
Priloga I  

 

1.  MEHANIZEM ZA NIČLENJE KAZALNIKOV PROSTORNINE  

 

1.1  Mehanizem za ničlenje je naprava, ki kazalnik ročno ali s pomočjo samodejnega 

sistema vrača na ničlo.  

1.2  Mehanizem za ničlenje ne sme vplivati na rezultat meritve.  

1.3  Ko se je začela operacija ničlenja, kazanje na novo izmerjene količine ne sme biti 

mogoče, dokler se operacija ničlenja ne zaključi.  

1.4  Zahteve točk 1.2 in 1.3 niso obvezujoče: 

1.4.1 za kazalnike, ki imajo na številčnicah napis: "Neposredna prodaja javnosti 

prepovedana" ali drugo enakovredno omejitev uporabe; 

1.4.2 za kazalnike s kazalci, ki so nameščeni na pretočnih merilih, katerih največji 

pretok ne presega 1200 litrov na uro; če so pretočna merila namenjena za 

trgovino, ne sme biti mogoče ročno povečevati kazanih vrednosti.  

1.5  Pri kazalnikih z zveznim gibanjem mora biti dovoljena razlika glede na ničlo po vsaki 

operaciji ničlenja manjša od polovice največjega dopustnega pogreška za najmanjšo 

količino merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega mehanizma, ne sme pa 

presegati ene petine vrednosti razdelka. 

Pri kazalnikih z nezveznim gibanjem mora biti kazanje točno nič.  

 

2.  SEŠTEVALNI ŠTEVCI PROSTORNINE  

 

2.1  Kazalnik z mehanizmom za ničlenje je lahko opremljen z enim ali več števci, ki po 

seštetju pokažejo različne prostornine, ki jih je kazalnik zaporedoma zapisal.  

2.2  Števci ne smejo vključevati mehanizma za ničlenje.  

2.3  Števci so lahko samo z ravnimi črtami.  

2.4. Števci so lahko nameščeni tako, da niso vidni.  

2.5  Enota, v kateri je izražena skupna prostornina, (ali njen simbol) mora biti vidna in mora 

biti skladna z zahtevami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za 

tekočine razen 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 10n, 2 x 

10n ali 5 x 10n dovoljenih prostorninskih enot, pri čemer je n pozitivno ali negativno celo 



število ali nič, in mora biti enaka ali večja od vrednosti razdelka prvega elementa na 

kazalniku z mehanizmom za ničlenje.  

2.7  Če so kazanja na števcih in kazalnikih z mehanizmom za ničlenje vidna sočasno, 

številke na števcih ne smejo biti večje od polovice ustrezne velikosti številk na 

kazalniku z mehanizmom za ničlenje.  

 

3.  MEHANIZMI ZA VEČKRATNO KAZANJE PROSTORNINE  

3.1  Kazalni mehanizem ima lahko več številčnic. Nadalje je lahko povezan z enim ali več 

sočasnimi ponovljivimi kazalnimi mehanizmi.  

3.2  Vrednosti razdelkov različnih kazalnikov so lahko različne, najmanjša količina merjenja 

pa mora biti ves čas enaka in mora biti določena kot funkcija vrednosti razdelka, ki 

rezultira v največji vrednosti za najmanjšo količino merjenja.  

3.3  Zahteve tega pravilnika in zahteve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna 

merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, veljajo za vsak 

kazalnik in za vsako številčnico.  

3.4  Kazanja na različnih številčnicah kazalnika oziroma kazalnikov se ne smejo razlikovati 

za več kot za največji dopustni pogrešek pri najmanjši količini merjenja, ki je označena 

na številčnici oziroma številčnicah.  

 

4.  MEHANIZMI ZA IZRAČUN CENE  

4.1  Kazalniki prostornine z ravno črto, ki imajo mehanizem za ničlenje, se lahko dopolnijo z 

ravnočrtnim kazalnikom izračunane cene, ki ima mehanizem za ničlenje, pri katerem je 

cena za enoto enaka ceni za enoto prostornine, ki se uporablja za kazanje izmerjene 

prostornine.  

4.2  Ceno za enoto mora biti mogoče naravnati. Izbrana cena za enoto mora biti prikazana.  

4.3  Mehanizmi za izbiranje in prikazovanje cene za enoto morajo biti povezani s 

kazalnikom cene tako, da je cena, ki ustreza meritvi, vedno enaka zmnožku izbrane in 

prikazane cene za enoto in prikazane prostornine.  

4.4  Zahteve v zvezi s kazalniki prostornine iz Pravilnika o meroslovnih zahtevah za 

pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, kakor 

tudi določila 1., 2. in 3. točke te priloge morajo analogno veljati tudi za kazalnike 

izračunane cene, razen točke 1.5, ki se nanaša na mehanizem za ničlenje.  

4.5  Uporabljena denarna enota ali njen simbol morata biti označena na številčnici 

kazalnika izračunane cene.  

4.6  Velikost številk na kazalniku izračunane cene ne sme presegati velikosti številk na 

kazalniku prostornine.  



4.7  Mehanizma za ničlenje kazalnika cen in kazalnika prostornine morata biti konstruirana 

tako, da delovanje mehanizma enega od obeh kazalnikov samodejno vrne na nič tudi 

drugi kazalnik.  

4.8.1 Izračunana cena za količino, ki je enaka največjemu dopustnemu pogrešku najmanjše 

količine merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega mehanizma, ne sme biti 

manjša od ene petine vrednosti razdelka in ne manjša od cene, ki ustreza razdelku 

dveh milimetrov na skali prvega elementa na kazalniku cene, če je gibanje tega 

elementa zvezno. Za ta razdelek ene petine vrednosti ali dveh milimetrov pa ni nujno, 

da ustreza vrednosti, ki je manjša od ene od naslednjih denarnih vrednosti, odvisno od 

države, v kateri se naprava uporablja: 

10 belgijskih ali luksemburških centimov 

1 francoskega centima 

1 nizozemskega centa 

1 lire 

1 pfeniga  

4.8.2 Cena za količino, ki je enaka največjemu dopustnemu pogrešku najmanjše količine 

merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega mehanizma, mora biti enaka najmanj 

dvema vrednostima razdelka, če je gibanje prvega elementa na kazalniku cene 

nezvezno. 

Vrednost razdelka pa ni nujno manjša od ene od denarnih vrednosti, ki so naštete v 

točki 4.8.1.  

4.9  V normalnih obratovalnih pogojih razlika med pokazano ceno in ceno, ki se izračuna na 

podlagi cene za enoto ter prikazane količine, ne sme presegati cene za količino, ki je 

enaka največjemu dopustnemu pogrešku najmanjše količine merjenja, ki je označena 

na številčnici kazalnega mehanizma. 

Ta razlika pa ni nujno manjša kot dvakrat ena od denarnih vrednosti, ki so naštete v 

točki 4.8.1.  

4.10 Pri kazalnikih z zveznim gibanjem dopustna razlika glede na nič po vsakem ničlenju ne 

sme biti večja od polovice cene količine, ki je enaka največjemu dopustnemu pogrešku 

za najmanjšo količino merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega mehanizma, a 

ne sme preseči ene petine vrednosti razdelka. 

Ta razlika pa ni nujno manjša od ene od denarnih vrednosti, ki so naštete v točki 4.8.1. 

Pri kazalnikih z nezveznim gibanjem mora biti kazanje natančno nič.  

 

5.  TISKALNI MEHANIZMI  

5.1  Na kazalnik pretočnega merila se lahko priključi numerični mehanizem za tiskanje 

količin.  

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

prostorninskih enot, pri čemer je n pozitivno ali negativno celo število ali nič.  



5.3  Natisnjena vrednost razdelka ne sme biti večja od največjega dopustnega pogreška za 

najmanjšo količino merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega mehanizma.  

5.4  Natisnjena vrednost razdelka mora biti označena na tiskalnem mehanizmu.  

5.5  Natisnjena količina mora biti izražena v eni od dovoljenih prostorninskih enot. 

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, kraj meritve, narava tekočine.  

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  Če se količina določa iz razlike med dvema natisnjenima vrednostima, od katerih je 

ena lahko izražena kot nič, ne sme biti mogoče listka odstraniti iz mehanizma, dokler 

merilo meri neko količino.  

5.9  Razen v primeru iz točke 5.8 mora imeti tiskalni mehanizem ničlirni mehanizem, ki je 

kombiniran s kazalnim mehanizmom.  

5.10 Razlika med pokazano in natisnjeno količino ne sme preseči vrednosti enega 

natisnjenega razdelka.  

5.11 Tiskalni mehanizem lahko poleg izmerjene količine natisne tudi ceno za to količino ali 

pa to ceno in ceno za enoto. Prav tako lahko natisne ceno, ki jo je treba plačati, vendar 

le v primeru, da je tiskalni mehanizem priključen na kazalni mehanizem za količine in 

izračunane cene za 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 biti večje od številk 

za izmerjeno količino.  

5.12 Vrednost razdelka z natisnjeno ceno mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x 10n 

dovoljenih prostorninskih enot, pri čemer je n pozitivno ali negativno celo število ali nič. 

Ta vrednost ne sme preseči cene za količino, ki je enaka največjemu dopustnemu 

pogrešku za najmanjšo količino merjenja, ki je označena na številčnici kazalnega 

mehanizma. 

Ta vrednost razdelka pa ni nujno manjša od ene od denarnih vrednosti, ki so naštete v 

točki 4.8.1.  

5.13.1 Če je pretočno merilo opremljeno s kazalnikom cene, razlika med pokazano in 

natisnjeno ceno ne sme presegati natisnjene vrednosti razdelka.  

5.13.2 Če pa pretočno merilo ni opremljeno s kazalnikom cene, mora razlika med natisnjeno 

ceno in ceno, izračunano iz pokazane količine in cene za enoto, ustrezati pogojem, ki 

so podani v točki 4.9.  

 



6. PREDIZBIRALNI MEHANIZMI  

6.1  Pretočna merila so lahko opremljena s predizbiralnimi mehanizmi. 

Predizbiralni mehanizmi so naprave, ki omogočajo izbiro merjene količine in ki 

samodejno ustavijo dotok tekočine, ko je izbrana količina izmerjena.  

6.2  Izbrana količina je prikazana s pomočjo naprave s skalo in oznako ali na numerični 

napravi.  

6.3  Če se predizbira lahko opravi z več neodvisnimi krmilnimi elementi, mora biti vrednost 

razdelka za en krmilni element enaka predizbranemu območju krmilnega elementa za 

naslednjo najmanjšo dekado.  

6.4  Predizbiralni mehanizmi so lahko urejeni tako, da ponovitev izbrane količine ne zahteva 

ponovne nastavitve krmilnih elementov.  

6.5  Če so prikazane številke na predizbiralnem mehanizmu ločene od številk kazalnika in 

če jih je mogoče videti sočasno, prve ne smejo biti večje od treh četrtin ustrezne 

velikosti slednjih.  

6.6  Med merjenjem lahko kazanje izbrane količine ostane nespremenjeno ali pa se 

postopoma vrne na nič.  

6.7  Razlika med izbrano količino in količino, prikazano na koncu meritve, ugotovljeno v 

normalnih obratovalnih pogojih, ne sme preseči polovice največjega dopustnega 

pogreška pri najmanjši količini merjenja.  

6.8  Izbrane količine in količine, ki jih kaže kazalnik, morajo biti izražene v isti enoti. Le-ta 

(ali njen simbol) mora biti označena tudi na predizbiralnem mehanizmu.  

6.9  Najmanjša vrednost razdelka predizbiralnega mehanizma ne sme biti manjša od 

vrednosti razdelka na prvem elementu kazalnika.  

6.10 Predizbiralni mehanizmi imajo lahko vgrajeno napravo za hitro ustavitev pretoka 

tekočine, če je to potrebno.  

6.11 Če ima predizbiralni mehanizem napravo za regulacijo zmanjšanja pretoka ob koncu 

meritve, je treba namestiti zaščitno oznako, če je ta potrebna, da se prepreči vsakršna 

sprememba sprejete nastavitve.  

6.12 Zahtevi iz točk 6.7 in 6.11 ne veljata, če je tiskalni mehanizem iz 5. točke te priloge 

povezan s pretočnim merilom za omogočanje izdajanja listkov ali - pri neposredni 

prodaji javnosti - če predizbiralni mehanizem ni viden.  

6.13 Merila s kazalniki cene so prav tako lahko opremljena s predizbiralnim mehanizmom za 

cene. V tem primeru se dotok tekočine ustavi v trenutku, ko dobavljena količina ustreza 

izbrani ceni. Zanje veljajo zahteve iz točk od 6.1 do 6.12.  


