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VSEBINA 
 
 
 
I. Splošni pogoji in tarifa SŽ 

   
   
   
100 0800.02 Določila za računanje prevozne cene in cenik železniških storitev (RAP) 
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117 – 14/2006 0800.02 DOLOČILA ZA RAČUNANJE PREVOZNE CENE IN 

CENIK ŽELEZNIŠKIH STORITEV (RAP) 
  (Velja od 01.01.2007) 
 

                         Obvestilo št.: 2 
 
V TTO št. 13/2006 je pri zaporedni številki obvestila 100 – 13/2006 – 0800.02 – Določila za 
računanje prevozne cene in cenik železniških storitev (RAP) – (Velja od 01.01.2007) v besedilu 
nepravilen datum veljavnosti 01. januar 2006 namesto pravilnega, ki se glasi: 01. januar 2007.  
 
Uveljavitev. 
 
Z veljavnostjo od 01. januarja 2007 uveljavljamo nova določila 0800.02 – Določila za računanje 
prevozne cene in Cenik železniških storitev (RAP). 
 
Spremembe: 
 
1. Na podlagi Zakona o dvojnem označevanju cen v evrih in v tolarjih (ZDOCTE) – Uradni 

list RS št. 101/2005 z dne 11.11.2005 je z veljavnostjo od 01.03.2006 v tarifi uvedeno 
informativno dvojno označevanje cen. Cene v EUR so od 01.01.2007 (do vključno 
30.06.2007) preračunane v SIT po menjalnem tečaju  
1 EUR = 239,640 SIT in služijo samo kot informativni preračun. Zneski se zaokrožijo na cel 
tolar (SIT) navzgor. 

 
2. Zneski so izraženi v EUR in se zaokrožujejo na dve decimalni mesti oziroma na cente. Za 

zaokroževanje zneskov velja naslednje pravilo: če je število tretjega decimalnega mesta 
manjše kot pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR). 
Če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor 
(npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR). 

 
 V 3. odseku - Ceniku za dodatne storitve in druge stroške se uporabljajo enaki 
 zneski tako za  notranji kot tudi za mednarodni promet. 
 
3. Za preračun se uporablja Tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB veljaven na 

dan nastanka obveznosti plačila (v nadaljevanju »tečajnica«).  
 Banka Slovenije tečajnico objavlja vsak delovni dan okoli 14.30 ure. SŽ bodo objavljeno 

tečajnico pričele uporabljati prvi dan po objavi (torej od 00.00 ure dalje). 
 

SŽ objavljajo tečajnico BS na spletnih straneh  www.sz-tovornipromet.si (pod Prevozni 
pogoji in tarife). 
 
 

Uredništvo (18.12.2006) 
 

 
---- 

 
TTO za tovorni promet izdajajo: Holding Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska 11 ▪ Uredništvo: Kolodvorska 
11, 1506 Ljubljana, p.p. 361 ▪ Uredniški odbor: Ljubo Bobič – predsednik, Janez Vertačnik – namestnik predsednika, člani: 
Olga Mojškerc, Darja Klemenčič, Darinka Vrečič, Slavko Žan, Janez Brezovar, Jože Kvasnik, Franc Vresovnik, Jadran 
Možina ▪ Odgovorni urednik: Ljubo Bobič ▪  Izhajajo praviloma enkrat mesečno (predvidoma po 20. v mesecu) in se 
objavljajo na spletnih straneh SŽ: 

www.sz-tovornipromet.si 
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