMHQL
SRJRMLNLVR]DQMGRORþHQLQDNUPLOQLQDSUDYL

d)

NUPLOQHQDSUDYHQHVPHELWLPRJRþHXSUDYOMDWLWDNRGDELWDNVLPHWHU]DY]HPDOSRORåDMH ki
niso navedeni zgoraj.

Posebne zahteve
1HRGYLVQRRG]JRUDMQDYHGHQLK]DKWHYVHODKNR]DSRUHGMHUD]OLþQLKWDULIL]YDMDWXGLVDPRGHMQR
NRW IXQNFLMD SUHYRåHQH SRWL R]LURPD þDVD NR MH ELOR YR]LOR ]DVHGHQR NRW MH GRORþHQR V
predpisoPNLGRORþDWarifo.

2.3

Kazalna naprava

2.3.1

âWHYLOþQLFD WDNVLPHWUD PRUD ELWL NRQVWUXLUDQD WDNR GD ODKNR SRWQLN WDNR SRGQHYL NRW SRQRþL ]
lahkoto prebere prikaze.

2.3.2

9R]QLQDUD]HQPRUHELWQLKGRSODþLOPRUDELWLODKNRUD]YLGQDL]ND]DQMDVSRUDYQDQLPLãWHYLONDPL
ki so visoke najmanj 10 mm.
.RVHWDNVLPHWHUVNUPLOQRQDSUDYRSUHNORSLL]SRORåDMD35267PRUDND]DOQDQDSUDYDND]DWL
ILNVQL]QHVHNNLXVWUH]D]DþHWQLFHQL
.D]DQMH YR]QLQH VH PRUD QDWR QH]YH]QR VSUHPLQMDWL Y ]DSRUHGQLK SRYHþDQMLK ]D enako
denarno vrednost.

2.3.3

7DNVLPHWHU PRUD ELWL ]DVQRYDQ WDNR GD QD ND]DOQL QDSUDYL VWDOQR NDåH YNORSOMHQL GHORYQL
SRORåDM

2.3.4

7DNVLPHWHU PRUD ELWL ]DVQRYDQ WDNR GD MH QDQM PRJRþH SULNOMXþLWL GRGDWQR QDSUDYR NL QD
]XQDQMLVWUDQLYR]LODNDåHGHORYQLSRORåDMRziroma tarifo, ki jo uporablja.
7D GRGDWQD QDSUDYD QH VPH PRWLWL SUDYLOQHJD GHORYDQMD WDNVLPHWUD DOL RPRJRþDWL GRVWRSD GR
mehanizma oziroma njegovega pogona.

2.3.5

ýH REYH]QR ND]DQMH QL L]YHGHQR Y REOLNL RVYHWOMHQLK ãWHYLON DOL þUN PRUD imeti taksimeter
YJUDMHQR QDSUDYR NL WDNR ND]DQMH RVYHWOL D QH VOHSL LQ MH GRYROM PRþQD GD ]DJRWDYOMD ODKNR
razbiranje.
9LU VYHWOREH WH QDSUDYH PRUD ELWL PRJRþH ]DPHQMDWL QH GD EL ELOR WUHED RGSUHWL ] åLJRP
zavarovane dele taksimetra.

8UDGQLOLVW5HSXEOLNH6ORYHQLMH
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7DNVLPHWHUPRUDELWLPRJRþHRSUHPLWLVVHãWHYDOQLNLNLVRGRORþHQLDOLGRYROMHQLVSUHGSLVLNRW
VRQDSULPHU]DSLVRYDOQLNLNLNDåHMR
D VNXSQRSUHYRåHQRSRWYR]LOD
E VNXSQRSUHYRåHQRSRWYþDVXQDMHPDYR]LOD
c) skupno število "najemov",
d) število rHJLVWULUDQLKSRYHþDQMHQRWYR]QLQH
Ti zapisovalniki morajo pravilno izpolnjevati funkcijo, za katero so namenjeni. Podatke morajo
ND]DWLVSRUDYQDQLPLãWHYLONDPL]QDMYHþMRGHMDQVNRYLãLQRPP

2.3.7

7DNVLPHWUH PRUD ELWL PRJRþH RSUHPLWL V ND]DOQLNRP GRSODþLOD NL MH QHRGYLVHQ RG ND]DOQLND
YR]QLQHLQVHYSRORåDMX35267VDPRGHMQRSRYUQHQDQLþOR
7DND GRSODþLOD PRUDMR ELWL SULND]DQD V SRUDYQDQLPL ãWHYLONDPL ] QDMPDQMãR GHMDQVNR YLãLQR
8 PPLQQHYLãMLPLRGãWHYLONNLNDåHMRYR]QLQR

2.4

Neobvezne dodatne naprave
Taksimeter je lahko opremljen še z dodatnimi napravami, na primer:
a) z zapisovalnimi napravami za potrebe lastnika vozila,
E VNDUWLþQLPLDOLWUDþQLPLWLVNDOQLNLNLEHOHåLMRYR]QLQR
Vgradnja takih naprav in njihovo delovanje ne smeta vplivati na pravilno delovanje taksimetra.

2.5

Konstrukcija

2.5.1

Taksimetri morajo biti zanesljivi in trdno grajeni.
Bistveni sestavni deli morajo biti izdelani iz materiala, ki zagotavlja ustrezno trdnost in
odpornost.

2.5.2

Ohišje taksimetra ter ohišje adapterja, ki ni vgrajen v ohišje taksimetra, kakor tudi objemke in
]DãþLWHSUHQRVQLKþOHQRYPRUDMRELWLNRQVWUXLUDQLWDNRGDELVWYHQLKVHVWDYQLKGHORYPHKDQL]PD
QLPRJRþHGRVHþLRG]XQDMLQGDVR]DãþLWHQLSUHGSUDKRPLQYODJR
'RVWRSGRVHVWDYQLKGHORY]DQDUDYQDYDQMHQHVPHELWLPRJRþQHGDELVHSRãNRGRYDOL]DãþLWQL
åLJL

3.

2EPRþMHGRSXVWQLKSRJUHãNRY
Za laboratorijsko kontrolo taksimetra, ki je pripravljen za vgradnjo in opremljen z dodatki, mora
biti (dogovorjena) prava vrednost mHUMHQLKYHOLþLQWLVWDNLMHUH]XOWDWYUHGQRVWLNSULND]DQHQD
taksimetru, in tarife oziroma tarif, na katere je bil instrument nastavljen.
3UDYD YUHGQRVW WHK YHOLþLQ PRUD ELWL Y REPRþMX PHG QDMYLãMR LQ QDMQLåMR GRYROMHQR SRND]DQR
vrednostjo.
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3UL SRJRQX NL WHPHOML QD SUHYRåHQL SRWL REPRþMH GRSXVWQLK SRJUHãNRY ]D SUHYRåHQR SRW QH
VPHSUHNRUDþLWL
a)

]D ]DþHWQR UD]GDOMR   SUDYH YUHGQRVWL ]D ]DþHWQH UD]GDOMH NL VR NUDMãH RG 
PHWURYSDMHVSUHMHPOMLYRREPRþMHPHWURY

b)

za nadaljnje razdalje: 2 % prave vrednosti.

3ULSRJRQXNLWHPHOMLQDþDVXREPRþMHGRSXVWQLKSRJUHãNRY]DGDQRþDVRYQRHQRWRQHVPH
SUHNRUDþLWL
a)

]D ]DþHWQL þDV   SUDYH YUHGQRVWL ]D ]DþHWQL þDV NL MH NUDMãL RG  PLQXW SD MH
VSUHMHPOMLYRREPRþMHVHNXQG

b)

]DQDGDOMQMLþDVSUDYHYUHGQRVWL.

3.3

&HORWHQ PHULOQL VLVWHP WDNVLPHWHU LQ YR]LOR  PRUD ELWL QDUDYQDQ WDNR GD VR PHMH REPRþMD
GRSXVWQLKSRJUHãNRYVLPHWULþQHJOHGHQDSRJUHãHNQLþ]DSRJRQNLWHPHOMLQDSUHYRåHQLSRWL
se ta pogrešek nanaša na dejansko razdaljo, ki jo vozilo prevozi.

4.

=DYDURYDQMH]åLJRP

4.1

1DVOHGQML VHVWDYQL GHOL WDNVLPHWUD PRUDMR ELWL NRQVWUXLUDQL WDNR GD MLK MH PRJRþH ]DYDURYDWL ]
åLJRP
a)

ohišje, v katerem je notranji mehanizem taksimetra,

b)

ohišje adapterja,

c)

]DãþLWQL SRNURYL PHKDQVNLK DOL HOHNWULþQLK QDSUDY NL SRYH]XMHMR YKRGQD PHVWD QD
WDNVLPHWUX]XVWUH]QLPVHVWDYQLPGHORPQDYR]LOX]DSRYH]DYRVWDNVLPHWURPYNOMXþQR]
odstranljivimi deli adapterja,

d)

þH VH XUQL PHKDQL]PL QDYLMDMR HOHNWULþQR LQ LPD NUPLOQD QDSUDYD WDNVLPHWUD HOHNWULþQL
SRJRQHOHNWULþQLNDEHOVNLSULNOMXþNL

e)

YVHSORãþLFH]DREYH]QHR]QDNHR]LURPD]DRYHULWYHQHR]QDNH

f)

HOHNWULþQLNDEHOVNLSULNOMXþNLRMDþHYDOQHQDSUDYHL]WRþNHWHSULORJHþHMHQDPHãþHQD

4.2

9VL åLJL PRUDMR ELWL SULWUMHQL WDNR GD QL PRJRþ GRVWRS GR ]DYDURYDQLK VHVWDYQLK GHORY LQ
SULNOMXþNRYQHGDELVH]DãþLWQLåLJSRãNRGRYDO

4.3

V certifikatu o EEC-RGREULWYLWLSDPHULODVHGRORþLMRPHVWDNMHVHQDPHVWLMR]DãþLWQLåLJLWHUSR
potrebi tudi njihov material in oblika.
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3928.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike
tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in
znake EEC

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka
v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake
in znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki tlaka v
pnevmatikah (v nadaljnjem besedilu: merilniki tlaka), ki lahko
nosijo oznake in znake EEC, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev in način označevanja.
Merilniki tlaka so merilniki, ki merijo in prikazujejo razliko med tlakom zraka ali ekvivalentnega medija v pnevmatikah in zunanjim zračnim tlakom.
2. člen
Ta pravilnik se nanaša na merilnike tlaka z mehanskim
elastičnim zaznavalom in mehanskim sistemom prenosa elastične deformacije zaznavala na kazalno napravo in brez
prednastavitvenih naprav.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako
MP-22-86/217.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Največji dopustni pozitivni ali negativni pogreški so glede na izmerjeni tlak določeni kot absolutne vrednosti.
Izmerjeni tlak
0 do 4 bar
od 4 bar do 10 bar
nad 10 bar

Največji dopustni pogrešek
0,08 bar
0,16 bar
0,25 bar

Pri uporabi merilnika tlaka v temperaturnem območju
od 15 °C do 25 °C največji dopustni pogreški ne smejo biti
preseženi. To temperaturno območje je označeno kot referenčno temperaturno območje.
4. člen
Pri temperaturah, ki so zunaj referenčnega temperaturnega območja, toda med –10 °C in +40 °C, so največje
dopustne temperaturno odvisne spremembe kazanja:
Izmerjeni tlak
Največji dopustni pogrešek
0 do 4 bar
0,1% od 4 bar na °C
od 4 bar do 10 bar
0,05% od 10 bar na °C
nad 10 bar 0,05% od zgornje meje skale na °C

* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na merilnike tlaka v pnevmatikah
(86/217/EGS).
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5. člen
Najmanjši razdelek na skali merilnika tlaka mora biti
0,1 bar.
6. člen
Pri atmosferskem tlaku se mora mehanski kazalec vrniti
na vrednost “0” ali na drugo oznako na skali, ki pa se mora
jasno razlikovati od vrednosti razdelka. Odstopanje ne sme
preseči vrednosti največjega dopustnega pogreška iz 3.
člena tega pravilnika.
7. člen
Razlika v kazanju istega tlaka pri merjenju v naraščajoči
in nato v padajoči smeri ne sme presegati vrednosti največjega dopustnega pogreška iz 3. člena tega pravilnika. Ta
pogrešek se imenuje histerezni pogrešek in se ugotavlja v
referenčnem temperaturnem območju potem, ko je bil merilnik 20 minut izpostavljen tlaku, enakemu zgornji meji merilnega območja.
III. TEHNIČNE ZAHTEVE
8. člen
Konstrukcija merilnika tlaka mora zagotavljati časovno
stabilnost meroslovnih lastnosti. Obseg preskusov meroslovne stabilnosti v mehanskem okolju se usklajuje z meroslovno tehnično dokumentacijo proizvajalca merilnikov tlaka.
Preskus stabilnosti meroslovnih lastnosti v mehanskem
okolju mora vključevati:
a) obremenitev s tlakom, ki za 25% presega zgornjo
mejo merilnega območja, s trajanjem 15 minut,
b) obremenitev s 1000 tlačnimi impulzi od 0 do
90–95% zgornje meje merilnega območja,
c) izpostavitev 10 000 ciklom tlaka, ki se spreminja od
pribl. 20% do pribl. 75% zgornje meje merilnega območja s
ponavljalno frekvenco, ki ne presega 60 ciklov na minuto,
d) izpostavitev temperaturama –20 °C in +50 °C po
šest ur pri vsaki od obeh temperatur.
Po opravljenih preskusih a), b) in c) in po enournem
mirovanju morajo merilniki tlaka še vedno izpolnjevati zahteve iz 3., 6. in 7. člena tega pravilnika.
Po opravljenem temperaturnem preskusu iz točke d)
tega člena morajo merilniki tlaka mirovati šest ur na temperaturi znotraj referenčnega temperaturnega območja. Po tem
času morajo izpolnjevati zahteve iz 3., 6. in 7. člena tega
pravilnika.
9. člen
Kazalna naprava mora v merilnem območju omogočati
neposredno in točno razbiranje vrednosti izmerjenega tlaka.
Tisti del kazalca, ki se prekriva z razdelbami na skali, ne sme
biti debelejši od samih razdelb na skali. Kazalec mora pokrivati približno polovico dolžine najkrajših razdelbnih črt. Največja razdalja med ravnino gibanja kazalca in ravnino skale
ne sme biti večja od 2 mm oziroma 0,02 L + 1 mm, kjer je L
razdalja med osjo vrtenja kazalca in njegovo konico.
10. člen
Vrednosti razdelkov morajo biti po vsej skali enake,
dolžina pa večja od 1,25 mm.
Vsaka peta razdelbna črta mora biti daljša od ostalih.
Vse razdelbne črte morajo biti enako debele in ne smejo
presegati petine dolžine razdelka.
Vsaka peta ali deseta razdelbna črta mora biti oštevilčena.
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11. člen
Merilnik tlaka mora biti opremljen z naslednjimi dobro
prepoznavnimi in neizbrisnimi napisi in oznakami:
a) na številčnici:
– simbolom za merjeno veličino Pe,
– mersko enoto bar,
– po potrebi oznako, ki kaže lego merilnika med normalno uporabo;
b) na številčnici ali na drugem primernem mestu:
– imenom oziroma oznako proizvajalca,
– identifikacijsko oznako tipa merilnika,
– oznako EEC-odobritve tipa.
Vsi drugi napisi in oznake so dopustni le v primeru, da
ne ovirajo razbiranja rezultata merjenja in ne vplivajo na
pomen obveznih oznak in napisov.
12. člen
Na merilniku tlaka mora biti predvideno mesto za namestitev:
– oznake EEC-prve overitve,
– dodatnih zaščitnih oznak, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do vseh mest, prek katerih je mogoče vplivati
na meroslovne lastnosti merilnika.
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V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
15. člen
Za merilnike tlaka so obvezne overitve. Rok za redne
overitve je 1 leto. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilnik tlaka ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled pri redni ali izredni overitvi je enak pregledu, ki je
predpisan za EEC-prvo overitev.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem
uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
1. EEC-odobritev tipa

3929.
13. člen
Zahteva za EEC-odobritev tipa mora obsegati:
a) najmanj dva reprezentačna vzorca merilnika tlaka,
b) meroslovno tehnično dokumentacijo, ki vključuje
naslednje podatke:
– opis merilnika s tehničnimi risbami,
– podatek o razredu točnosti,
– perspektivno risbo ali fotografijo merilnika,
– sestavno risbo ter seznam sestavnih delov,
– oznako mest za namestitev overitvenih in drugih zaščitnih oznak,
– izjavo, iz katere je razvidno, katerim predpisom oziroma standardom ustreza merilo, za katero se zahteva
EEC-odobritev tipa merila.
Ugotavljanje skladnosti se izvaja po določilih tega pravilnika z etalonskimi merilniki tlaka, katerih merilna negotovost ne sme presegati ene četrtine vrednosti največjega
dopustnega merilnega pogreška merilnika, na katerem se
izvajajo meritve v sklopu preskusa tipa.
Ugotavljanje točnosti kazanja se izvede v najmanj petih
točkah, ki so enakomerno razporejene po merilnem območju merilnika, pri čemer naj bo po ena merilna točka v bližini
najnižje vrednosti, druga pa v bližini največje vrednosti merilnega območja.
2. EEC-prva overitev
14. člen
EEC-prva overitev vključuje:
– ugotavljanje skladnosti merilnika tlaka z odobrenim
tipom,
– ugotavljanje točnosti kazanja v najmanj treh točkah
merilnega območja,
– po potrebi ugotavljanje histereznega pogreška v najmanj treh točkah merilnega območja.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z
nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij
v devetletni osnovni šoli

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi
preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni
osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 19/01) se v peti alinei
5. člena besedi “izpitne komplete” nadomestita z besedama
“preizkuse znanja”.
V šesti alinei se besedilo v oklepaju “(za ustni del)”
dopolni tako, da se glasi:
“(za ustni ali praktični del)”.
V predzadnji alinei se beseda “tekoče” nadomesti z
besedo “preteklo”.
2. člen
Drugi stavek drugega odstavka 8. člena se dopolni
tako, da se glasi:
“V odsotnosti predsednika komisije, ki nima imenovanega namestnika, njegove naloge opravlja tajnik”.
3. člen
V drugi alinei 11. člena se besedilo “izpitnega reda”
nadomesti z besedilom “pravil zaključnega preverjanja in
ocenjevanja znanja (v nadaljevanju: pravila).”
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4. člen
V peti alinei 12. člena se črta besedilo “v tretjem obdobju”.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo “na podlagi
javnega razpisa” nadomesti z besedilom “na predlog šol in
predmetnih komisij”.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo “za vsak
predmet”. Doda se nova prva alinea, ki se glasi:
“– ta pravilnik,”
Dosedanja druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– pravila,”
Dosedanje prva do sedma alinea postanejo druga do
osma alinea.
7. člen
V 15. členu se črta beseda “prve” in vejica.
8. člen
V tretjem odstavku 18. člena se črta beseda ”zaključno”.
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se črtajo besede “izpitnim
redom in”.
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se beseda “le” nadomesti z besedo “praviloma”.
11. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V naknadnem in izrednem roku se opravlja samo pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.”
V dosedanjem tretjem odstavku se beseda “učenci”
nadomesti z besedo “učenec”, beseda “opravljajo” pa se
nadomesti z besedo ”opravlja”.
V dosedanjem četrtem odstavku se pred besedo “zaključno” doda beseda”pisno”.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
12. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna šola prijavi učence:
– najkasneje do konca meseca novembra za poskusno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja,
– najkasneje deset dni po poskusnem preverjanju in
ocenjevanju znanja za redni spomladanski rok,
– dan po posredovanju rezultatov rednega roka za naknadni spomladanski rok in
– najkasneje do 30. junija za izredni rok v mesecu
avgustu.
Šola seznam prijavljenih učencev posreduje Državnemu izpitnemu centru”.
13. člen
V 34. členu se pred besedo “zaključnega” doda beseda “pisnega”, pred besedo “zaključno” pa beseda “pisno”.
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14. člen
V 35. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja na
šoli vodita dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja
predmeta, pri katerem nadzorujeta pisno zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.”
V drugem stavku se pred besedo “zaključno” doda
beseda “pisno”.
V zadnjem stavku se besedi “izpitna tajnost” nadomestita z besedama “zaupne narave”.
15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“36. člen
(pravila)
Učenci morajo pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja ravnati v skladu s pravili, ki jih določi minister.”
16. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo “z izpitnim
redom” nadomesti z besedilom “s pravili”.
17. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“38. člen
(ukrepi za kršitve pravil)
Učencu, ki krši pravila, lahko učitelj izreče naslednje
ukrepe:
– opomin, če ne upošteva oziroma krši pravila,
– prekinitev opravljanja zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja iz predmeta, če kljub izrečenemu opominu
nadaljuje s kršitvijo ali če uporablja nedovoljena sredstva,
pripomočke ali metode.
V primeru ukrepa iz druge alinee prejšnjega odstavka
se učencu pri pisnem zaključnem preverjanju in ocenjevanju
znanja lahko odredi, da zapusti prostor, v katerem poteka
zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja.
Če je učencu izrečen ukrep iz druge alinee prvega
odstavka tega člena, je učenec iz tega predmeta neocenjen. V tem primeru ima učenec možnost opravljati zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja iz tega predmeta v
naslednjem možnem terminu oziroma roku”.
18. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta beseda “nadzornega”.
Drugi stavek drugega odstavka se dopolni tako, da se
glasi:
“Pri obravnavanju ugovora mora biti prisoten učitelj, ki
je izrekel ukrep oziroma oba nadzorna učitelja”.
19. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo “rezultatih
pisnih izdelkov” nadomesti z besedilom “rezultati preverjanja
in ocenjevanja znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob
koncu obdobij”.
20. člen
V prvem odstavku 43. člena se besedilo “Pisnim izpitom” nadomesti z besedilom “Pisnemu zaključnemu preverjanju in ocenjevanju znanja”.
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21. člen
VIII. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
“VIII. HRANJENJE DOKUMENTACIJE

44. člen
(način in rok hranjenja dokumentacije)
Dokumentacija, ki se nanaša na preverjanje in ocenjevanje znanja ob koncu obdobij, se hrani v arhivu šole, na
kateri je učenec opravljal preverjanje in ocenjevanje znanja
ob koncu obdobij.
Šola hrani dokumentacijo v zvezi s preverjanjem in
ocenjevanjem znanja učenca ob koncu obdobij najmanj eno
leto po opravljenem preverjanju in ocenjevanju znanja.
Šola na pisno zahtevo učenca ali njegovih staršev lahko pred uničenjem dokumentacije iz prejšnjega odstavka
učencu izroči pisne preizkuse znanja, povezane z zaključnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-146/2001
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

3930.

Soglasje k Ustanovitvenemu aktu ustanove
-Miljenka Fischer Devetak ustanova za
pospeševanje varstva kulturne dediščineetničnih in verskih manjšin v Jugovzhodni Evropi

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja na
podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS,
št. 60/95), v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi
-Miljenka Fischer Devetak ustanova za pospeševanje varstva kulturne dediščine- etničnih in verskih manjšin v Jugovzhodni Evropi, naslednje

SOGLASJE
k Ustanovitvenemu aktu ustanove -Miljenka
Fischer Devetak ustanova za pospeševanje
varstva kulturne dediščine- etničnih in verskih
manjšin v Jugovzhodni Evropi
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja soglasje k Ustanovitvenemu aktu -Miljenka Fischer Devetak ustanova za pospeševanje varstva kulturne dediščine- etničnih in
verskih manjšin v Jugovzhodni Evropi, s katerim so ustanovitelji:
– dr. Silvan Devetak, Puhova 11, Ljubljana,
– Iscomet inštitut za etnične in regionalne študije, s
sedežem v Mariboru, Ulica Heroja Tomšiča 4, ki ga zastopa
predstojnik zavoda dr. Silvan Devetak,
– dr. Savin Jogan, Poljanska 19, Ljubljana,
– mag. Jasna Murgel, Vojašniška 10, Maribor,
ustanovili -Miljenka Fischer Devetak ustanovo za pospeševanje varstva kulturne dediščine- etničnih in verskih
manjšin v Jugovzhodni Evropi, s sedežem v Mariboru, Tom-
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šičeva 4, o čemer je notar Friderik Bukovič iz Maribora,
TPC, Vita Kraigherja 5, izdal notarski zapis, Opr. št. SV
632/2001 z dne 18. 7. 2001.
Št. 028-73/01
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

BANKA SLOVENIJE
3931.

Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 10.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) ter v skladu z 2. točko sklepa o izdaji bankovcev za
5.000, 1.000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni
list RS, št. 45/92 in 12/95), izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 10.000 tolarjev
1
V 2.a) točki sklepa o spremembi sklepa glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95
in 53/00) se doda tretja alinea, ki se glasi:
“- na levi strani bankovca, v polju z vodnim znakom, je v
zlati barvi spiralno odtisnjeno besedilo: “BANKA SLOVENIJE 1991 · 2001““.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-56
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3932.

Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) ter 2. člena zakona o denarni enoti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I in 33/92), izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
1
Banka Slovenije bo dne 8. oktobra 2001 izročila v
obtok bankovec za 10.000 tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 74/01).
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2
Bankovci za 10.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa
o dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500,
200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in
12/95) in so bili izročeni v obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom o glavnih znamenjih bankovca za 10.000
tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95 in 53/00) ter v skladu s
sklepom o izročitvi bankovca 10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 14/95 in 53/00), ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-57
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3933.

Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) ter v skladu z 2. točko sklepa o izdaji bankovcev
za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev
(Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95), izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
1
V 4.a) točki sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za
1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92,
66/93, 59/00 in 44/01) /v nadaljevanju: sklep/ se doda
nov odstavek, ki se glasi:
“Na levi strani bankovca, v polju z vodnim znakom, je v
zlati barvi spiralno odtisnjeno besedilo: “BANKA SLOVENIJE 1991 · 2001““.

Št.
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Št. GP-58
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

Sklep o izročitvi bankovcev za 1.000 in 100
tolarjev v obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) ter 2. člena zakona o denarni enoti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I in 33/92), izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o izročitvi bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev
v obtok
1
Banka Slovenije bo dne 8. oktobra 2001 izročila v
obtok bankovca za 1.000 in 100 tolarjev z znamenji, ki so
določena s sklepom o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list
RS, št. 74/01).
2
Bankovci za 1.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa o
izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95) in so bili
izročeni v obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom
o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93, 59/00 in 44/01) ter
v skladu s sklepom o izročitvi bankovcev za 1.000, 500 in
100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93 in
59/00), ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.
3
Bankovci za 100 tolarjev, izdani na podlagi sklepa o
izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95) in so bili
izročeni v obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom
o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št. 46/92, 66/93, 59/00 in 44/01) ter
v skladu s sklepom o izročitvi bankovcev za 1.000, 500 in
100 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 46/92), ostanejo še
naprej zakonito plačilno sredstvo.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-59
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.

2
V 6.a) točki sklepa se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Na levi strani bankovca, v polju z vodnim znakom, je v
zlati barvi spiralno odtisnjeno besedilo: “BANKA SLOVENIJE 1991 · 2001““.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3935.

Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v
prodajo in obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 11. člena zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 7/93) in uredbe o
določitvi dogodka, ob katerem se v letu 2001 izdajajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 47/01), izdaja Svet Banke
Slovenije

Stran
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SKLEP
o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in
obtok
1
Banka Slovenije bo 8. oktobra 2001 dala v prodajo
priložnostne zlatnike in srebrnike, izdane ob 10. obletnici
Republike Slovenije in tolarja – denarne enote samostojne
Republike Slovenije, z znamenji, ki so določena z uredbo o
obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih
priložnostnih kovancev ob 10. obletnici Republike Slovenije
in tolarja – denarne enote samostojne Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 62/01).
2
Priložnostni kovanci, izdelani iz zlata in srebra, se bodo
prodajali po ceni, ki je večja od njihove nominalne vrednosti.
3
Banka Slovenije bo 8. oktobra 2001 izročila v obtok
tudi priložnostne kovance za 100 tolarjev, izdelane iz kovin,
iz katerih se izdelujejo kovanci v obtoku, in z znamenji, ki so
določena z uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 10. obletnici
Republike Slovenije in tolarja – denarne enote samostojne
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/01). Kovanci
bodo izročeni v obtok po njihovi nominalni vrednosti.
4
Vsi priložnostni kovanci iz 1. in 3. točke tega sklepa so
zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti, ki je
označena na njih.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. GP-60
Ljubljana, dne 11. septembra 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

3936.

Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99, 37/00, 122/00, 4/01 popr. in 44/01) in na podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o določitvi premije za nakup pravice do nakupa
deviz
1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. točke
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije
50/99, 37/00, 122/00, 4/01 popr. in 44/01) v četrtem
četrtletju 2001 znaša 0,2% višine kupljenih pravic.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3937.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 24. 9. do 30. 9.
2001

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 24. 9. do 30. 9. 2001
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

4 A D.O.O.
A & C MARKETING D.O.O.
ABACCIA-KOMENDANOVIĆ
IN KOMENDANOVIĆ, TRGOVSKO
PODJETJE D.N.O.
ACMAN D.O.O.
ACTION PACIFIC D.O.O.
ADAM D.O.O.
AGEA D.O.O.
AGENCIJA RESINA D.O.O.
AGENT D.O.O. IZOLA
A-GROS D.O.O.
AKROS D.O.O.
AKTIVA BIRO RDR D.O.O.
ALGOJA D.O.O.
ALPREM OPREMA D.O.O.
ALPTOURS D.O.O.
AMAL D.O.O.
AMEBA + D.O.O. LJUBLJANA
ANDERWALD D.O.O.
ANDRAŽ MIHEVC A&A D.N.O.
ANKER D.O.O.
APLIKA D.O.O.
APOLON D.O.O.
ARKADA D.O.O.
AROMA-TI D.O.O.
AS IMPEX D.O.O.
ATELJE KRESNIK D.O.O.
ATLANTICA D.O.O.
AUDIO RODE & CO. D.N.O.
AUTODEL D.O.O.
AUTOENGINEERING D.O.O.
AVEL D.O.O.
AVTO AS D.O.O.
AVTO JARC D.O.O.

04103-0000321590
30000-0002992777
10100-0029207665
03176-1012839627
18309-0014032324
02032-0013525344
02018-0010293311
03111-1086424878
10100-0029212127
03135-1012129850
02033-0010028348
02042-0050202785
18309-0015839337
02312-0051390221
14000-0565035655
02053-0016276593
02043-0019087367
02032-0016801422
02025-0018734975
25100-9704852195
05100-8010060638
03155-1010903760
02312-0017972460
04515-0000322063
18309-0011285090
05100-8010061220
02033-0013880994
02027-0035388419
10100-0029212030
18309-0014482404
10100-0000025312
02013-0013537333
04515-0000320414

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Št.

Transakcijski račun v banki

AVTO LESCE D.O.O.
07000-0000103395
AVTO MOTO DRUŠTVO KAMNIK
03103-1000337091
AVTOVEJA D.O.O.
02085-0015166315
B & B VREČKO D.O.O.
02010-0017985124
BACCAROLA D.O.O.
04515-0000318474
BAL.ŠPORTNO DRUŠTVO LOGATEC 02025-0015803247
BAUER D.O.O.
20470-0011966259
BELIMED D.O.O.
02922-0013102367
BELIMED D.O.O.
90672-0000014417
BELVEDERE D.D.
03135-1000095448
BEMACO COMMERCE D.O.O.
90672-0000015484
BERIL D.O.O.
25100-9705991169
BESTING INŽENIRING D.O.O.
02085-0016770598
BIDSTOR D.O.O.
04515-0000318862
BIRO 96 D.O.O.
02085-0035531368
BIROGRAFIKA BORI D.O.O.
02922-0019084454
BIZJAN & CO. D.N.O. LJUBLJANA 19100-0010032764
BOFROST*ADRIA D.O.O.
10100-0029014635
BOLKA & BOLKA D.O.O.
02085-0089333388
BONEX D.O.O.
10100-0029192630
BORDURA D.O.O.
02043-0016537819
BORIĆ & CO. D.N.O.
02036-0051651968
BPN D.O.O.
25100-9705004194
BROZINA D.O.O. JELŠANE
10100-0029207859
BULL COMPUTERS &
SERVICES D.O.O.
02078-0018912313
BVD RAVNE D.O.O.
20470-0016878921
C M B D.O.O.
02036-0089612336
CAMPO D.O.O.
18309-0012451515
CASA D.O.O.
18300-0013620418
CASTROL SLOVENIJA D.O.O.
03100-1012154166
CEE D.O.O.
03160-1007674870
CENTRALEX D.O.O. LJUBLJANA
02045-0013909118
CESARSKI DVOR D.O.O.
03103-1012870655
CEVKO D.O.O.
25100-9708485136
CHEMECO, PROIZVODNJA,
TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
10100-0029207568
CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HUNGARY LTD.
02222-0016225438
CITADELA D.O.O.
02033-0014415949
CRISTY D.O.O.
10100-0029201069
CYAN D.O.O.
02312-0014805798
ČADEŽ-ING D.O.O.
02013-0050120689
ČEBELARSKO DRUŠTVO
RADLJE OB DRAVI
20470-0013247726
D4 D.O.O. LJUBLJANA
02044-0010356736
DAGRA D.O.O. LJUBLJANA
02011-0016910606
DALUS D.O.O.
18300-0013826737
DANAT
KOVINOSTRUGARSTVO D.O.O.
02373-0015192555
DARK TRANS D.O.O.
02236-0053951156
DASOF D.O.O. RAŠICA
02044-0018715032
DAVA D.O.O.
25100-9707681103
DE & HA D.O.O.
02032-0013775022
DEBIS AC LEASING D.O.O.
30000-0003829014
DENTAL-DEPO D.O.O.
02027-0017042615
DERŽIČ-DREZGA D.O.O.
03157-1008448786
DGP RADLJE D.D.
05100-8010058407
DIAGNOZA D.O.O.
02033-0050649135
DIAMANT VAR. D.O.O. LJUBLJANA 02085-0020263277
DIJO TRADE D.O.O.
02312-0089355827
DINOS HOLDING D.D.
02922-0016508813
DOCCO RADOVAN DOKIĆ K.D.
10100-0029203203
DOGET D.O.O.
05100-8000005812
DOOR TO DOOR D.O.O.
02056-0019256771

Naziv pravne osebe
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DRUŠTVO EKONOMISTOV ORMOŽ 02151-0011133895
DRUŠTVO GRADB. INŽ.
IN TEH. TOLM. IN IDR.
04753-0000319519
DRUŠTVO LIVADE IDK
10100-0029206210
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
“ZARJA” KOG
02151-0016515067
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
BEGUNJE NA GORENJSKEM
07000-0000103686
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GRGAR 04750-0000319181
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
RIBNICA NA POHORJU
20470-0015089756
DRUŠTVO ZA REALITETNO
TERAPIJO SLOVENIJE
10100-0029192727
DRUŠTVO ZA ŠPORT
IN REKREACIJO SPLAVAR
BREZNO – PODVELKA
20470-0010456939
DSI D.O.O.
02236-0035830877
DSI D.O.O.
10100-0029203591
DUO ŽIBERNA D.O.O.
03138-1012832371
DVA D.O.O. LJUBLJANA
02011-0014865846
DVS CENTER, SERVIS TRG. D.O.O. 26338-0015956136
DVZ PONIKVE
24200-9000176260
DZS D.D.
02922-0016463611
DZS D.D.
25100-9700203179
EC PLUS D.O.O.
04515-0000322160
ECCO D.O.O. GRIŽE
06000-0070501257
ECU D.O.O. IZOLA
10100-0029201554
EKNJIGA D.O.O.DOBRNA
06000-0880249109
EKSTIM D.O.O. IZOLA
10100-0029201845
EL GUAPO D.O.O. PORTOROŽ
10100-0029200390
ELCATEL D.O.O. PORTOROŽ
07000-0000103104
ELDERA D.O.O.
02033-0017380366
ELEKTRO SOMRAK D.O.O.
02059-0016273486
ELEKTROSERVIS JUTERŠEK D.O.O.
ŠKOFJA VAS
06000-0064694643
ELEKTROSERVISI D.D.
02923-0010809820
ELEKTROSERVISI D.D.
24201-9000952405
ELESET D.O.O.
26338-0014634511
ELIMER D.O.O.
25100-9705598125
ELIZ D.O.O.
10100-0029198450
ELMONT D.O.O.
02980-0017096313
ELTERM GAS CENTER D.O.O.
02321-0012943733
ELTRAF D.O.O.
07000-0000102716
ELTUS D.O.O.
30000-0003264280
ENERGETIKA
– MARKETING, D.O.O.
02036-0016798122
ENERGETIKA CELJE D.O.O.
06000-0141785102
ENERGO PLUS D.O.O.
03104-1009379382
ENERGOMONT D.D.
02922-0013064828
ENS D.O.O.
02033-0016280968
EPLAS D.O.O.
18309-0017791559
ESPERIA D.O.O.
19100-0010017341
EUCOM BIRO D.O.O.
25100-9702879118
EURASIA TRADE D.O.O. KRANJ
07000-0000062752
EURO TRG D.O.O.
02045-0088707564
EUROINVEST D.O.O.
04750-0000309869
EUROINVEST D.O.O.
14000-0558835997
FAN FANG D.O.O.
02019-0015186233
FEBRIS D.O.O.
10100-0029210478
FI LINE D.O.O.
02085-0017808498
FINRASS D.O.O. LJUBLJANA
06000-0074331302
FINSTOR D.O.O.
10100-0029203494
FORMSPEED D.O.O.
03100-1012795045
FREETIME D.O.O.
10100-0029204173
G & EKS, D.O.O.
26338-0011031543
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Naziv pravne osebe

GALANT FASHION
D.O.O.LJUBLJANA
GALKOPLAST ŠRAJ D.O.O.
GARDENIJA D.O.O.
GASILSKA ZVEZA IZOLA
GEAINŽENIRING D.O.O.
GENERAL TRADE D.O.O.
GENERAL TRADE D.O.O.
GEOMNIA D.O.O.
GID GOZDARSKO
INVALIDSKA DRUŽBA D.O.O.
GITEX D.O.O.
GITT D.O.O.
GLAS ŽENSK SLOVENIJE
GLAVIČ COMMERCE D.O.O.
GO – TO D.O.O.
GORENJSKI LOKOSTRELSKI KLUB
GOSOP INŽENIRING D.O.O.
GOZDAR D.O.O.
GOZDNO GOSPODARSTVO
POSTOJNA D.D.
GOZDNO GOSPODARSTVO
POSTOJNA D.D.
GP GENERAL PARCEL D.O.O.
GRAFOTEHNA D.O.O.
GRČA Z.O.O.
GRUM D.O.O.
GRUNT D.O.O.
GT, D.O.O.
H & M BOŠNJAK, D.N.O.
HA VOOL D.O.O.
HAM-HAM D.O.O.
HANDLER D.O.O.
HARTMA COMMERCE D.O.O.
HARTMAN & HARTMAN D.N.O.
HARTWIG D.O.O.
HB D.O.O. LOGATEC
HELLO D.O.O. ŠEMPETER
HIMOMONTAŽA D.O.O.
HOCEM D.O.O. LOGATEC
HOMA, D.O.O.
HOTEL SLON D.D.
HOTENJKA, D.O.O.
HYPOS MUTA D.D.
I & J TRTA D.O.O.
IDMA D.O.O. IDRIJA
IEI D.O.O.
IL PAPAVERO D.O.O.
ILIRLES D.O.O.
IMB D.O.O.
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA D.D.
INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA D.D.
INET ELEKTRONIK D.O.O.
INGLAR D.O.O.
INOS D.O.O.
INPOS D.O.O.
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO
IN PIVOVARSTVO ŽALEC
INTEHNA D.O.O.
INTER-KULTURO D.O.O.
INVENT D.O.O.
INVENTUS D.O.O.
IPAM, D.O.O.
IPEJA D.O.O.
ISKRA ISD D.D.

Transakcijski račun v banki

06000-0107537312
18304-0015281250
04515-0000322257
10100-0029206016
02151-0015416445
03130-1061109081
14000-0567639814
04515-0000318571
14000-0593978030
04750-0000322382
03135-1007687832
04515-0000318765
10100-0029204270
20470-0018687292
07000-0000102231
02033-0019184954
02025-0016636962
02086-0017699712
14000-0514662391
29000-0055043574
02012-0019298115
20470-0010155463
25100-9703423191
02312-0014220403
02027-0018255697
02027-0089815507
04750-0000246237
02060-0012998717
02232-0089767438
02056-0014160585
90672-0000014805
26330-0012747671
02025-0017853827
06000-0140342712
04515-0000174914
02025-0010816574
10100-0011091460
02922-0016965392
02027-0011089919
20470-0018194241
04515-0000321287
02244-0014468854
05100-8010058504
02025-0035410924
14000-0119305814
02033-0010773890
02922-0013846842
05100-8000072257
18309-0018475894
29000-0002024538
05100-8010059862
30000-0003087158
06000-0006336339
18309-0019858435
25100-9706616140
02222-0016772421
02033-0016684197
26338-0012726230
03103-1012304466
07000-0000104850
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

ITC D.O.O.
ITI D.O.O.
IUV INVALIDSKO PODJETJE
IVAS, SVETOV. PODJ.
LOGATEC D.O.O.
IZON D.O.O.
J & R & J D.O.O.
J.S. EVRO-MEDICAL
COMPANY D.O.O.
JAKONČIČ MI & A D.N.O.
JANE Š D.O.O.
JAPELJ & DRNOVŠEK D.O.O.
JASA D.O.O.
JAVORNIK D.O.O.
JAVUŠNIK D.O.O.
JBB D.O.O.
JOB 2 D.O.O.
JOHAN PLUS D.O.O.
JOSEF WALTE D.O.O.
JURČEK D.O.O. BOROVNICA
JUTEKS D.D.
JUVAN IN STROJIN D.N.O.
K.L.P. D.O.O.
K.P. DRUŠTVO SAVLJE KLEČE
KAL-KO-PREM D.O.O.
KAMNOSEŠTVO ŽUNKO D.O.O.
KAPUNI D.O.O.
KASKADA D.O.O.
KA-TV TOLMIN
KEMA D.O.O.
KEMOL D.O.O.
KEMOPLAST D.O.O.
KENIKS D.O.O.
KLASJE, GROS. DETAJL.
UV.-IZV. D.O.O.
KLES, D.O.O. ZAGORJE
KLUB BORILNIH VEŠČIN FIKRO
KLUB LETALCEV
KMETIJSKA ZADRUGA PODPEČ
KNOWARE D.O.O. LJUBLJANA
KOBI-TEX D.O.O.
KOMORNI MOŠKI ZBOR IZOLA
KOMUNALA KOČEVJE D.O.O.
KOMUNALNO PODJETJE
VRHNIKA D.D.
KOPLES D.O.O.
KOSEZE D.O.O., ILIRSKA BISTRICA
KOVINARSKA VRHNIKA
KOZMETIČNI SALON VESNA
IN GORAN SVILENKOVIČ D.N.O.
KRESEVIČ D.O.O. PODGRAD
KUK TRGO. IN POSL.
STORITVE D.O.O.
KULT. DRUŠTVO
”ALOJZ ŽURAN”PODGORCI
KULTURNO DRUŠTVO DOBRAVA
KULTURNO DRUŠTVO POLICA
KULTURNO DRUŠTVO STARI TRG
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
BREZNO – PODVELKA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO
TEATER ZA VSE JESENICE
LADJEDELNICA IZOLA D.O.O.
LANGUEST RAČUN. IN INŽ.D.O.O.
LARIS, D.O.O., ILIRSKA BISTRICA

07000-0000102910
10100-0000050047
02922-0053971183
02025-0017606865
02013-0010097034
20470-0018674876
04515-0000320511
14000-0118978633
02022-0012642067
02027-0052062719
02236-0013731464
02056-0051897465
20470-0035865119
02013-0015338332
02085-0010507017
02033-0014868260
25100-9708512102
19100-0010028302
06000-0026971925
02056-0019653113
18300-0017518169
02033-0011586944
25100-9704397168
04202-0000321007
02010-0013017560
05100-8010060056
17000-0000045239
02042-0020218048
25100-9702619158
02373-0011070928
02222-0011764408
02036-0018035648
26338-0020176218
10100-0029206404
02027-0020085796
19100-0010029951
02085-0014428339
04302-0000212026
10100-0029204561
03113-1000088572
02027-0011262773
02236-0010758414
10100-0029210090
02922-0017615680
33000-9417618344
10100-0029207277
02980-0089361992
04103-0000320135
04103-0000319650
02022-0016926557
20470-0014255944
20470-0019485117
07000-0000104171
02236-0011834920
02980-0017558130
10100-0029208635
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Naziv pravne osebe
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LAUDER D.O.O.
LECOT D.O.O.
LES D.O.O. ROVTE
LESNINA INŽENIRING D.D.
LESNINA INŽENIRING D.D.
LESTRA D.O.O.
LIKO MODUS D.O.O.
LIMBO, POD.D.O.O.
LINDE MPA D.O.O.
LIP BLED SINDIKAT KROVNO
PODJETJE
LIP BLED SINDIKAT PODJETJA
LIP BLED SINDIKAT TOVARNA
BOHINJ
LISCOM D.O.O. LOGATEC
LOCATOR, D.O.O., LJUBLJANA
LOGAR D.O.O. ILIRSKA BISTRICA
LOVSKA DRUŽINA DOLIČ
LOVSKA DRUŽINA POLJČANE
LOVSKA DRUŽINA REMŠNIK
LUSTRUM D.O.O.
M – G MUTA D.O.O.
M. M. M. PETERNEL & CO. D.N.O.
M.Z.PRI.MLADINE,LJUBLJANA
MA. CO. T. D.O.O. LJUBLJANA
MA. CO.T. D.O.O. LJUBLJANA
MAGO-PLAST, D.O.O.
MAJERLE D.O.O.
MANO D.O.O.
MAPETROL D.O.O.
MAP-TRADE D.O.O.
MARICA ANZELAK K.D.
MARINO IZOLA
MARK INŽENIRING D.O.O.
MARKOR TRANSPORT D.O.O.
MAROS D.O.O.
MATENI S.C. D.O.O.
MAXI GROUP D.O.O.
MB TRAK BRENČIČ & CO, D.N.O.
MBT PROMET D.O.O.
MDK D.O.O.
MEDIFIT D.O.O.
MEDITRADE D.O.O.
MEGAFIN D.D.
MEHANO D.O.O.
MENJAVA D.O.O.
MESARSTVO BOBIČ
D.O.O. ŠKOCJAN
MEŠANI PEVSKI ZBOR PODBRDO
METAL-MIKULIČ
MEUS D.O.O.
MIDG D.O.O.
MIKLAVC JO -MI D.O.O.
MIM D.O.O.
MITRI D.O.O.
MIZARSTVO MOLK,
LOGATEC D.O.O.
MLEKARNA CELEIA D.O.O
MLINOSTROJ D.D.
MLK D.O.O.
MNK IZOLA
MONT D.O.O.
MONTAŽA ŠKERJANEC D.O.O.
MORING D.O.O.
MOSENA D.O.O. BRASLOVČE

02032-0010045178
04515-0000318959
02025-0011955936
02923-0014767226
05100-8000046552
18304-0016008653
02922-0018112029
02021-0019140728
02922-0011852716

MOST D.O.O.
MOTOTRG D.O.O.
MULTIMEDIA D.O.O.
MURN-PROIZVODNJA
IN TRGOVINA D.O.O. PODBEŽE
NAKLO D.O.O. LOGATEC
NATURAL JUST D.O.O.
NEOSTIL TRGOVINA D.O.O.
NOGOMETNI KLUB
KORTE AVTOPLUS
NOGOMETNI KLUB ORMOŽ
NOVA OPREMA D.D.
NTU TOVARNA GUMIRANE ZIME
IN PENASTIH MAS
O. Z. PRIJATELJEV
MLADINE ORMOŽ
O. ZDRUŽENJE BORCEV
GROSUPLJE
OBČINSKA G. ZVEZA GROSUPLJE
OBČINSKA STRELSKA ZVEZA
ORMOŽ
OBM. ZDR. SLOVENSKIH
ČASTNIKOV
OBM. ZDRUŽ. VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO ZGORNJE
DRAVSKE DOLINE
OBMOCNA OBRTNA ZBORNICA
MARIBOR
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA
RADLJE OB DRAVI
OBMOČNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA ILIRSKA BISTRICA
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA
KRIŽA CELJE
OBRTNA ZBORNICA ORMOŽ
ODVETNIŠKA DRUŽBA
DERNOVŠEK O.P.-D.N.O.
OEGUSSA LJ. D.O.O. V LIKVIDACIJI
OKNA NAGODE, LOGATEC D.O.O.
OLJKA D.O.O.
OM AN D.O.O.
OPL D.O.O.
ORBIS LJUBLJANA D.O.O.
ORION LTD D.O.O.
OSMARK D.O.O.
OSVALD & OSVALD D.O.O.
OZONERA D.O.O.
P TEAM D.O.O.
P.P. PLAST D.O.O.
PAJEK D.O.O.
PAL-PREVOZ D.O.O.
ILIRSKA BISTRICA
PANOEX PLUS D.O.O.
PAPIRNICA NADA D.O.O.
PAV D.O.O. VRHNIKA
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE
PEKING D.O.O.
PER MIZ D.O.O.
PERFEKT D.O.O.
PET TRADE D.O.O.
PGD BIZOVIK
PGD IVANJKOVCI
PGD IZOLA
PGD ORMOŽ
PGD ŠTEPANJSKO NASELJE

10100-0029209896
02033-0019944755
18309-0014404707

07000-0000103589
07000-0000103492
07000-0000103298
02025-0018469971
02011-0011377920
10100-0029207956
20470-0015494537
04430-0000317789
20470-0017801003
10100-0029207471
20470-0015902034
02047-0018682875
02011-0017700089
06000-0059106861
27000-0000033643
02027-0015476647
03154-1006241116
14000-0543890043
25100-9700415124
25100-9700100165
25100-9707586140
10100-0029211933
02013-0014695028
04103-0000317807
02019-0017359130
18300-0018374485
30000-0003146716
02025-0089144171
33000-5374526424
33000-9103821986
02021-0013750729
02922-0016182117
33000-4395163596
10100-0000005039
02060-0012043752
17000-0000044851
04753-0000320295
10100-0000035982
02010-0014673156
04515-0000321966
20470-0014247020
10100-0029012113
02013-0019746885
02025-0016746475
06000-0031093067
18300-0010230462
02083-0011010545
10100-0029175267
05100-8010059668
18309-0012454037
25100-9700472160
06000-0088847837

10100-0029207762
02025-0015989875
04750-0000320830
25100-9705430121
10100-0029206307
02151-0010820682
25100-9704022166
25100-9704495138
02151-0019918797
02022-0017432703
02022-0019750033
04103-0000320038
02027-0035805228
20470-0051784274
25100-9703432115
20470-0017577127
10100-0029208538
06000-0004910730
02151-0012418563
02222-0013391971
02043-0015126954
02025-0035846454
05100-8000099611
02011-0014346702
18309-0010087722
25100-9702910158
24201-9004333143
04103-0000319844
20470-0018078617
14000-0570928890
17000-0000043202
02018-0016748661
02085-0013020869
10100-0029203785
04103-0000317613
10100-0029211448
19100-0010034122
04515-0000318668
02056-0017633767
02022-0014969097
02379-0011398397
05100-8010058019
02060-0015286947
02151-0010027610
10100-0029205434
04103-0000318292
02060-0012225336
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PGD TIRNA
PGD TRNOVCI
PGD ZADOBROVA SNEBERJE
PGD ZALOG SP. KAŠELJ
PIRAT & CO D.O.O.
PISTOL SHOOTING CLUB
PJOR D.O.O.
PLANINSKO DRUŠTVO SCT
PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER
V SAVINJSKI DOLINI
PLASTENKA D.O.O.
PLESNI KLUB WOLFY
PLETILJSKI STUDIO REMS D.O.O.
PMS D.O.O.
PODJETJE ZA UREJANJE
HUDOURNIKOV D.D.
POINT INŽENIRING D.O.O.
PO-LO D.O.O. LOGATEC
POMAGAJ D.O.O.
PONCA TURIZEM
IN GOSTINSTVO D.O.O.
POTODOM D.O.O.
POVŠE D.O.O.
POWER PLUS D.O.O.
POZAVAROVALNICA TRIGLAV
RE D.D.
POZITIVA D.O.O. LJUBLJANA
PRAČEK D.O.O.
PREALPI D.O.O.
PREMAR BIŠČAN IN DR., D.N.O.
PRIHODNOST D.O.O.
PRIMA D.O.O., LJUBLJANA
PRIVATA D.O.O.
PRIVATA-LARIVE D.O.O.
PRO PRO GROUP D.O.O.
PRODUKTA SIT D.O.O.
PROFIS D.O.O.
PROFIS D.O.O.
PROGRAD D.O.O.
PROJEKT BIRO D.O.O.
PROMER D.O.O.
PROMET,
TOURISM & TRANSPORT D.O.O.
PROST. GASILSKO DR. ČEMŠENIK
PROSTEL D.O.O. GROSUPLJE
PROTON – RAČUNAL. INŽ. D.O.O.
PROVIDEO D.O.O.
PS & G INŠTALATER
NOVO MESTO D.O.O.
Q-LINE D.O.O.
QMI-VERTIGO D.O.O.
R.A.V. D.O.O.
RAK D.O.O. VREMSKI BRITOF
RAP – ING D.O.O.
RAZUM,
DR. KRAŠOVEC & CO., D.N.O.
REALITY KRANJ D.O.O.
REK FRANC & CO. D.O.O.
REKS TRADE D.O.O.
REMET D.O.O.
REMI, PR. IN TRGOVINA, D.O.O.
RIKS & SLUGA D.O.O.
ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE
ROKOMETNI KLUB
ILIRSKA BISTRICA

26338-0035105003
04103-0000318098
02054-0013521162
02054-0013349084
10100-0029210187
02312-0035474364
02320-0013921154
02012-0013780173

ROŽNIK D.O.O.
02027-0017865660
ROŽNIK D.O.O.
14000-0563563292
RT ELEKTRO D.O.O., LJUBLJANA 17000-0000044366
S.T.O. D.O.O. IZOLA
10100-0029206889
SABA D.O.O.
02056-0012714897
SALCHENEGGER D.O.O.
29000-0055018451
SALLADIA D.O.O.
10100-0029196510
SALOMON D.O.O.
02922-0013204993
SAMEX D.O.O.
17000-0000004790
SAŠO D.O.O. KRANJ
07000-0000104559
SELPROS D.O.O.
02059-0010335243
SETR, SERVIS IN TRGOVINA D.O.O. 02041-0015505837
SGN D.O.O.
02053-0051646188
SHS D.O.O.
02013-0017265140
SIGMANOVA D.O.O. ŽALEC
06000-0105780448
SIMONIČ RUDI IN DRUGI D.N.O.
02029-0089628684
SIMT D.O.O.
03108-1007554034
SIN. ŽITO MLINI D.O.O.
02019-0012978416
SIN. ŽITO MLINI D.O.O. KNSS
02019-0019684608
SIND. OŠ TONETA OKROGARJA
26338-0035546256
SIND. DRUŽ. SCT,
STROJEGRADNJA
02056-0053965408
SIND. GOST. PODJETJA SEVNICA 02379-0014694651
SIND. SVIZ SL. OŠ BRINJE
GROSUPLJE
02022-0050253914
SIND. ZAV. GLAS. ŠOLE
MOSTE POLJE
02012-0013636225
SIND. ZDRAV. IN SOC.
VARSTVA-ZDRAVSTVENI DOM
RADLJE
20470-0018963936
SINDIKAT BRAMAC D.O.O.
20470-0018334212
SINDIKAT DELAVCEV PROBANKE 25100-9706883181
SINDIKAT DELAVCEV UPRAVNIH
ORGANOV OBMOČJA
UPRAVNE ENOTE TRŽIČ
07000-0000104268
SINDIKAT G.D.S.
PARTNER GROSUPLJE
02022-0017669771
SINDIKAT KNG-KEM.TOV.MOSTE 02012-0012942190
SINDIKAT OŠ SLAVKO GRUM
26338-0017339356
SINDIKAT PODJETJA TM KOVAČIJA 20470-0013480817
SINDIKAT SAP LJ. TURBUS
02012-0010851452
SINDIKAT SVIZ VVZ KURIRČEK
02025-0019358879
SINDIKAT VZG. IZOBR. CENTR.
V GORA
02041-0014985626
SINDIKAT VZGOJNO VARSTVENEGA
ZAVODA DRAVOGRAD
20470-0016188669
SINDIKAT ZAVODA
OS. ŠOLE DRAGOTINA KETTEJA,
ILIRSKA BISTRICA
10100-0029206986
SINDIKAT ZAVODA OŠ POLJE
02054-0019644675
SINDIKAT ZAVODA OŠ ZADOBROVA 02054-0013080588
SING D.O.O. V STEČAJU
27000-0000234724
SIRIUG D.O.O.
02025-0035214790
SKANTEH D.O.O.
18309-0013512210
SKEI – KONFERENCA
PODRUŽNIC Ž.J.
– S.Ž. PODRUŽNICA
ENERGETIKE JESENICE
07000-0000103880
SKEI – KONFERENCA
PODRUŽNICE – LOKACIJA
JESENICE
07000-0000103977
SKEI SLOVENIJE, SINDIKALNA
PODRUŽNICA DRUŽBE ACRONI
JESENICE
07000-0000103783

06000-0019396807
18300-0014702356
02033-0035555547
02312-0018124944
02013-0012792179
25100-9704554114
02013-0019914889
02025-0010505883
02058-0014814655
07000-0000104753
17000-0000044560
02054-0018721914
02922-0050856125
02913-0051668262
06000-0144569390
02045-0089012629
02241-0012136733
02010-0035350646
02085-0014202523
02011-0016688476
02083-0050491291
02083-0055816397
02085-0017935471
20470-0011094908
02022-0018508918
19100-0010002112
14000-0548147373
07000-0000101358
10100-0029206792
90672-0000014708
26338-0014640816
06000-0067453226
02045-0017608310
02085-0010184395
03151-1009236914
02013-0015892493
02024-0035005319
02237-0090520204
10100-0029204464
03134-1005863893
02027-0013510942
33000-8908770409
20470-0089087273
02013-0035287740
24100-9002695206
02036-0011685640
02058-0016653484
02022-0015558081
10100-0029208150
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SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV ZAPOSLENIH V
ZASEBNEM SEKTORJU
SKOK D.O.O.
SKOK ŠPORT D.O.O.
SKYLINE D.O.O.
SLEMNIK D.O.O.
SLK D.O.O.
SLOV. ZDR. ZA KLIN. KEMIJO
SMART D.O.O.
SMUČARDKI KLUB SVETI TOMAŽ
SODELOVANJE, D.O.O.
SOFI D.O.O.
SONCE, D.O.O., LJUBLJANA
SOP LT D.O.O.
SPA TRADE D.O.O.
SPONA D.O.O.
SPONA POHIŠTVO D.O.O.
STAL ELEKTRONIK D.O.O.
STAMA D.O.O.
STANOVANJSKA ZADRUGA
VRHNIKA Z.O.O.
STAVROS, D.O.O.
STOL AMBIENTI D.O.O.
STREHA KUHAR D.O.O.
STRELSKI KLUB IZOLA
STRELSKO DR. ŽELEZNIČAR
STRIX INŽENIRING D.O.O.
STUDIO AURORA D.O.O.
STUDIO MARKETING
J. W. T. INT. D.O.O.
STUDIO UNO D.O.O.
SVEČA D.O.O.
SVEDENT K.D. ZAGORJE
SVIZ GLASB. ŠOLE
IN LJUD. UNIV. ORMOŽ
SVIZ OŠ CIRKOVCE
SVIZ OŠ
IVANA CANKARJA VRHNIKA
SVIZ SINDIKAT
OŠ VELIKA NEDELJA
SVIZ, VVZ ZAGORJE
SŽ METAL RAVNE D.O.O.
ŠIC D.O.O.
ŠIVANKA D.O.O.
ŠKD VRH
ŠMID D.O.O.
ŠOBOT K.D.
ŠOL. ŠPORTNO DRUŠTVO
ŠMARJE SAP
ŠPORT PLUS, D.O.O.
ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC
ŠPORTNO DRUŠTVO
BAČA PODBRDO
ŠPORTNO DRUŠTVO
TENIS KLUB IGOR IZOLA
ŠTD FILIP ŠPORT
ŠTUDENTEK PIRAN
ŠUBERT, D.O.O.
ŠURC RATEČE D.O.O.
T TEHNIKA D.O.O.
TAPKO D.O.O.
TEH. PISARNA ALEKSIČ & CO, DNO
TEHNOMATICA D.O.O.
TEKOMA D.O.O.

Št.
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20470-0014618239
02922-0010511691
02032-0012348055
02085-0011312796
20470-0011239050
02032-0089073212
02056-0010554804
25100-9703260134
04103-0000318195
02027-0017824047
02013-0019185740
02085-0015093371
02053-0053950326
05100-8010056952
04515-0000321869
03121-1012626594
17000-0000044075
02059-0051980932
03112-1004499308
02027-0017039802
02312-0052424629
07000-0000104365
10100-0029192533
02056-0017528231
18300-0051218103
02033-0051142380
02922-0017252609
02059-0012854139
04202-0000320910
26338-0089779344
04103-0000319941
04202-0000321104
02027-0011123481
04103-0000321784
26338-0035683511
20470-0019185193
04202-0000320619
02058-0019313418
02025-0013511622
07000-0000104656
26338-0012239581
02022-0050556457
02036-0010479057
02025-0013139336
04753-0000319228
10100-0029198159
05100-8010060929
10100-0029204658
02011-0011699184
07000-0000104074
14000-0581820632
02033-0010160753
02027-0015202622
18300-0015640831
05100-8010059086
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TELETOM D.O.O. LOGATEC
02025-0015802762
TELMA TRADE D.O.O.
18309-0016925543
TENIS KLUB ORMOŽ
02151-0050634720
TERMING D.O.O.
02085-0019542567
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 02980-0015896423
TERMOPLASTI-PLAMA, D.D.
10100-0000013381
TERRA LUX D.O.O.
02085-0013781058
TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE D.O.O. 02222-0018955503
TEX-TOP D.O.O., LJUBLJANA
02011-0053779045
TIB, D.D.
10100-0000031520
TILNEX D.O.O.
03134-1007337711
TITANIC D.O.O.
03138-1008813176
TORKAR CONSULTING K.D.
02085-0050592461
TOTRA TEKSTIL D.D.
30000-0003061259
TREKING-ŠPORT D.O.O.
02045-0010686875
TRGOVINA HRIBERŠEK
IN DR. D.N.O.
02059-0014546013
TRIOLES, D.O.O.
26338-0050973524
TROPICAL D.O.O.
02312-0014976421
TTO, D.O.O.
26338-0012124539
TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA 07000-0000104462
TURISTIČNO DRUŠTVO IVANJKOVCI 02151-0053813119
TURISTIČNO DRUŠTVO PODBRDO 04753-0000320392
TURISTIČNO DRUŠTVO PODGORCI 04103-0000321687
ULBRICHT
HIDROAVTOMATIKA D.O.O.
20470-0017184374
ULTRA PREVOZI
IN TRGOVINA D.O.O.
02373-0019350460
UNICHEM – ZOO D.O.O.
02312-0010428479
UNICHEM D.O.O.
02312-0012089022
UNISON D.O.O.
10100-0029111344
UNIVERZAL D.O.O.
02373-0011524985
UNIVET D.O.O.
02045-0012555192
UPO D.O.O.
02056-0015637119
URBANC D.O.O.
02033-0012413287
UZANCA D.O.O.
04202-0000317127
VAKE AND VAKE D.O.O.
25100-9702772127
VALKARTON D.D.
05100-8000037822
VALKARTON D.D. LOGATEC
02923-0017512326
VALKARTON D.D. LOGATEC
07000-0000102522
VALKARTON
POTISKANA EMBALAŽA D.O.O.
02923-0014324130
VALKARTON
POTISKANA EMBALAŽA D.O.O.
05100-8010060832
VALKARTON POTISKANA
EMBALAŽA D.O.O.
07000-0000102619
VARN D.O.O.
02085-0013493453
VARNOST D.O.O.
04750-0000322479
VEBER D.O.O.
05100-8010060347
VEDERNJAK D.O.O.
25100-9702872134
VELVET D.O.O.
14000-0578826921
VEMA ADVERTISING
AGENCY D.O.O.
33000-1711196003
VEMAS D.O.O. ŽALEC
06000-0066450246
VERNAR CONSULTING D.O.O.
BLED
07000-0000103007
VERNAR D.O.O. BLED
07000-0000096314
VERNAR VTC D.O.O.
07000-0000102813
VESKOM, D.O.O.
02036-0019544580
VGM CONSULTING D.O.O.
02011-0089924543
VGM D.O.O. LJUBLJANA
02011-0010244378
VIDIK CINDRIČ & CO. D.N.O.
02011-0050982341
VILLA, D.O.O.
02036-0014256043
VIMONT D.O.O.
02022-0019432455
VIMPEX D.O.O.
10100-0029210963
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VINSKI AMBIENT BOMBEK D.O.O.
VIR 99 D.O.O. LJUBLJANA
VISTA D.O..O
VIZ-ANTONA MARTINA SLOMŠKA
WIKINS D.O.O.
WILS D.O.O.
WINTER KOKALJ K.D.
X COM D.O.O.
YUCCA D.O.O.
Z.ŠPORTNIH ORG. GROSUPLJE
ZAVESE TABERNIK D.O.O.
ZAVOD NAŠ LAZ
ZBORNICA NUTR.-DIETETIKOV
ZDRUŽENJE
PSIHOTERAPEVTOV SLO.
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV
IN AVTOMEHANIKOV ILIRSKA
BISTRICA
ZORA DOMŽALE Z.O.O.

04103-0000319747
10100-0029200972
04515-0000319056
24100-9003950677
20470-0015461557
02151-0018799514
02025-0035070454
33000-4428135836
33000-2516046034
02022-0010689069
18301-0011188676
02027-0035828120
02012-0018124027

ZPKSU D.O.O.
02022-0010891120
ZRIM-KO D.O.O.
05100-8010058892
ZSSS GLASBENA ŠOLA
GROSUPLJE
02022-0017587418
ZŠAM LOGATEC
02025-0017805812
ZUPOR D.O.O.
02312-0018183532
ZVR ŠPED D.O.O.
03137-1012831838
ŽE SPET D.O.O.
29000-0055006326
ŽNIDER S D.O.O.
29000-0055028442
Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 24. 9. do 30. 9. 2001
so na internetni strani Banke Slovenije: http://www.bsi.si/
html/ps/migracija/

02060-0051436422
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Ljubljana, dne 18. septembra 2001.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
Banke Slovenije

10100-0029208247
18309-0018791241

OBČINE

BREŽICE
3938.

Sklep o ukinitvi javnega dobra in sklep
o vzpostavitvi javnega dobra na območju
Občine Brežice

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS, 45/94 odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS,
39/96 odl. - US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS in
70/00) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na
26. redni seji dne 10. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra in sklep o vzpostavitvi
javnega dobra na območju Občine Brežice
1. Ukine se javno dobro na parceli št. 210/16 k.o.
Trnje.
2. Ukine se javno dobro na parceli št. 348/9 v izmeri
478 m2 in parceli št. 390/2 v izmeri 36 m2 v k.o. Zakot.
3. Vzpostavi se javno dobro na parcelah št. 1/343 v
izmeri 46 m2, 1/344 v izmeri 94 m2, 1/345 v izmeri 15 m2,
1/346 v izmeri 620 m2, 1/350 v izmeri 11 m2, 1/353 v
izmeri 4 m2, 1/356 v izmeri 155 m2, 1/347 v izmeri 42 m2,
1/352 v izmeri 8 m2 in 1/354 v izmeri 53 m2 k.o. Trnje.
Št. 466-239/00
Brežice, dne 10. septembra 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

CELJE
3939.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
cena v SIT/m3

Tarifna skupina
3

1. Odjem plina do 250 m letno
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno

114,04
72,74
72,05
70,65

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1.
2000 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Cene veljajo od
17. 9. 2001, oziroma od prvega popisa števcev po tem
datumu.
V oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z
uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini 5,70
SIT/m3. Taksa se ne zaračuna, ko Energetika Celje d.o.o.
koristi količine porabljenega goriva, ki po dovoljenju niso
obremenjene s takso. Na vse navedene cene se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19%
davek na dodano vrednost.
Celje, dne 19. septembra 2001.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

ČRNOMELJ
3940.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2001

Št.

3941.
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Sklep o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 3. in 40. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 16. člena statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet
občine Črnomelj na 25. redni seji dne 13. 9. 2001 sprejel

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01) je
Občinski svet občine Črnomelj na 25. seji dne 13. 9. 2001
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto
2001

SKLEP
o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni
spomenik lokalnega pomena

1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2001
(Uradni list RS, št. 13/01) se 2. člen spremeni in glasi:

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota dediščine: Črnomelj - mestno jedro (EŠD
87 in EŠD 9257).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arheološkega, arhitekturnega, etnološkega, umetnostnega, urbanističnega in zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).

»2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
SIT
I.
Skupaj prihodki
1.730,238.580
II.
Skupaj odhodki
1.797,536.303
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
- 67,297.723
B)
Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vrač.danih posojil in prodaja
kapit.deležev
12,122.723
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapit. deležev (IV.-V.)
12,122.723
VII. Skupni presežek - prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil (I.+IV.) - (II.+V.)
- 55,175.000
C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna
139,500.000
IX. Odplačilo dolga
84,325.000
X.
Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
55,175.000
XI. Povečanje sredstev na računih
(VII.-X.)
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Črnomelj so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja. Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu tega proračuna.«
2. člen
12. člen odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto
2001 se spremeni in se glasi:
1. Občina Črnomelj v letu 2001 najame dolgoročni
kredit v višini 89,500.000 SIT za vodovod Preloka.
2. Občina Črnomelj v letu 2001 da poroštvo ŠRC Rog
Črmošnjice, Zdraviliški trg 22, Dolenjske Toplice v višini
3,300.000 SIT.
3. člen
Ta odlok o rebalansu začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se
nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog
uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2001.
Št. 403-02-2/2000
Črnomelj, dne 14. septembra 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
– intenzivna neprekinjena poselitev mestnega pomola
priča o gospodarski pomembnosti tega območja. Bronasta
in železnodobna naselbina (9.-1. st. pr. n. š.) sta redka
primera poselitve te vrste v Beli krajini in na Dolenjskem,
poznoantično naselje (zač. 5. - prva pol. 7. st.) najbolje
ohranjen primer nižinskega utrjenega naselja v Sloveniji,
srednjeveška parcelacija in stavbne ostaline pa dajejo dragocene podatke o urbanisitčnem razvoju mesta, ki ga iz
skopih pisnih virov le slabo poznamo. Ohranjena srednjeveška urbanistična tlorisna matrica s strateško smotrno postavljenim gradom ob vstopu na mestni pomol, ki jo označujejo ključni arhitekturni spomeniki, je kompozicijsko in funkcionalno popolnejša kot pri ostalih pomolnih mestih pri
nas.
3. člen
Spomenik obsega parcele št.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3,
4/1, 4/3, 4/4, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 16/1,
16/2, 16/3, 16/4, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20,
22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5,22/6, 22/7, 22/8,
22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/15, 22/16,
22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23,
22/24, 22/25, 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30,
22/31, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 23/1, 23/6, 23/7,
23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14,
23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21,
23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28,
23/29, 23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35,
23/36, 23/37, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1,
25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/1, 26/2, 27/1,
28/1, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2,
34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39/1,
39/2, 42/1, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10,
90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 94/1, 94/2,
2429/3, 1126/4, 1126/11, 1126/13, 1126/14,
1126/15, 1126/16, 1126/17, 1126/18, 1126/19,
1126/20, 1126/21, 1126/22, 1126/23, 1126/24,
1126/25, del 1126/27, del 1126/31, del 1187/1, del
1187/2, vse, k.o. Črnomelj ter 1145/4 in del 2429/3 obe
k.o. Loka. Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v
merilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
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Vplivno območje spomenika obsega parcelne št. 42/2,
42/3, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16,
42/17, 42/18, 42/19, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1,
45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 51/1, 51/2, 51/3,
51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3,
54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6,
58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 58/8, 59/1, 59/5, 62/1,
62/2, 87/2, 88/7, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7,
90/8, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8,
91/12, 91/13, 92, 93, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1,
97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 98, 100, 103, 105/1, 105/2,
107, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 112/1, 112/2, del
113/1, 113/2, del 113/3, 1126/3, 1126/26, del
1126/31, del 1187/1, del 1187/2 vse k.o. Črnomelj in
1145/6, 1145/7, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1148/1,
del 1245/4, 1253/8, 1253/10, 1253/9, 1253/11,
1253/12, 1253/13, 1253/14, 1253/15, del 1253/15,
1253/25, del 1253/28, 1253/29, 1253/30, 1253/31,
2414/3, del 2429/3, del 2429/4 del 2486/2, 2573, stp.
30/6 vse k.o. Loka. Meja vplivnega območja je vrisana v
katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu
1:5000.
Izvirnika kart hranita Javni zavod RS za varstvo kulturne
dediščine, območna enota Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) in Občina Črnomelj.
4. člen
Za spomenik in vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, zgodovinskih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranja in varuje se urbanistična zasnova historičnega mestnega jedra,
– novogradnje morajo biti podrejene spomeniškovarstvenim kvalitetam območja,
– mestna oprema mora biti podrejena izbranemu tipu
opreme oziroma se določi s soglasjem zavoda,
– pri kakršnihkoli posegih v tla objektov ali v tla mestnega jedra so obvezne predhodne arheološke raziskave.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela, za vsak poseg v spomenik,
njegov sestavni del ali odprti prostor, je potrebno pridobiti
soglasje zavoda.
6. člen
Občinska uprava občine Črnomelj mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika,
dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe
za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000/22/2001
Črnomelj, dne 13. septembra 2001.
Župan Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3942.

Program priprave spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine
Črnomelj na 25. redni seji dne 13. 9. 2001 sprejel

PROGRAM
priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN
S tem programom se podrobneje določijo:
– in obseg strokovne podlage, ki jo je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza (Uradni
list RS, št. 57/95 in 69/00) - v nadaljnjem besedilu: s/d ZN
Danfoss,
– vsebina in obseg s/d ZN Danfoss, ki se spreminjajo
in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi s/d ZN Danfoss ter
način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo opraviti,
– nosilec aktivnosti priprave in izdelovalec s/d ZN Danfoss,
– roki za posamezne faze priprave s/d ZN Danfoss,
– viri sredstev za pripravo in sprejem s/d ZN Danfoss.
Predmet in osnovni cilj s/d ZN Danfoss je zagotovitev
zadostnih skladiščnih prostorov v območju ZN.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev ZN
S/d ZN Danfoss se nanašajo na povečanje skladiščnih
prostorov, ki jih je zaradi logistike potrebno zagotoviti v
območju ZN.
Kot posebna strokovna podlaga se izdela idejna rešitev
širitve skladiščnih prostorov. Ker je glede na omejen prostor
v območju ZN logična in edina možna rešitev širitev obstoječega skladiščnega šotora proti severu, variantnih rešitev ni
nujno potrebno izdelovati.
S/d ZN Danfoss se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in 20. do 24. člena
navodila;
a) tekstualni del:
– opis usklajenosti z usmeritvami in določitvami prostorskih sestavin planskih aktov (Uradni list RS, št. 57/95)
in odlokom o ZN (Uradni list RS, št. 57/95 in 69/00),

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– opis zazidalne situacije s pogoji za funkcionalne in
oblikovalske rešitve,
– idejne rešitve v zvezi z infrastrukturnimi objekti in
napravami,
– prikazi rešitev v zvezi z varovanjem okolja (krajinske
značilnosti, varstvo plodne zemlje, ipd.) ukrepi za varovanje
in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja (varstvo pred
hrupom, ravnanje z odpadki, varstvo zraka, varstvo voda,
ipd.), ureditve zelenih površin, ipd.,
– opis dovoljenih odstopanj,
– opis etap izvajanja ZN,
– pogoji oz soglasja pristojnih organov in organizacij,
– osnutek in obrazložitev odloka o ZN.
Če se rešitve ne spreminjajo ali dopolnjujejo, je to
potrebno navesti!
b) grafični del:
– izris iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja
urejanja z ZN v širšem merilu
1:5000
– katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:1000
– geodetski topografski načrt z mejo območja
in obstoječo infrastrukturo
1:500
– nova ureditvena situacija območja, ki
prikazuje namensko rabo površin ter funkcionalne
in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav 1:500
– novo zbirno situacijo infrastrukturnih vodov
in naprav, ki prikazuje idejne rešitve v zvezi s prenovo,
dograditvijo in novogradnjo prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter
omrežja zvez
1:500
– parcelacijski načrt s tehničnimi elementi za
zakoličenje objektov in parcel
1:500
– dopolnjeni karakteristični prečni profili in
normalni vzdolžni profil internih cest
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta
Besedilo sprememb in dopolnitev odloka se pripravi v
skladu s 44. členom navodila. Spreminjajo se členi, ki določajo; velikosti in namembnosti objektov (spremeni in dopolni se 5. člen); pogoje za prometno in komunalno ter drugo
ureditev območja zaradi morebiti potrebnih sprememb omrežij, ipd. (7. člen do 11. člen)); tolerance (24. člen) in faznost
izgradnje (25. člen). Po potrebi se spremenijo oziroma us-
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kladijo tudi drugi členi odloka (npr. 6. člen glede urejanja
brežin, 13. člen glede varstva pred hrupom, ipd).
Odlok o s/d ZN Danfoss se objavi v Uradnem listu RS,
celotni elaborat s/d ZN Danfoss se arhivira na občinski
upravi, dostavi pa se tudi Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj in Upravni enoti občine Črnomelj.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Za koordinatorja postopka priprave in sprejemanja s/d
ZN Danfoss se po prvem in tretjem odstavku 8. člena odloka
o organizaciji in področjih dela Občinske uprave občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/95 in 57/95), določi Občinska uprava občine Črnomelj z nalogami kot jih določa drugi
odstavek 66. in 67. člena ZUN.
Izdelovalca strokovnih podlag in s/d ZN Danfoss, ki
mora izpolnjevati pogoje 69. člena ZUN, bo izbral investitor,
Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj.
4. člen
Subjekti, ki bodo vključeni v postopek
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:
1. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto - za področje
distribucije električne energije,
2. JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24, Črnomelj - za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja
odpadnih vod,
3. Telekom Slovenije, PE Novo mesto - za področje
telekomunikacij in zvez,
4. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Novo mesto,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto.
Subjekti iz prejšnjega odstavka sodelujejo v pripravi in
sprejemanju s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih posredujejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in usmeritvami,
ki jih morajo v skladu s 35. členom ZUN podati v fazi izdelave strokovnih podlag. Kolikor pogojev subjektov ni mogoče
izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti še v fazi priprave osnutka.
Na dopolnjen predlog s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od prejema zahteve,
sicer se smatra, da je soglasje dano.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
ID Naloga
1 sprejetje programa priprave

Rok
1d

Zaèetek
Thu 13.9.01

2001
2
Konec
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Thu 13.9.01
13.9.01 8:00

2

priprava geodetskih podlog

22d

Thu 16.8.01

Fri 14.9.01

3

izbira izdelovalca

15d

Fri 31.8.01

Thu 20.9.01

4

strokovne podlage

10d

Wed 26.9.01

Tue 9.10.01

5

pridobitev pogojev subjektov

22d

Mon 15.10.01

Tue 13.11.01

6

osnutek s/d ZN

15d

Mon 19.11.01

Fri 7.12.01

7

sklep o javni razgrnitvi osnutka

1d

Mon 24.12.01

Mon 24.12.01

8

javna razgrnitev na sedeu OU

22d

Tue 1.1.02

Wed 30.1.02

9

stalièa do pripomb

5d

Thu 31.1.02

Wed 6.2.02

10 odloèanje OS o pripombah

1d

Thu 28.2.02

Thu 28.2.02

11 dopolnitev osnutka

5d

Fri 1.3.02

Thu 7.3.02

12 zbiranje soglasij

24.12.01 8:00

28.2.02 8:0

22d

Mon 11.3.02

Tue 9.4.02

13 sprejemanje predloga za izdajo

1d

Wed 1.5.02

Wed 1.5.02

1.5.0

14 sprejem predloga odloka

1d

Wed 29.5.02

Wed 29.5.02

2
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Osnutek s/d ZN Danfoss se dostavi občinski upravi v
potrditev najkasneje do konca roka iz 6. točke terminskega
plana.
Sklep župana o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem
listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Črnomelj.
Vsaj 7 dni pred potekom javne razgrnitve se izvede
javna obravnava.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po potrebi se izdelovalec pri pripravi stališč do pripomb
z javne razgrnitve konzultira s subjekti, ki so podali predhodne pogoje.
Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka in jih posreduje
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

pooblastilu tajnik občine za posamezno delovno mesto ali
skupino zaposlenih, razporedi poslovni čas tudi na soboto
ali nedeljo oziroma drugače kot je to določeno v 3. in 4.
členu odredbe.

6. člen
Višina in viri sredstev
Za pripravo s/d ZN Danfoss sredstva zagotovi investitor
(Danfoss Compressors d.o.o. Črnomelj), občina iz proračuna
za leto 2001 in 2002 zagotovi le sredstva za sprejemanje.

4. člen
Premakljiv poslovni čas za prihod delavcev na delo je
med 6.30 in 7.30, za odhod iz dela pa v ponedeljek, torek
in četrtek med 14.30 in 15.30, v sredo med 17. in 18. uro
ter v petek med 12. in 13. uro.

7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.

5. člen
V okviru razpona poslovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj nalog in način njihovega izvajanja, opraviti 40-urno
tedensko delovno obveznost.

3. člen
Poslovni čas v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 6.30 do 15.30,
– v sredo od 6.30 do 18. ure,
– v petek od 6.30 do 13. ure.
Poslovni čas v občinskem uradu se razporedi tako, da
zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnih mestih:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 14. ure,
– v sredo od 7.30 do 13. ure in od 15. do 17. ure,
– v petek od 7.30 do 12. ure.

Št. 350-05-1/99
Črnomelj, dne 14. septembra 2001.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
3943.

Odredba o razporeditvi poslovnega časa in
uradnih ur v Občinskem uradu občine Dol pri
Ljubljani

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 29. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) izdajam

ODREDBO
o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v
Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani
1. člen
S to odredbo se določata začetek in konec, trajanje ter
razporeditev poslovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani.
2. člen
Poslovni čas v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinskega
urada ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem

6. člen
Uradne ure v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani
so:
– v ponedeljek od 7.30 do 13. ure,
– v sredo od 7.30 do 13. ure in od 15. do 17. ure,
– v petek od 7.30 do 12. ure.
7. člen
Župan Občine Dol pri Ljubljani sprejema občane in
druge stranke:
– v sredo od 9. do 11. ure in od 15. do 17. ure.
Podžupan Občine Dol pri Ljubljani sprejema občane in
druge stranke:
– v sredo od 15. do 17. ure.
Obisk pri županu in podžupanu je potrebno predhodno
najaviti v sprejemni pisarni občinskega urada.
8. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog in način njihovega izvajanja, lahko župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno
v 6. členu te odredbe.
9. člen
Razporeditev uradnih ur v Občinskem uradu občine
Dol pri Ljubljani mora biti označena na vidnem mestu v
poslovnih prostorih občinskega urada Občine Dol pri Ljubljani.
10. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o
razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani št. 13002-1/99 z dne 13. 4.
1999.
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Št.

11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS. Odredba se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
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2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01-3073
Ljutomer, dne 14. septembra 2001.

Št. 13002-1/01
Dol pri Ljubljani, dne 12. septembra 2001.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

3945.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

LJUTOMER
3944.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ljutomer za leto 2001

Na podlagi 40. in 51. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/01) ter 14., 63. in 92. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99,
20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 29. seji dne
14. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ljutomer za leto 2001

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
V odloku proračuna Občine Ljutomer za leto 2001
(Uradni list RS, št. 1/01) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:
“3. člen
Proračun Občine Ljutomer za leto 2001 se določa v
naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
Proračunski primanjkljaj ali
presežek

B)

Bilanca finančnih terjatev in naložb

C)
VII.
VIII.
IX.
X.

Račun financiranja
Zadolževanje proračuna
Odplačevanje dolgov
Neto zadolževanje
Povečanje ali zmanjšanje sredstev
na računih
Stanje denarnih sredstev na računu
iz leta 2000

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna
razlaga, 73/95 - odl. US, 9/96 - ugotovitev skladnosti z
ustavo, 26/97, 44/96 - odl. US, 70/97, 10/98, 68/98 odl. US, 74/98, 70/00 in 28/01), ter 7., 14. in 86. člena
statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01),
je Občinski svet občine Ljutomer na 29. seji dne 14. 9.
2001 sprejel

1,635.567.124
1,650.648.886
-15,081.762

I
Zemljišče na: parc. št. 932, pot v izmeri 540 m2,
pripisana k vl. št. 15, k.o. Babinci se opredeli kot grajeno
javno dobro.
II
V I. točki navedena nepremičnina se odpiše od obstoječe in se pripiše k vl. št. 1870 k.o. Ljutomer, kjer je že
knjižena lastninska pravica na Občino Ljutomer.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-05-5/01-3074
Ljutomer, dne 17. septembra 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler inž. agr. l. r.

–

–
8,000.000
- 8,000.000
- 23,081.762

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
3946.

Sklep o izločitvi in priključitvi Podružnične šole
Vitomarci

23,081.762

Pregled prejemkov občinskega proračuna in njihovih
izdatkov, ki so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja je sestavni del odloka.
V bilanco prihodkov in odhodkov so vključeni tudi prihodki in odhodki ožjih delov Občine Ljutomer in Stanovanjskega sklada občine Ljutomer.”

Na podlagi 40. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96), 14. člena odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98), 9. člena uredbe o merilih za
oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol, 5. člena statuta Občine Sveti
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Andraž v Slovenskih goricah je Občinski svet občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah na seji dne 16. 8. 2001 sprejel
naslednji

– plačilu letovanj in zimovanj ter taborjenj šoloobveznim otrokom ter otrokom s posebnimi potrebami,
– plačilu letne in zimske šole v naravi.

SKLEP

3. člen
Do socialnovarstvene pomoči so upravičeni starši oziroma skrbniki s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki jim je
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske.

1
Podružnična šola Vitomarci se izloči iz Javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik–Trnovska
vas–Vitomarci in se priključi k Javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Cerkvenjak.
2
Podružnična šola Vitomarci Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Destrnik–Trnovska vas - Vitomarci, postane z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmeta občinska
sveta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Občine
Cerkvenjak, podružnična šola Osnovne šole Cerkvenjak.
3
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št.
64/01-488 z dne 15. 3. 2001.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/01-979
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 16. avgusta
2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah
Franci Krepša l. r.

TRŽIČ
3947.

Pravilnik o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči
iz sredstev proračuna Občine Tržič

Na podlagi 13. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popravek, 42/94
– odločba US, 1/99 – sprememba ter 41/99 – spremembe in dopolnitve) ter 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Tržič na 16. redni seji z dne 20. 6. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev
proračuna Občine Tržič
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za
dodelitev socialnovarstvenih pomoči iz proračuna Občine
Tržič.
2. člen
Socialnovarstvena pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin osnovnošolcem,
– plačilu šolske prehrane osnovnošolcem,

4. člen
Občinska socialnovarstvena pomoč je po tem odloku
denarna pomoč.
Pri določanju višine socialne pomoči se upoštevajo:
– neto plača zadnjih 3 mesecev pred oddajo vloge,
– odločba o dohodnini za preteklo oziroma predpreteklo leto,
– preživnina,
– otroški dodatek,
– subvencija stanarine,
– denarna pomoč s strani Centra za socialno delo,
– štipendije.
5. člen
Višino socialnovarstvene pomoči določi Urad za družbene dejavnosti Občine Tržič na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v 4 razrede, upoštevaje mesečni neto dohodek na
družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na
zaposlenega v RS, in sicer:
% od povprečne neto plače v RS

% sofinanciranja

do 25%
75%
od 26% do 40%
50%
od 41% do 50%
25%
od 51% dalje
0%
Starši oziroma skrbniki, ki prejemajo denarni dodatek
po predpisih o socialnem varstvu, so upravičeni do 100%
financiranja.
6. člen
Izjemoma se socialnovarstvena pomoč za premostitev
trenutne materialne stiske lahko dodeli tudi takrat, če dodelitev socialne pomoči narekujejo hkrati tudi drugi razlogi.
7. člen
Starši oziroma skrbniki vložijo zahtevek za dodelitev
socialnovarstvene pomoči na posebnem obrazcu: Vloga za
dodelitev socialnovarstvene pomoči, ki je sestavni del pravilnika.
Vlogi so starši oziroma skrbniki dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom
o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Urad za družbene dejavnosti Občine Tržič odloči o
upravičenosti do občinske socialne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Urada za družbene dejavnosti Občine
Tržič je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 15 dni po
prejemu odločbe.
O pritožbi zoper odločbo Urada za družbene dejavnosti
odloča župan Občine Tržič v roku 30 dni od prejema popolne pritožbe.
8. člen
Sredstva za socialnovarstvene pomoči zagotavlja Občina Tržič v proračunu – postavke: socialnovarstvena pomoč
in stroški letovanja do višine sprejetega proračuna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-02/01-04
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

VOJNIK
3948.

Spremembe in dopolnitve odloka
o pokopališkem redu

Na podlagi 15. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter v urejanju pokopališč (Uradni list RS, št.
34/84) in statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine
Vojnik na seji dne 16. 10. 1996 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o pokopališkem redu
1. člen
V odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št.
17/96) se v 2. členu črta zadnji stavek.
2. člen
V 6. členu se doda besedilo:
Na novem delu pokopališča Frankolovo od 2. vrste
naprej je določena enotna ureditev nagrobnikov. Dimenzija
obrobnika je: širina 240 cm in dolžina 220 cm.
Spominska plošča je pravokotne oblike v dimenziji:
širine 100 cm in višine 65 cm in je postavljena pravokotno
na sredini čelne stranice obrobnika.
Za žarne grobove je določena dimenzija:
– obrobnika v širini in dolžini 80 cm,
– nagrobne plošče v širini 60 cm in višini 65 cm.
3. člen
V 12. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen
V 17. členu se črta tretja alinea.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 995-10/96-2
Vojnik, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

3949.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Konjsko

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 71/93 in 44/97) in 12. člena statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/98 ) je župan Občine Vojnik dne
11. 9. 2001 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Konjsko
I
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev zazidalnega načrta Konjsko, ki ga je izdelalo podjetje RCC - IUP
d.o.o. Celje pod št. 36/00, maja 2001.
II
Osnutek zazidalnega načrta Konjsko se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Višnja vas in k.o. Vojnik
okolica. Meja območja zazidalnega načrta poteka po meji,
ki jo opredeljuje odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za
območje Konjsko (Uradni list SRS, št. 10/89). Ureditveno
območje meri 12,22 ha. Območje zazidalnega načrta je
namenjeno usmerjeni gradnji stanovanjskih objektov, na območju nekdanje hmeljske sušilnice pa poslovno-stanovanjski gradnji.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Konjsko
se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS
na sedežu KS Vojnik in v prostorih Občine Vojnik ter traja 30
dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni skupnosti Vojnik.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko
pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-9/2001-15.
Vojnik, dne 11. septembra 2001.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.
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ŽALEC
3950.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Žalec – dopolnitev v letu
2000

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in
85/00), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97)
ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, 37/99, 43/00 in 37/01) je župan Občine Žalec dne
13. septembra 2001 sprejel

V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov
Občine Žalec, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih planov.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/03/2000 02/02
Žalec, dne 13. septembra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Žalec
– dopolnitev v letu 2000
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec –
dopolnitev v letu 2000 (v nadaljevanju besedila: spremembe
in dopolnitve prostorskih planov Občine Žalec), ki ga je
izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o. Celje pod
št. 33/2000 v avgustu 2001.
Spremembe in dopolnitve prostorskih planov se nanašajo predvsem na uskladitev plana z vsebino dopolnjenih
pogojev republiških in občinskih nosilcev planiranja, na določitev območij večjih posegov v prostor in na spremembo
namenske rabe prostora na osnovi pobud pravnih in fizičnih
oseb.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen
v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora in
v prostorih Mestne skupnosti Žalec ter vseh krajevnih skupnosti Občine Žalec. Javna razgrnitev traja en mesec od
dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje
in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih
posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bodo v prostorih Občine Žalec
(sejna dvorana v prizidku) javne obravnave, ki jih bodo organizirali Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec, Mestna skupnost Žalec in krajevne skupnosti.
Terminski potek javnih obravnav:
Krajevna skupnost

Galicija, Petrovče, Žalec
Griže, Levec, Liboje, Vrbje,
Gotovlje, Ponikva, Šempeter

Datum

Ura

8. oktober 2001
9. oktober 2001
10. oktober 2001

18
18
18

ŽELEZNIKI
3951.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2001

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta
Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske št. 6/95,
18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 25. seji dne 19. 9. 2001 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Železniki za leto 2001
(Uradni list RS, št. 8/01) se 3. člen spremeni tako, da se
glasi:
Proračun Občine Železniki za leto 2001 obsega:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)
IV.

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
2,178.000
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
8,178.000
Prejeta minus dana posojila in sprem.
kapit. deležev (IV.-V.)
6,000.000
Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.)
215,442.875

V.
VI.
VII.
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

SIT
757,787.406
967,230.281
209,442.875

Račun financiranja
Zadolževanje
65,000.000
Odplačilo dolga
11,199.402
Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
53,800.598
Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.)
161,642.277
Stanje sredstev na računih preteklega
leta
161,642.277

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati na dan objave v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001
dalje.
Št. 080-09-5681
Železniki, dne 19. septembra 2001.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Št. 062-02-0024/2001-2
Žetale, dne 14. septembra 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

MINISTRSTVA
ŽETALE
3953.
3952.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
istovetnostnih simbolih Občine Žetale

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93, 57/94, 14/95, 25/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in na podlagi 15. člena statuta
Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/00) je
Občinski svet občine Žetale na redni seji 14. 9. 2001
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
istovetnostnih simbolih Občine Žetale
1. člen
V odloku o istovetnostnih simbolih Občine Žetale se
spremeni 26. člen tako, da se zamenjata 2. in 3. točka, in
sicer:
»2. Zlata plaketa Občine Žetale« ima pomen priznanja za
pomembne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti.«
»3. Priznaje Občine Žetale« ima pomen priznanja za
dosežke v preteklem obdobju.
2. člen
Spremeni se 30. člen, ki se glasi:
»Drugo najvišje občinsko priznanje je »Zlata plaketa
Občine Žetale«.
Ta plaketa se podeljuje posameznikom ali skupini ljudi,
ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih
področjih dela. Plaketa naj ima značaj spodbude občanom
ali tudi tujcem za takšno nadaljnjo delo, ki ima poseben
pomen za razvoj in napredek Občine Žetale. Zlata plaketa je
pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim graviranim
besedilom utemeljitve s katerim je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Njena velikost je 25 x 25 cm,
preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba
o priznanju. Zlato plaketo lahko sprejme posameznik, skupina občanov ali pravne osebe. Podeli se lahko vsako leto,
izjemoma največ v treh primerih«.
3. člen
Spremeni se 31. člen, ki se glasi:
»Priznanje Občine Žetale« ima pomen priznanja za pomembne dosežke na že zgoraj imenovanih področjih. To
priznanje vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje
utemeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa
pečatom, izdelano umetniško na F=A3 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se vsako leto, vendar v največ treh
primerih.

Program pripravništva in strokovnega izpita za
poklic zobozdravnik-zobozdravnica

Na podlagi 13. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) minister za zdravje v sodelovanju z
Zdravniško zbornico Slovenije predpisuje

PROGRAM
pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zobozdravnik-zobozdravnica
1
Program pripravništva za poklic zobozdravnik/zobozdravnica (v nadaljnjem besedilu: zobozdravnik) določa obseg strokovnih znanj in veščin, ki jih mora pripravnik usvojiti
za pristop k strokovnemu izpitu.
2
Zdravstveni zavod oziroma zasebna ordinacija organizira usposabljanje pripravnika po programu pripravništva tako,
da lahko le-ta usvoji predpisana znanja in veščine iz tega
programa.
3
Pripravništvo traja 12 mesecev. Pripravnik opravlja naslednje naloge:
– seznanja se z dejavnostjo upravljanja, organiziranja
dela, s poslovanjem javne zdravstvene službe ter varstvom
pri delu – 1 teden,
– seznanja se s teoretičnimi in praktičnimi vidiki socialne medicine, epidemiologije in higiene – 3 tedne in
– praktično se usposablja na strokovnih področjih zobozdravstvene dejavnosti – 45 tednov, in sicer na področju:
– otroškega in preventivnega zobozdravstva 7 tednov,
– čeljustne in zobne ortopedije
3 tedne,
– parodontologije
8 tednov,
– zobnih bolezni in endodontije
7 tednov,
– stomatološke fiksne protetike
8 tednov,
– stomatološke snemne protetike
5 tednov,
– oralne kirurgije
7 tednov.
I. UPRAVLJANJE, ORGANIZIRANJE DELA IN
POSLOVANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE TER
VARSTVO PRI DELU
4
Iz vsebin upravljanja, organiziranja dela in poslovanja
javne zdravstvene službe ter varstva pri delu pripravnik:
– spoznava dejavnost, organiziranost in delovanje javnih zdravstvenih zavodov in zasebnih ordinacij,

Stran

7664 / Št. 74 / 21. 9. 2001

– se seznanja z načeli poklicne etike in ravna skladno z
njimi v odnosu do bolnikov, sebe in kolegov,
– se seznanja z racionalno izrabo delovnega časa, planiranjem in gospodarnim ravnanjem z opremo, materialnimi
in finančnimi sredstvi,
– spoznava dejanske in možne škodljivosti in nevarnosti, ki lahko nastopajo v delovnem procesu,
– se seznanja z zakonodajo na področjih zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega zavarovanja, delovnih razmerij in varstva pri delu,
– se vključuje v sistem komuniciranja in informiranja,
– spoznava način in vrste financiranja v zdravstveni dejavnosti zlasti v zobozdravstvu,
– se spoznava s strokovno literaturo in
– se postopoma usposablja za strokovni izpit ter za
samostojno delo.

Uradni list Republike Slovenije
– zdravljenje kariesa pri šolskih otrocih s poudarkom
na prvem stalnem kočniku,
– zdravljenje kariesa in zlomov zobovja v menjalnem
obdobju,
– protetično oskrbo v otroškem in mladinskem zobozdravstvu,
– postopke: fluoriranje, odstranjevanje oblog, zalivanje
fisur, zdravljenje bolezni pulpe in zalivke,
– zdravstveno prosvetno in zdravstveno vzgojno delo z
otroki in mladostniki in
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število preventivnih storitev, zdravljenj mlečnih zob, zalivk na mlečnih
in stalnih zobeh ter druge storitve in izdelke v okviru zobozdravstvenega varstva otrok in mladostnikov.

II. SOCIALNA MEDICINA, HIGIENA IN EPIDEMIOLOGIJA
5
Splošni del
Za pripravnike zobozdravnike se splošni del pripravništva izvaja z enotedenskim seminarjem iz socialne medicine,
higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike. Vsebina
seminarja vključuje naslednja področja:
– spremljanje zdravja in obolevnost prebivalcev Slovenije,
– demografska statistika,
– spremljanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni in cepljenje,
– preventivni zdravstveni programi: obvladovanje izbranih dejavnikov zdravstvenih tveganj in bolezenskih stanj,
– izbira zdravega načina življenja,
– zdravstvena tveganja v naravnem, ekonomskem in
družbenem okolju,
– zdravstveno varstvo posebnih skupin prebivalstva:
otroci, ženske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, delavci,
starostniki,
– dispanzerske metode dela v zdravstvenem varstvu,
– organiziranost, delovanje in financiranje sistema
zdravstvenega varstva.
Praktični del
Praktični del obsega dvotedensko praktično delo z delovnih področij zavodov za zdravstveno varstvo ter Inštituta
za varovanje zdravja Republike Slovenije.
III. STROKOVNA PODROČJA ZOBOZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
6
1. Otroško in preventivno zobozdravstvo
Splošni del
Splošni del obsega:
– načela in praktične možnosti preprečevanja zobne
gnilobe (kariesa) in drugih bolezni v ustni votlini na osnovi
etiopatogeneze,
– zobno gnilobo pri otrocih in mladostnikih ter posledice v splošnem razvoju in v razvoju maksilofacialne regije,
– sodobne metode preventive, obolenj zob in ustne
sluznice, diagnostika in terapija bolezni ustne sluznice in
zob otrok in mladostnikov.
Praktični del
Praktični del obsega:
– zdravljenje kariesa mlečnih zob predšolskih otrok s
poudarkom na mlečnih kočnikih,

7
2. Čeljustna in zobna ortopedija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o normalnem razvoju orofacialnega
sistema ter o razvojnih nepravilnostih,
– oblike, vzroke in razvoj zobnih in čeljustnih nepravilnosti in metode zdravljenja v različnih življenjskih obdobjih,
– ortodontsko zdravljenje v ambulantah splošnega in
mladinskega zobozdravnika ter pri specialistu ortodontu,
– odločanje za snemno oziroma fiksno ortodontsko
zdravljenje.
Praktični del
Praktični del obsega:
– diagnozo in terapijo lažjih primerov zobnih anomalij:
interceptivni ukrepi, miofunkcijske vaje,
– odtiskovanje in okluzijsko diagnostiko s standardnimi
biometričnimi analizami zobnih lokov in načrtovanje zdravljenja,
– analizo rentgenograma in obraznega profila,
– zdravljenje tipičnih primerov tesnega stanja,
– uporabo lopatice, namestitev bradne opornice z ortodontsko kapo, usklajevalno in razbremenilno brušenje
mlečnih in stalnih zob,
– sodelovanje s specialistom ortodontom, z drugimi
specialisti v zobozdravstvu ter s specialisti drugih medicinskih strok,
– vstavitev ortodontskega aparata, spremljanje in nadzorovanje ortodontskega zdravljenja,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število odtisov, načrtov ortodontskega zdravljenja, aparatov in drugih
storitev s področja ortodontije.
8
3. Parodontologija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o najpogostnejših ustnih boleznih
in boleznih obzobnih tkiv ter njihovo pojavljanje v Republiki
Sloveniji,
– druge sistemske bolezni in bolezenske znake v ustih,
– normalen razvoj in fiziološke spremembe obzobnih
tkiv v različnih življenjskih obdobjih,
– individualno skrb za ustno zdravje in vloga zobozdravnika.

Uradni list Republike Slovenije
Praktični del
Praktični del obsega:
– primarne preventivne ukrepe: ustna higiena, preprečevanje iatrogenih poškodb pri zobozdravstveni oskrbi,
– diagnostiko različnih ustnih bolezni in parodontopatij: rentgenska diagnostika, biološki in biokemični testi,
– diagnostiko bolezenskih znakov drugih sistemskih
bolezni na ustni sluznici in obzobnih tkivih,
– načrtovanje parodontološkega zdravljenja,
– najpogostejše postopke zdravljenja bolezni ustne
sluznice in obzobnih tkiv: medikamentozno (konzervativno),
kirurško: asistenca pri operacijah, samostojni posegi (gingivotomia simplex),
– evidentiranje stanja, preventivnih in terapevtskih posegov ter dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število razgovorov o ustni higieni, zdravljenj obzobnih tkiv, asistenc pri
operacijah, samostojnih operacij ter drugih storitev s področja parodontologije.
9
4. Zobne bolezni in endodontija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o vzrokih in poteku zobnih bolezni ter
o njihovem preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju,
– razširjenost zobnih bolezni v svetu in pri nas.
Praktični del
Praktični del obsega:
– pregled zobovja in postavitev diagnoze zobnih bolezni,
– oceno uspešnosti in smiselnosti zdravljenja obolelega zoba,
– preparacijo zoba za zalivko, tehnike jedkanja, uporabo dentinskih adhezivov, podlaganje,
– polnjenje kavitet s klasičnimi materiali in sodobnimi
kompozitnimi materiali,
– modeliranje zalivk, poliranje, preverjanje okluzijskih
stikov,
– diagnostiko in zdravljenje obolenj pulpe in pulpogenih parodontopatij: sodobni endodontski posegi,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število zalivk različnih razredov, zdravljenj zobne pulpe, zdravljenj pulpogenih parodontopatij in drugih storitev s področja zobnih
bolezni in endodontije.
10
5. Stomatološka fiksna protetika z gnatologijo
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje teoretičnega poznavanja fiksne protetike,
– metode fiksnoprotetičnega zdravljenja in gnatologije
iz dodiplomskega študijskega programa.
Praktični del
Praktični del obsega:
– načrtovanje in pripravljalne postopke za fiksnoprotetično zdravljenje: zdravljenje zob in priprava nosilcev, odstranitev zob, zdravljenje ustne sluznice in obzobnih tkiv,
– preparacijo zob za polna in delna sidra, odtiskovanje, registracijo medčeljustnih in medzobnih odnosov, zaščito obrušenih zob, začasno fiksnoprotetično oskrbo,
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– aktivno sodelovanje pri delu v zobotehničnem laboratoriju,
– preverjanje posameznih sider in fiksnih konstrukcij,
cementiranje,
– gnatološko oskrbo kraniomandibularnih motenj: gnatološke tehnike,
– prvo pomoč in demontažo posameznih sider in konstrukcij,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število fiksnoprotetičnih sider ter drugih storitev s področja fiksne
protetike in gnatologije.
11
6. Stomatološka snemna protetika
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje teoretičnega znanja iz snemne protetike v
dodiplomskem študiju,
– anatomijo in fiziologijo stomatognatega sistema, okluzijo in okluzijske motnje,
– oblike snemnoprotetičnega zdravljenja, načrtovanje
parcialne in totalne proteze.
Praktični del
Praktični del obsega:
– pregled brezzobe čeljusti,
– odtiskovanje: metode, materiali,
– faze izdelave totalne proteze, preizkus in vstavitev,
– načrtovanje parcialne proteze: gingivalne in parodontalne obremenitve,
– fiksnoprotetične priprave nosilcev zapon in drugih
elementov,
– ulite baze za parcialno protezo,
– aktivno sodelovanje pri zobotehničnem delu,
– kontrolni pregled: odpravljanje težav, brušenje, podlaganje in druge reparature,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število fiksnih in snemnih protez, reparatur ter drugih storitev s področja stomatološke snemne protetike.
12
7. Oralna kirurgija
Splošni del
Splošni del obsega:
– utrjevanje znanja o anatomiji ustne votline, zlasti čeljusti in obnosnih delov,
– etiologijo in patogenezo obolenj ustne votline, zob in
obzobnega tkiva, ki potrebujejo kirurško oskrbo.
Praktični del
Praktični del obsega:
– prvo pomoč (nujna zobozdravstvena pomoč): trepanacija, incizija, ekstrakcija zoba (trepanacija in ekstrakcija
zoba, incizija mehkih tkiv),
– ambulantne posege s področja oralne kirurgije: apikotomia, cistektomija,
– napotitev bolnika iz splošne zobozdravstvene ambulante k oralnemu ali maksilofacialnemu kirurgu,
– evidenco in dokumentacijo dela.
Evidenca opravljenega dela
Pripravnik dokumentirano opravi določeno število trepanacij in ekstrakcij zob, incizij in drugih storitev s področja
oralne kirurgije.
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IV. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA

13
Program strokovnega izpita obsega preverjanje naslednjih znanj:
– strokovne vsebine iz poklicnega področja: diagnostika, zdravljenje in preventiva na področju otroškega zobozdravstva, čeljustne in zobne ortopedije, parodontologije,
zobnih bolezni in endodontije, stomatološke fiksne protetike z gnatologijo, stomatološke snemne protetike in oralne
kirurgije;
– prva pomoč: organizacija in nudenje prve pomoči v
rednih in izrednih razmerah;
– socialna medicina;
– osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega
varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.
14
Strokovne vsebine
Pripravnik mora pokazati teoretično in praktično poznavanje strokovnih področij zobozdravstvene dejavnosti ter organiziranosti dela, kot je navedeno v programu pripravništva.
Zlasti mora pripravnik poznati:
– epidemiologijo bolezni in okvar čeljusti in zobovja ter
mehkih ustnih tkiv,
– diagnostične in terapevtske metode dela,
– materiale, ki se uporabljajo v zobozdravstvu,
– celovito kakovost zobozdravstvene oskrbe bolnikov,
– organiziranje delovnih procesov v ambulanti in v zobnoprotetičnem laboratoriju,
– sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci,
– napake pri delu, njihovo reševanje ter nevarnosti za
bolnika in zobozdravnika,
– evidentiranje opravljenega dela in poročanje.
15
Prva pomoč – organiziranje in nudenje pomoči v rednih
in izrednih razmerah
Pripravnik mora poznati temelje prve pomoči bolnim in
poškodovanim ter ustrezne ukrepe. Poznati mora vsebino in
metode nujne zobozdravstvene pomoči, ki jih lahko sam
opravi. Poznati mora tudi možne komplikacije pri nudenju
nujne zobozdravstvene pomoči na sistemski in lokalni ravni
ter napotitve na ustrezno višjo raven zobozdravstvene ali
druge zdravstvene dejavnosti.
16
Socialna medicina
Pripravnik pokaže celosten odnos do zdravja in bolezni
posameznika, družine in socialne skupnosti.
Vsebina:
– temeljna načela: razvoj, opredelitev in dejavnost socialne medicine,
– socialno-medicinska diagnostika: zdravstveno stanje
prebivalstva in posebno ogroženih skupin prebivalstva,
– socialno-medicinska etiologija: vplivi dejavnikov naravnega okolja na zdravje in bolezni ter vplivi socialnih dejavnikov,
– socialno-medicinska terapija in profilaksa: naravni potek in faze razvoja bolezni, ukrepi primarne, sekundarne in
terciarne prevencije, nalezljive bolezni, razširjenost, vzročnost in značilnost kroničnih množičnih nalezljivih bolezni in
preprečevanje negativnih posledic socialno-patoloških pojavov ter etična odgovornost zdravstvenih delavcev pred lastno vestjo, bolnikom in družino,
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– uporaba statističnih metod, pomen statističnih metod in statističnih indikatorjev,
– demografska statistika: pojem in razčlenitev,
– zdravstvena statistika, namen, predmet in področje
zdravstvene statistike ter viri podatkov,
– organizacija zdravstveno-statistične službe: poročevalska služba, statistični obrazci,
– osnove informatike v zdravstvu: obdelava informacij,
– sistem zdravstvenega varstva: osnovna načela,
– zdravstveno zavarovanje: obvezno (pravice in viri sredstev) in prostovoljno zavarovanje,
– specifičnost ekonomike, vodenja in upravljanja v
zdravstvu, medicinska dokumentacija in evidence v zdravstvenem sistemu,
– vloga normativov in standardov,
– socialno-medicinska in higienska vodila pri načrtovanju zdravstvenega varstva,
– indikatorji smotrnosti, uspešnosti in učinkovitosti
zdravstvene dejavnosti,
– mednarodno sodelovanje.
17
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja
Pripravnik pokaže poznavanje organizacije zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.
Vsebina:
– pravna podlaga za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– organizacija, sistem in financiranje javnih zavodov na
področju zdravstvene dejavnosti,
– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– družbena skrb za zdravje in izvajanje programov,
– organizacija zdravstvenega zavarovanja in izhajajoča
pravica,
– pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti,
– javna in zasebna zdravstvena dejavnost,
– pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.
18
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5812-1/98
Ljubljana, dne 30. julija 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic
zobozdravnik/zobozdravnica je pripravljen v sodelovanju z
Zdravniško zbornico Slovenije.
Št. 182/01
Ljubljana, dne 23. avgusta 2001.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.
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Priporočamo

PREDPISI O OSEBNIH DOKUMENTIH
z uvodnimi pojasnili mag. Bojana Trnovška

IN PRIJAVI PREBIVALIŠČA
z uvodnimi pojasnili Nine Gregori
Vladni predstavniki držav članic Evropske unije so določili, da je novi slovenski potni list bordo rdeče barve. V primerjavi z modrim, s katerim
slovenski državljani lahko potujejo po svetu do 5. avgusta 2002, ima novi potni list 25 zaščitnih elementov, vsi podatki o imetniku potne listine,
vključno s fotografijo in podpisom, pa so lasersko gravirani, tako da bo njihova zloraba bistveno težja kot s prvimi slovenskimi potnimi listi.
To je le nekaj podatkov iz obširnih uvodnih pojasnil mag. Bojana Trnovška, ki je na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije zadolžen za
izvedbo projektov izdaje novih osebnih izkaznic in potnih listin. Osebni dokumenti in njihove posebnosti so prikazani tudi v barvni prilogi, kjer so
dvojezično predstavljeni tudi motivi, vtisnjeni na posamezne strani potnega lista.
Zakon o prijavi prebivališča je bil v uradnem listu objavljen februarja 2001, novosti pa podrobno predstavlja Nina Gregori, Uvodna pojasnila
zanimivo začenja z nizanjem podatkov o dvestoletni zgodovini evidentiranja prebivališča ljudi na slovenskih tleh.
Cena: 4482 SIT z DDV

10551

PREDPISI O UPRAVNEM SPORU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška · (druga dopolnjena izdaja)
Slovensko upravno sodišče deluje od leta 1998. Že kmalu po njegovi ustanovitvi se je tudi to specializirano sodišče spopadlo z enakimi težavami
kot sve drugo sodstvo. Zaostanki se kopičijo in leta 2000 je državni zbor s spremembami in dopolnitvami zakona omogočil hitrejše reševanje
sporov na teh sodiščih in hkrati nekoliko razbremenil Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
V drugi dopolnjeni izdaji avtor uvodnih pojasnil opozarja na novosti. Podrobneje pa razloži tudi institut upravnega spora in obseg sodnega varstva
Cena: 1890 SIT
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