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EVA: / 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje k spremembi Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje -
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) v 
zvezi s 116. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je Vlada Republike Slovenije dne ……........... 
sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembi Cenika za lastno dejavnost Urada Republike 
Slovenije za meroslovje.

                                                                                                     mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                              v.d.generalne sekretarke

Priloge:
- Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS
- Priloga 2: Obrazložitev
- Priloga 3: Sprememba Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje
- Priloga 4: Čistopis Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje
- Priloga 5: Cenik za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje št. 640-2/2018/11 z dne 15. 3. 2018
- Priloga 6: Navodilo o lastni dejavnosti Urada RS za meroslovje št. 007-2/2018 z dne 21. 2. 2018
                 in Navodilo o spremembi Navodila lastni dejavnosti Urada RS za meroslovje št. 010-7/2019
                z dne 29. 5. 2019
Prejemniki:

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Urad RS za meroslovje
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, MGRT
- dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje



- Nataša Mejak Vukovič, sekretarka, Urad RS za meroslovje

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
    Obravnava v Državnem zboru ni predvidena.
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlagano spremembo Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje, h kateremu je dala 
soglasje Vlada RS s sklepom št. 41011-2/2018/3  z dne 13.3.2018, se v ceniku črta  del, ki se nanaša 
na Poslovno odličnost, ki je s 1. 1. 2019 prešel v delokrog Javne agencije RS za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT).
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

1. I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1



SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Kratka obrazložitev: 
Predlog spremembe  Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje nima finančnih posledic za 
državni proračun.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Po 9. členu Poslovnika Vlade RS objava predmetnega gradiva ni predvidena oziroma potrebna.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
Zdravko Počivalšek

                                                                                                                                          minister

                



                                            
                                                        PRILOGA 1

 Številka:

 Ljubljana,

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) v zvezi s 116. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne …. pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembi cenika za lastno dejavnost Urada 
Republike Slovenije za meroslovje.

                                                                                                  Mag.  Janja Garvas Hočevar                                                           
v. d. generalnega sekretarja

PRILOGA 2 

                                                         
OBRAZLOŽITEV

S predlagano spremembo Cenika za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje, h kateremu je 
dala soglasje Vlada RS s sklepom št. 41011-2/2018/3 z dne 13. 3. 2018, se v ceniku črta del, ki 
se nanaša na področje poslovne odličnosti. Gre za točko III. PO – poslovna odličnost.
Področje poslovne odličnosti je s 1. januarjem 2019 prešlo iz pristojnosti Urada RS za 
meroslovje v pristojnost Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije (SPIRIT). Zato je treba ustrezno spremeniti tudi Cenik za lastno 
dejavnost Urada RS za meroslovje.



PRILOGA 3

Na podlagi prvega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ob predhodnem soglasju Vlade Republike 
Slovenije št.            z dne            sprejme

SPREMEMBO

CENIKA ZA LASTNO DEJAVNOST URADA RS ZA MEROSLOVJE

V Ceniku za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje št. 640-2/2018/11 z dne 15. 3. 2018 se 
črta točka »III. Poslovna odličnost«.

Dosedanja točka IV postane točka III, dosedanja točka V pa postane točka IV. 

Ta sprememba cenika začne veljati naslednji dan po podpisu.



Številka:
Datum:

Zdravko Počivalšek
                                                                                                                                 minister

   



PRILOGA 4

Čistopis: Cenik za lastno dejavnost Urada RS za meroslovje

Na podlagi prvega odstavka 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ob predhodnem soglasju Vlade RS št. 41011-
2/2018/3 z dne 13. 3. 2018 in št.        z dne       sprejme

CENIK ZA LASTNO DEJAVNOST URADA RS ZA MEROSLOVJE

I. FM – fizikalna merjenja

OPIS STORITEV: ŠIFRA enota Cena (EUR)
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo E2 (≤ 6 g) E2-A kos        56,00  
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo E2 (> 6 g) E2-B kos        78,00 
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo F1 (≤ 6 g) F1-A kos        35,00 
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo F1 (> 6 g) F1-B kos        49,00 
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo F2 F2 kos        32,00 
Kalibracija uteži z merilno negotovostjo M M kos        21,00 
Kalibracija tehtnice (Max ≤ 200 kg) T-A kos        71,00 
Kalibracija tehtnice (Max > 200 kg) T-B kos     106,00 
Kalibracija meril prostornine (V ≤ 500 ml) V-A kos        28,00 
Kalibracija meril prostornine (500 ml < V ≤ 5 l) V-B kos        49,00 
Kalibracija meril prostornine (5 l < V ≤ 20 l) V-C kos        71,00 
Kalibracija batne pipete - fiksne BP-F kos        35,00 
Kalibracija batne pipete - nastavljive BP-N kos        53,00 
Kalibracija batne pipete - večkanalne BP-V kanal        35,00 
Kalibracija batne birete BB kanal        21,00 
Kalibracija pokončnega rezervoarja PVR m3          0,20 
Dodatne storitve v povezavi s kalibracijo DS ura        40,00 
Kontrola laserskega merilnika hitrosti MH-L kos        71,00 
Kontrola radarskega merilnika hitrosti MH-R kos     212,00 
Kontrola radarskega merilnika hitrosti FMCW MH-FMCW kos     282,00 
Kontrola drugih meril KM ura        40,00 
Preskušanje merilnih instrumentov ter programske 
opreme PMIPP ura 52,00 
Razvoj in izdelava merilnih instrumentov in 
programske opreme RIMIPP ura 52,00 
Pokončni rezervoarji m3 0,20
Izposoja uteži kg/dan 0,11
Popust glede na obseg istovrstnih storitev za stranko: do 30 %.



II. KM – kemijska merjenja

OPIS STORITEV: enota ŠIFRA Cena (EUR)

Kvantitativna kemijska analiza (KKA) – zlato
KKA –
zlato        56,00 

Kvantitativna kemijska analiza – investicijsko zlato
KKA –
INV. zlato        73,00 

Kvantitativna kemijska analiza – srebro
KKA –
srebro        28,00 

Kvantitativna kemijska analiza – ICP-AES
KKA –
ICP-AES     101,00 

OPIS STORITEV: enota ŠIFRA Cena (EUR)

Multielementna analiza (MAZ) z metodo 
rentgenske fluorescenčne analize (RFA) kos

MAZ z 
metodo 
RFA        28,00 

Izvedba hitrih preskusov z metodo rentgenske
fluorescenčne analize (RFA) kos

Izvedba 
hitrih 
preskusov 
RFA        11,00 

Analiza dentalne zlitine z metodo rentgenske 
fluorescenčne analize (RFA) kos

Dentalne 
zlitine ZC        28,00 

Označevanje – paladij 1 1 g Paladij 1          0,84 
Označevanje – platina 1 1 g Platina 1          0,56 
Označevanje – zlato 1 1 g Zlato 1          0,34 
Označevanje – srebro 1 1 g Srebro 1          0,06 
Označevanje – paladij 2 1 g Paladij 2          0,84 
Označevanje – platina 2 1 g Platina 2          0,56 
Označevanje – zlato 2 1 g Zlato 2          0,34 
Označevanje – srebro 2 1 g Srebro 2          0,06 

Reagent Au 10 ml

Prodaja 
reagentov 
Au          3,00 

Reagent Ag 10 ml

Prodaja 
reagentov 
Ag          6,00 

III. Delovne ure

Kadar se cena določi na podlagi števila delovnih ur, potrebnih za izvedbo storitve, so cene 
delovne ure glede na zahtevnost naslednje:

Strokovna ura Urada RS za 
meroslovje

40,00 EUR

Inženirska ura Urada RS za 
meroslovje za področje FM in KM

52,00 EUR

Ura na poti za sodelavce Urada RS za 
meroslovje

20,00 EUR

IV. Druge postavke

Kilometrina se obračunava z 0,40 EUR/km. Za vsako povečanje cene neosvinčenega bencina 
95 oktanov za 20 % se cena kilometrine poveča za 0,05 EUR.



Dejanski stroški zunanjega dobavitelja v postopku se obračunajo v vrednosti fakture, ki jo 
izda zunanji dobavitelj, pri čemer se lahko obračunajo administrativni stroški v višini največ 3 % 
na znesek fakture. Cene ne vključujejo DDV.

Ta sprememba cenika začne veljati naslednji dan po podpisu.

Številka:
Datum:

Zdravko Počivalšek
                                                                                                                                 minister
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