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Uredba o razširitvi evropskih patentov na
Republiko Slovenijo

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) in za izvajanje sporazuma
o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju
na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS – MP, št. 2/94) ter
prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99,
119/00, 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o razširitvi evropskih patentov na Republiko
Slovenijo
1. člen
(razširitev veljavnosti evropskih patentov)
(1) Evropska patentna prijava in evropski patent se v
skladu z naslednjimi določili razširita na Republiko Slovenijo
in imata isto veljavo ter zanju veljajo isti pogoji kot za nacionalno patentno prijavo ter nacionalni patent po zakonu o
industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem
besedilu: zakon).
(2) Za namene te uredbe imajo izrazi naslednji pomen:
a) “evropska patentna prijava“ pomeni prijavo za evropski patent, ki je vložena na podlagi Evropske patentne konvencije, kakor tudi mednarodno prijavo, vloženo na podlagi
Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list
RS – MP, št. 19/93), za katero je Evropski patentni urad (v
nadaljnjem besedilu: EPU) imenovani ali izbrani urad in v
kateri je Republika Slovenija navedena država;
b) “razširjen evropski patent“ pomeni evropski patent,
ki ga je podelil EPU na podlagi evropske patentne prijave, za
katero je bila zahtevana razširitev na Republiko Slovenijo;
c) “nacionalna patentna prijava“ pomeni patentno prijavo, ki je bila vložena v skladu z zakonom pri Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu:
urad);
d) “nacionalni patent“ pomeni patent, ki je podeljen na
podlagi nacionalne patentne prijave.
2. člen
(zahteva za razširitev)
(1) Evropska patentna prijava in na njeni podlagi podeljen evropski patent se razširita na Republiko Slovenijo na
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zahtevo vlagatelja. Zahteva za razširitev se bo štela za vloženo z vsako evropsko patentno prijavo, ki bo vložena na dan
ali po 1. marcu 1994. Urad bo objavil vsako zahtevo za
razširitev brž, ko je to mogoče, potem, ko jo je prejel od
EPU, vendar ne pred potekom osemnajstih mesecev od
datuma vložitve ali prvega datuma prednostne pravice, če je
bila ta zahtevana.
(2) Zahtevo za razširitev je mogoče ob vsakem času
umakniti. Zahteva se bo štela za umaknjeno, če ni bila
plačana predpisana pristojbina za razširitev pri EPU pravočasno, ali če je bila evropska patentna prijava dokončno
zavrnjena, umaknjena ali se je štelo, da je umaknjena. Urad
bo to nemudoma objavil, če je bila zahteva za razširitev pred
tem že objavljena.
3. člen
(pristojbine za razširitev)
(1) Pristojbina za razširitev iz drugega odstavka 2. člena te uredbe je 102 EUR. Pristojbina se plača EPU v roku,
kot je določen za plačilo pristojbine za poimenovanje skladno z Evropsko patentno konvencijo.
(2) Pristojbina za razširitev se lahko veljavno naknadno
plača v imunitetnem roku dveh mesecev, kot je ta določen s
Pravilom 85a (2) Evropske patentne konvencije, z dodatkom v vrednosti 50% od pristojbine za razširitev plačano v
tem roku.
(3) Za plačilo razširitvenih pristojbin bo EPU mutatis
mutandis uporabljal svoja pravila o plačilu taks. Veljavno
plačane pristojbine za razširitev se ne vračajo.
4. člen
(veljavnost evropskih patentnih prijav)
(1) Evropska patentna prijava, ki ji je bil dodeljen datum
vložitve, je enakovredna redni nacionalni patentni prijavi,
vključno z morebitno zahtevano prednostno pravico za evropsko patentno prijavo, ne glede na kasnejši izid o njej.
(2) Objavljena evropska patentna prijava, v zvezi s katero je bila vložena zahteva za razširitev, ima začasno tako
varstvo, kot ga zagotavlja 122. člen zakona, in to od dne, ko
je vlagatelj poslal slovenski prevod patentnih zahtevkov objavljene evropske patentne prijave osebi, ki izum v Republiki
Sloveniji uporablja.
(3) Za evropsko patentno prijavo se šteje, kot da ab
initio ni imela veljavnosti, opisane v drugem odstavku tega
člena, če je bila zahteva za razširitev umaknjena ali se zanjo
šteje, kot da je umaknjena.
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5. člen
(veljavnost evropskih patentov)
(1) Upoštevaje določila od drugega do šestega odstavka tega člena vsebuje razširjeni evropski patent, od dneva,
ko je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi, enake pravice kot
nacionalni patent po 18. členu zakona.
(2) V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o
podelitvi evropskega patenta je nosilec patenta dolžan dostaviti uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent in plačati predpisano pristojbino za objavo.
(3) Če zaradi ugovora, vloženega pri EPU, evropski
patent ostane v veljavi s spremenjenimi zahtevki, je nosilec
patenta dolžan v roku treh mesecev od datuma, ko je bil
objavljen sklep o veljavnem spremenjenem evropskem patentu, dostaviti uradu slovenski prevod spremenjenih zahtevkov in plačati predpisano pristojbino za objavo.
(4) Skice, na katere se sklicujejo zahtevki, se priložijo
prevodu, določenem v drugem ali tretjem odstavku, s tem
da se prevede tudi vsako besedilo v teh skicah.
(5) Urad objavi vsak prevod, ki je pravilno vložen v
skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(6) Če prevod, naveden v drugem, tretjem in četrtem
odstavku tega člena, ni pravočasno vložen ali če predpisana
pristojbina ni pravočasno plačana, se razširjeni evropski
patent šteje za neveljavnega ab initio.
(7) Za razširjeni evropski patent in evropsko patentno
prijavo, na kateri temelji, se šteje, kot da od samega začetka
nima veljavnosti, navedene v prvem odstavku tega člena in
drugem odstavku 4. člena te uredbe, če je EPU evropski
patent na podlagi ugovora v postopku razveljavil.

8. člen
(hkratno varstvo)
Če imata razširjeni evropski patent in nacionalni patent,
ki sta podeljena isti osebi, isti datum vložitve ali enak datum
zahtevane prednostne pravice, nacionalni patent ne bo imel
pravnega učinka od datuma, ko je potekel rok za ugovor na
evropski patent in ugovor ni bil vložen, ali od datuma končne
odločbe o veljavnosti evropskega patenta v postopku ugovarjanja, če se nacionalni patent nanaša na isti izum kot
razširjeni evropski patent.

6. člen
(verodostojno besedilo evropskih patentnih prijav ali
evropskih patentov)
(1) Kot verodostojno besedilo v vseh postopkih v Republiki Sloveniji se šteje besedilo evropske patentne prijave
oziroma evropskega patenta v jeziku, v katerem je voden
postopek pri EPU.
(2) Vendar se za verodostojnega šteje tudi prevod, kot
je določeno v 4. in 5. členu te uredbe, razen v postopkih
ugovora, v katerih zagotavlja prevod prijave ali patenta manjše varstvo kot jezik postopkov.
(3) Vlagatelj ali nosilec patenta lahko vloži popravljeni
prevod patentnih zahtevkov za evropsko patentno prijavo
oziroma evropski patent. Popravljeni prevod nima pravnega
učinka, dokler ga urad ne objavi. Vsaka oseba, ki izum v
dobri veri uporablja ali je izvedla učinkovite in resne priprave
za uporabo izuma in takšna uporaba ne bi bila kršitev prijave
oziroma patenta v izvirnem prevodu, sme tudi potem, ko
začne veljati popravljeni prevod, brez plačila nadaljevati s
takšno uporabo v svojem poslovanju in za potrebe tega
poslovanja.

12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list
RS, št. 6/94, 90/98, 78/99 – obvezna razlaga).

7. člen
(pravice iz poprejšnje prijave)
(1) Za evropsko patentno prijavo, za katero je bila
plačana pristojbina za razširitev, in za razširjeni evropski
patent velja glede na nacionalno patentno prijavo in na
nacionalni patent ista pravica starejše prijave kot za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent po tretjem odstavku 12. člena zakona.
(2) Za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent
velja glede na razširjeni evropski patent ista pravica iz starejše prijave, kot jo imata glede na nacionalni patent po tretjem
odstavku 12. člena zakona.

9. člen
(pristojbine za veljavnost razširjenih evropskih patentov)
Pristojbine za vzdrževanje veljavnosti razširjenega
evropskega patenta je treba uradu plačati za leta, ki sledijo
letu, v katerem je bil objavljen sklep o podelitvi evropskega
patenta v skladu z uredbo o pristojbinah, ki veljajo za nacionalni patent.
10. člen
(uporaba Evropske patentne konvencije)
Določbe Evropske patentne konvencije in pravil za izvajanje se ne uporabljajo razen, če ni v tej uredbi drugače
določeno.
11. člen
(prehodna določba)
Zahteve za razširitev, ki jih do dneva uveljavitve te uredbe urad še ni vpisal v register patentov, se obravnavajo po
določbah te uredbe.

13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 908-08/2001-4
Ljubljana, dne 12. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

618.

Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo
sredstev iz popisa

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o materialni dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi tarife nadomestil za uporabo
sredstev iz popisa

Uradni list Republike Slovenije
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1. člen
S to uredbo se določa tarifa nadomestil za uporabo
sredstev iz popisa, izročenih za potrebe obrambe, varnosti,
zaščite, reševanja in pomoči.
2. člen
Osnova za obračun nadomestil za uporabo sredstev iz
popisa je minimalna plača v Republiki Sloveniji in knjižna
vrednost sredstev iz popisa.
Merila za obračun nadomestil za zemljišča so določena
v skladu z nomenklaturo vrste rabe zemljišč.
3. člen
Tarifa nadomestil za uporabo sredstev iz popisa in obrazec za zahtevek za odmero nadomestila za uporabo sredstev iz popisa, sta objavljena v prilogi te uredbe in sta njen
sestavni del.
4. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehata veljati tarifa za nadomestila za uporabo sredstev iz popisa in obrazec zahtevka
za odmero nadomestila za uporabo, določena z uredbo o
izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite,
reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 35/97 in 33/00 –
odl. US) in navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in
pomoči (Uradni list RS, št. 82/98).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 820-09/2002-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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619.

Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom
3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj
za določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 108/01, 8/02) se za:
1. tarifno oznako 4418 90 doda besedilo, ki se glasi:
„4418 90 10
– – lepljen lameliran les
iz 4418 90 10 10 – – – lepljen lameliran les samo
iz tropskih dreves, vrst navedenih
v dodatni opombi 2. v 44. poglavju pr“
2. tarifno oznako 8539 Električne žarnice z nitko in
električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in
infrardeče žarnice; obločnice
– Druge žarnice z nitko, brez
ultravijoličnih in infrardečih žarnic:
doda besedilo, ki se glasi:
„8539 21
– – volframove halogenske:
8539 21 30
– – – ki se uporabljajo
za motorna kolesa ali druga motorna
vozila
pr“
3. tarifno oznako 8539 22 90 doda besedilo, ki se glasi:
„8539 29
– – druge:
8539 29 30
– – – ki se uporabljajo
za motorna kolesa ali druga
motorna vozila
pr“
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-8
Ljubljana, dne 13. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
620.

Pravilnik o tlačni opremi

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list Republike
Slovenije, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za
gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije

PRAVILNIK
o tlačni opremi*
1. člen
(Namen)
S tem pravilnikom se določajo zahteve pri načrtovanju,
proizvodnji in ugotavljanju skladnosti tlačne opreme in sklopov z najvišjim dovoljenim tlakom (PS) večjim od 0,5 bar
nadtlaka.
2. člen
(Definicije)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. “Tlačna oprema“ pomeni posode, cevovode, varovalno opremo in tlačni pribor.
Tlačna oprema vsebuje elemente pripojene k delom
pod tlakom, kot so prirobnice, nastavki, spojke, podpore,
dvižne zanke, itd.
1.1 “Posoda“ pomeni zaključeni sestavni del tlačne
opreme načrtovane in zgrajene tako, da vsebuje fluide pod
tlakom, vključno z neposrednimi povezavami do spojnega
mesta, kjer se nadaljuje druga oprema. Posoda je lahko
sestavljena iz več kot enega prostora.
1.2 “Cevovod“ pomeni cevi in cevne komponente namenjene za transport fluidov, če spojene skupaj tvorijo tlačni
sistem. Cevovodi vsebujejo predvsem posamezno cev ali
sistem cevi, odprtih cevi, gibljivih spojev, gibkih cevi ali
drugih s tlakom obremenjenih komponent. Za cevovod se
šteje tudi izmenjevalnik toplote, ki je sestavljen iz cevi in je
namenjen hlajenju ali gretju zraka.
1.3 “Varovalna oprema“ pomeni naprave namenjene
za varovanje tlačne opreme pred prekoračitvijo dovoljenih
meja. Take naprave vsebujejo:
– naprave za neposredno omejevanje tlaka, kot so varovalni ventili, naprave z varovalnim diskom, naprave z varovalnim klecnim vretenom, nadzorovani varovalni razbremenilni sistemi, in
– omejevalne naprave, ki bodisi aktivirajo sredstva za
popravek tlaka ali poskrbijo za zaustavitev ali izklop naprave,
kot so tlačna, temperaturna stikala ali nivojska stikala in
varovalne merilno kontrolne in regulacijske naprave.
1.4 “Tlačni pribor“ pomeni naprave z obratovalno funkcijo in s tlačno obremenjenim ohišjem.
1.5 “Sklop“ pomeni več kosov tlačne opreme, ki jih
proizvajalec sestavi tako, da tvorijo integralno in funkcionalno celoto.
2. “Tlak“ pomeni relativen tlak proti atmosferskemu
tlaku, torej nadtlak. Podtlak je označen kot negativna vrednost.
3. “Najvišji dovoljeni tlak (PS)“ pomeni najvišji obratovalni tlak, naveden s strani proizvajalca, za katerega je tlačna
oprema načrtovana.
Proizvajalec določi mesto, na katerem je ta tlak opredeljen. To mesto mora biti na mestu spoja ali namestitve
varovalne opreme in/ali omejevalnih naprav ali na vrhu tlačne opreme oziroma, če to ne ustreza, na kateremkoli opredeljenem mestu.
4. “Najvišja ali najnižja dovoljena temperatura (TS)“ pomeni najvišjo ali najnižjo temperaturo, za katero je tlačna
oprema načrtovana in je opredeljena s strani proizvajalca.
5. “Volumen (V)“ pomeni notranjo prostornino, vključno s prostornino nastavkov do prvih prirobničnih spojev ali
zvarov in izključuje prostornino stalnih notranjih delov.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o tlačni opremi
(97/23/EC)
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6. “Imenska velikost (DN)“ pomeni številčno opredelitev velikosti, ki je skupna vsem sestavnim delom cevnega
sistema razen sestavnim delom opisanim z zunanjim premerom ali velikostjo navoja. To je ustrezno zaokrožena številka
za referenčne potrebe in je le ohlapno povezana s proizvodnimi dimenzijami. Imenska velikost je sestavljena iz oznake
DN, ki ji sledi številka.
7. “Fluid“ pomeni pline, tekočine ali pare v enoviti fazi,
kakor tudi njihove mešanice. Fluid lahko vsebuje tudi suspenzijo trdnih delcev.
8. “Stalni spoji“ so spoji, ki jih ni mogoče razdvojiti brez
porušitve.
9. “Evropska odobritev materiala“ je tehnični dokument, ki opredeljuje lastnosti materialov, namenjenih za
ponavljajočo se uporabo pri proizvodnji tlačne opreme,
kateri niso obravnavani v nobenem standardu iz Seznama
standardov.
3. člen
(Izvzeta tlačna oprema)
Določbe tega pravilnika ne veljajo za naslednjo tlačno
opremo:
1. cevovode, cevi, ali sisteme cevi, ki so načrtovani za
prenos kateregakoli fluida ali snovi do ali od instalacije s
kopnega ali od obale oddaljene naprave, začenši in vključno
z zadnjo ločitveno napravo še zajeto v mejah naprave in
vključno z vso dodatno opremo načrtovano posebej za te
cevovode. Ta izjema se ne nanaša na standardno tlačno
opremo, ki je v tlačno reducirnih postajah ali kompresorskih
postajah;
2. tokove vodnih poti za oskrbo, razdelitev, izpust in
zajemanje voda, kot so plovni kanali, tlačni tuneli, rovi za
hidro-elektrarniške instalacije in njim podobna specifična
oprema;
3. enostavne tlačne posode;
4. aerosolne razpršilnike;
5. opremo, ki je namenjena za delovanje vozil (določena s predpisi, ki opredeljujejo tipsko odobritev):
– motornih vozil in prikolic,
– kmetijskih in gozdnih vozil ter vlačilcev,
– dve ali trikolesnih motornih vozil;
6. opremo, ki je razvrščena kot manj zahtevno od
opredelitve kategorije I iz 9. člena tega pravilnika in določeno v naslednjih predpisih:
– odredbi o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/00
in 57/00),
– odredbi o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št.
53/00),
– pravilniku o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 82/00),
– odredbi o plinskih napravah (Uradni list RS,
št.105/00),
– odredbi o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS,
št.102/00);
7. opremo, ki je namenjena za vojaško uporabo;
8. opremo, ki je specifično načrtovana za uporabo v
jedrski tehniki, katere okvara bi povzročila emisijo radioaktivnosti;
9. opremo za nadzor vrtin, uporabljeno pri dejavnosti
raziskovanja ali črpanja nafte, plina ali geotermalne energije
in v podzemskih shrambah, namenjeno za zadrževanje ali
nadzor tlaka vrtine. To zajema glavo vrtine, varovala proti
izbruhu, cevne razdelilnike in vso opremo v smeri proti toku;
10. opremo, ki zajema ohišja ali stroje, kjer dimenzioniranje, izbira materiala in proizvodni predpisi temeljijo predvsem na zahtevah za zadostno trdnost, togost in stabilnost
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opreme, da prevzame statične in dinamične obratovalne
vplive ali druge obratovalne značilnosti in za njih obremenitev s tlakom ni odločilna za načrtovanje. Med tako opremo
lahko sodijo:
– turbinski stroji in motorji z notranjim izgorevanjem,
– parni stroji, plinsko/parne turbine, turbo-generatorji,
kompresorji, črpalke in druge pogonske naprave.
11. visoke peči, vključno s sistemom hlajenja peči,
rekuperatorji visokih peči, izločevalniki prahu in pralniki plinov iz visokih peči, neposredno reducirajoče kupolke, vključno s hlajenjem peči, plinski konverterji in ponvice za taljenje,
raztaljevanje, odplinjanje in vlivanje jekla in neželeznih kovin;
12. ohišja za visokonapetostne naprave kot so stikala,
regulacijska stikala, transformatorji in vrteči stroji;
13. cevi pod tlakom za zavarovanje prenosnih sistemov, na primer za električne močnostne vodnike in telefonske kable;
14. ladje, rakete, letala in premični pomorski stolpi,
kot tudi oprema specifično namenjena za instalacijo na njih
ali za njihov pogon;
15. opremo pod tlakom sestavljeno iz fleksibilnega
ohišja, na primer pnevmatike, zračne blazine, žoge uporabljene za igro, plovila in druga podobna oprema pod tlakom;
16. izpušne in vstopne glušnike;
17. posode ali pločevinke za gazirane pijače za končno uporabo;
18. posode načrtovane za transport in distribucijo pijač
s produktom PS in V ne več kot 500 bar·l in z najvišjim
dovoljenim tlakom, ki ne presega 7 bar;
19. opremo, ki je določena v konvencijah o transportu nevarnih snovi po cestah, železnici, morju in zraku, in
sicer v:
– uredbi o ratifikaciji Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga in protokola o
podpisu Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ-MP, št. 59/72,
8/77, 1/78, 6/78, 11/80, Uradni list RS, št. 7/97,
41/00);
– odloku o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (Uradni list SFRJ-MP,
št. 3/54, 9/61, 5/62, 11/63, 49/71, 62/73, 15/78,
2/80, Uradni list RS, št. 3/00);
– predpisih, ki urejajo:
· mednarodni železniški promet nevarnega blaga,
· mednarodne pomorske prevoze nevarnega blaga.
20. radiatorje in cevi v toplovodnih ogrevalnih sistemih;
21. posode načrtovane za hrambo tekočin, pri katerih
tlak plina nad površino tekočine ne presega 0,5 bar.
4. člen
(Dajanje v promet)
Tlačna oprema in sklopi iz tega pravilnika se lahko
dajejo v promet in obratovanje le takrat, ko so ustrezno
vgrajeni, vzdrževani in se uporabljajo v predvidene namene,
tako da ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in kadar je
primerno, domačih živali in premoženja.
Ukrepi iz tega pravilnika ne smejo vplivati na izvajanje
predpisov o zaščiti oseb, še posebej delavcev, med uporabo predmetne tlačne opreme ali sklopov. Ukrepi iz predpisov o zaščiti oseb ne smejo vplivati na izpolnjevanje varnostnih zahtev predmetne tlačne opreme ali sklopov, zahtevanih z določbami tega pravilnika.
Na trgovskih sejmih, razstavah, predstavitvah itd., je
dovoljeno prikazovanje tlačne opreme ali sklopov, ki še niso
usklajeni z zahtevami tega pravilnika, pod pogojem, da je
neskladnost in neustreznost za prodajo jasno opredeljena
na vidnem mestu, dokler jih ne uskladi proizvajalec ali nje-
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gov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES. Med predstavitvami je potrebno varnost ljudi zagotoviti z ustrezno izvedenimi varnostnimi ukrepi. V primeru dajanja take opreme pod
tlak, je potrebno pridobiti posebno dovoljenje pristojnega
inšpekcijskega organa za okolje in prostor.
5. člen
(Bistvene zahteve in uvrstitev v tabele za ugotavljanje
skladnosti)
Posamezne vrste tlačne opreme in sklopov, navedene
v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena, uvrščamo v
tabele za ugotavljanje skladnosti glede na stopnjo tveganja
in tehnične lastnosti.
Tlačna oprema mora izpolnjevati bistvene zahteve,
opredeljene v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. To
velja za:
1. Posode, razen tistih iz 2. točke, namenjene za:
a) pline, utekočinjene pline, pline raztopljene pod tlakom, pare in tudi tiste tekočine katerih parni tlak pri najvišji
dovoljeni temperaturi je višji od 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom, (1013 mbar) v okviru naslednjih omejitev:
· za fluide v skupini 1 z volumnom večjim od 1 l in
produktom PS in V večjim od 25 bar·l ali s tlakom PS večjim
od 200 bar (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika,
tabela 1),
· za fluide v skupini 2 z volumnom večjim od 1 l in
produktom PS in V večjim od 50 bar·l ali s tlakom PS večjim
od 1000 bar in vsi prenosni gasilniki in jeklenke za dihalne
naprave (Priloga II, tabela 2);
b) tekočine, ki imajo parni tlak pri najvišji dovoljeni
temperaturi enak ali nižji od 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom (1013 mbar) v okviru sledečih omejitev:
· za fluide v skupini 1 z volumnom večjim od 1 l in
produktom PS in V večjim od 200 bar·l ali s tlakom PS
večjim od 500 bar (Priloga II, tabela 3),
· za fluide v skupini 2 s tlakom večjim od 10 bar in
produktom PS in V večjim od 10000 bar·l ali s tlakom PS
večjim od 1000 bar (Priloga II, tabela 4);
2. Kurjena ali drugače ogrevana tlačna oprema, s tveganjem pregretja, namenjena
za proizvodnjo pare ali vroče vode pri temperaturah
višjih od 100°C z volumnom večjim od 2 l in tlačna posoda
za kuhanje (Priloga II, tabela 5);
3. Cevovodi namenjeni za:
a) pline, utekočinjene pline, pline raztopljene pod tlakom, pare in tiste tekočine, katerih parni tlak je pri najvišji
dovoljeni temperaturi višji od 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom (1013 mbar) v okviru sledečih omejitev:
· za fluide v skupini 1 z DN večjim od 25 (Priloga II,
tabela 6),
· za fluide v skupini 2 z DN večjim od 32 in s produktom
PS in DN večjim od 1000 bar (Priloga II, tabela 7);
b) tekočine, ki imajo parni tlak pri najvišji dovoljeni
temperaturi enak ali nižji od 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom (1013 mbar) v okviru sledečih omejitev:
· za fluide v skupini 1 z DN večjim od 25 in s produktom
PS in DN večjim od 2000 bar (Priloga II, tabela 8),
· za fluide v skupini 2 s PS večjim od 10 bar in DN
večjim od 200 in s produktom PS in DN večjim od 5000 bar
(Priloga II, tabela 9).
4. Varovalna oprema in tlačni pribor namenjen za tlačno opremo opredeljeno v 1., 2. in 3. točki, vključno s
primeri, kjer je taka oprema neposredno vključena v sklop.
Sklopi, ki vključujejo najmanj eno enoto tlačne opreme, opredeljene v prvem odstavku tega člena, morajo izpolnjevati bistvene zahteve, opredeljene v Prilogi I. To velja za
naslednje vrste sklopov:
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1. sklopi namenjeni za proizvodnjo pare ali vroče vode
pri temperaturah višjih od 100°C, sestavljeni iz najmanj ene
kurjene ali drugače ogrevane enote tlačne opreme, ki predstavlja tveganje zaradi pregrevanja.
2. sklopi, razen tistih naštetih v 1. točki, če jih proizvajalec da v promet in obratovanje z namenom, da bodo obratovali kot sklopi.
3. sklopi namenjeni za proizvodnjo tople vode pri
temperaturah nižjih od 110°C, ki so ročno kurjeni s trdimi
gorivi in imajo produkt PS in V večji od 50 bar·l, ki morajo,
ne glede na napovedni stavek tega odstavka, izpolnjevati
bistvene zahteve določene v točkah 2.10, 2.11, 3.4 in
5 (a) ter 5 (d) Priloge I.
Tlačna oprema in/ali sklopi, ki so pod ali v mejah
navedenih v 1., 2. in 3. točki drugega odstavka ter v tretjem
odstavku, morajo biti načrtovani in proizvedeni v skladu z
dobro inženirsko prakso tako, da se zagotovi njihova varna
uporaba. Tlačna oprema in sklopi morajo biti opremljeni z
ustreznimi navodili za uporabo in nositi primerne oznake, ki
omogočajo identifikacijo:
– proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v ES ali
– dobavitelja v Republiki Sloveniji.
Tlačna oprema in/ali sklopi, opredeljeni v tem odstavku, ne smejo nositi oznake CE, določene v 18. členu.
6. člen
(Prost pretok)
Zaradi tveganja, povezanega s tlakom, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja tlačne opreme in/ali sklopov, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, v promet ali
obratovanje, kadar se dajejo v promet ali obratovanje pod
pogoji, ki jih določi proizvajalec in:
a) imajo nameščeno oznako CE, ki potrjuje izvedeni
postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 10. členom,
b) so skladni z zahtevami četrtega odstavka prejšnjega
člena.
Navodila, ki so nujna za varno in pravilno uporabo
tlačne opreme in sklopov, naštetih v Prilogi I, točka 3.3 in
3.4, morajo biti v slovenskem jeziku, kadar je tlačna oprema
ali sklop namenjena vgradnji v Republiki Sloveniji.
7. člen
(Domneva o skladnosti)
Kadar je na tlačni opremi in sklopih nameščena oznaka
CE iz 18. člena in je zanje izdana ES izjava o skladnosti,
navedena v Prilogi VII ki je sestavni del tega pravilnika, velja
domneva, da so skladni z določili tega pravilnika, vključno s
postopkom za ugotavljanje skladnosti, predpisanim v 10.
členu.
Minister, pristojen za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Seznam standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti tlačne opreme oziroma sklopov z zahtevami tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
8. člen
(Zagotavljanje varnosti)
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da tlačna oprema in/ali sklopi, označeni z oznako CE, ki se uporabljajo
skladno z njihovim namenom, ogrožajo varnost ljudi, domačih živali ali premoženja, mora zahtevati umik te opreme ali
sklopov iz prometa, prepovedati njihovo dajanje v promet in
začetek obratovanja ali uporabe ter omejiti njihov prost pretok na trgu.
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Informacije o ukrepih, ki jih izvede pristojni inšpekcijski
organ v skladu s prejšnjim odstavkom, morajo biti takoj
posredovane ministrstvu, pristojnemu za trg. Omenjeno ministrstvo mora informacije o ukrepih in razlogih zanje takoj
posredovati Komisiji ES, še posebej kadar so ti ukrepi posledica:
a) neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz 5. člena;
b) nepravilne uporabe standardov iz Seznama standardov;
c) neustreznosti v standardih iz Seznama standardov;
d) neustreznosti v Evropski odobritvi materiala za tlačno opremo iz 14. člena.
Če tlačna oprema ali sklop, ki ima nameščeno oznako
CE, ne ustreza določbam tega pravilnika, mora pristojni
inšpekcijski organ primerno ukrepati proti osebi ali osebam,
ki so namestile oznako CE in obvestiti ministrstvo, pristojno
za trg.
9. člen
(Razvrstitev tlačne opreme)
Tlačna oprema, določena v drugem odstavku 5. člena,
mora biti razvrščena po kategorijah v skladu s Prilogo II in
naraščajočo stopnjo tveganja.
Fluidi so razvrščeni v dve skupini:
1. Skupina 1 – nevarni fluidi.
“Nevaren fluid“ je snov ali pripravek opredeljen v pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 73/99).
Skupina 1 zajema fluide, ki so opredeljeni kot:
– eksplozivni,
– zelo lahko vnetljivi,
– lahko vnetljivi,
– vnetljivi,
– zelo strupeni,
– strupeni,
– oksidirajoči.
2. Skupina 2 – vsi ostali fluidi, ki niso navedeni v
prejšnji točki.
Kjer je posoda sestavljena iz več prostorov, mora biti
razvrščena v ustrezno najvišjo kategorijo posameznega prostora. Kjer prostor vsebuje več fluidov, mora biti razvrščen
po fluidu, ki sodi v najvišjo kategorijo.
10. člen
(Ugotavljanje skladnosti tlačne opreme)
Preden se da tlačna oprema v promet, mora proizvajalec ugotoviti skladnost vsakega dela te opreme po enem od
postopkov za ugotavljanje skladnosti, navedenih v Prilogi III,
ki je sestavni del tega pravilnika in skladno s pogoji navedenimi v tem členu.
Postopek ugotavljanja skladnosti, ki se uporablja pri
posamezni enoti tlačne opreme z namenom namestitve oznake CE, se določi po kategorijah iz Priloge II in po skupinah iz prejšnjega člena.
Za posamezne kategorije tlačne opreme se uporabljajo
naslednji postopki ugotavljanja skladnosti, ki so natančneje
določeni v Prilogi III:
– kategorija I
postopek po modulu A
– kategorija II
postopek po modulu A1
postopek po modulu D1
postopek po modulu E1
– kategorija III
postopek po modulu B1 + D
postopek po modulu B1 + F
postopek po modulu B + E
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postopek po modulu B + C1
postopek po modulu H
– kategorija IV
postopek po modulu B + D
postopek po modulu B + F
postopek po modulu G
postopek po modulu H1
Skladnost tlačne opreme se ugotavlja po enem izmed
postopkov, ki ga proizvajalec lahko izbere med naštetimi za
kategorijo, v katero je ta oprema razvrščena. Kolikor je to
primerno, lahko proizvajalec izbere in uporabi tudi enega
izmed postopkov, ki se uporabljajo za višjo kategorijo.
11. člen
(Ugotavljanje skladnosti sklopov)
Za sklope iz tretjega odstavka 5. člena se ugotavlja
skladnost po celovitem postopku, ki obsega:
a) ugotavljanje skladnosti vsake enote tlačne opreme iz
drugega odstavka 5. člena, ki skupaj sestavljajo sklop, za
katero ni bil predhodno izveden postopek ugotavljanja skladnosti in postopek za samostojno namestitev oznake CE, se
izvede ob upoštevanju kategorije vsake posamezne enote
tlačne opreme;
b) ugotavljanje skladnosti ob sestavljanju posameznih
sestavnih delov v sklop iz 2.3, 2.8 in 2.9 točke Priloge I, se
izvede ob upoštevanju najvišje uporabljene kategorije posameznega dela, razen tiste kategorije, ki se nanaša na varovalno opremo;
c) ugotavljanje skladnosti varovanja sklopa proti prekoračitvi dovoljenih obratovalnih omejitev iz 2.10 in 3.2.3 točke, Priloge I, se izvede ob upoštevanju najvišje uporabljene
kategorije varovanja sklopa.
12. člen
(Izjeme)
Pristojni inšpekcijski organ lahko v upravičenih primerih dovoli dajanje v promet in obratovanje posamezne tlačne
opreme in/ali sklopov, za katere ni bil uporabljen postopek
ugotavljanja skladnosti določen v 10. in prejšnjem členu, če
so namenjeni uporabi v eksperimentalne namene.
13. člen
(Uporaba jezika v izvajanju postopka)
Zapisi in dopisi, povezani z ugotavljanjem skladnosti,
morajo biti sestavljeni v uradnem(ih) jeziku(ih) sedeža priglašenega organa v ES, odgovornega za izvajanje teh postopkov, ali v jeziku, ki ga sprejme ta organ.
14. člen
(Evropska odobritev materiala)
Evropsko odobritev materiala izda na zahtevo enega ali
več proizvajalcev materialov ali tlačne opreme, eden izmed
posebej priglašenih organov iz 15. člena. Priglašeni organ
mora določiti in izvesti, ali zagotoviti izvedbo ustreznih pregledov in preskusov, ki potrjujejo skladnost tipov materiala z
ustreznimi zahtevami tega pravilnika. Priglašeni organ se
lahko pri ugotavljanju skladnosti materiala sklicuje na podatke o materialih, ki so priznani kot “varni za uporabo“ pred
29. novembrom 1999.
Pred objavo evropske odobritve materialov mora priglašeni organ poslati ustrezne informacije Komisiji ES, državam
članicam in ministrstvu, pristojnemu za trg. Komisija ES v
roku treh mesecev poda svoje mnenje, ki ga mora priglašeni
organ, kolikor je primerno, pred izdajo evropske odobritve
materiala upoštevati.
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Za materiale, ki so skladni z evropsko odobritvijo materiala in katerih referenčne številke so bile objavljene v Uradnem listu ES, velja domneva, da so skladni z ustreznimi
bistvenimi zahtevami iz Priloge I.
Priglašeni organ, ki je izdal evropsko odobritev materiala, umakne odobritev, če ugotovi, da odobritve ne bi smel
izdati, ali če je material že odobren v standardu iz Seznama
standardov. O umiku odobritve priglašeni organ nemudoma
obvesti druge priglašene organe, Komisijo ES in države
članice.
15. člen
(Priglašeni organi)
Priglašeni organi, ki so vključeni v postopke ugotavljanja skladnosti po določilih 10. in 11. člena, morajo pred
začetkom opravljanja postopkov zadostiti minimalnim kriterijem, ki so določeni v Prilogi IV, ki je sestavni del tega
pravilnika.
Usposobljenost priglašenih organov za izdajanje evropske odobritve materiala iz 14. člena, se preverja v skladu z
minimalnimi kriteriji, ki so določeni v Prilogi V, ki je sestavni
del tega pravilnika.
Priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti Komisiji
ES in državam članicam se izvaja v skladu z določili 14.
člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. S priglasitvijo se opredelijo tudi naloge, za
katere je organ usposobljen ter identifikacijska številka, ki
mu jo dodeli Komisija ES.
Ministrstvo, pristojno trg, ki je priglasilo organ za ugotavljanje skladnosti, tako priglasitev umakne, če ugotovi, da
priglašeni organ ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega
odstavka tega člena in o umiku priglasitve nemudoma obvesti Komisijo ES in države članice.
16. člen
(Imenovani neodvisni organi)
Ministrstvo, pristojno za trg, imenuje neodvisne organe za ugotavljanje skladnosti, v skladu z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti za
namene izvajanja nalog naštetih v točkah 3.1.2 in 3.1.3,
Priloge I.
Ministrstvo, pristojno za trg, mora pri odločanju o imenovanju neodvisnih organov upoštevati pogoje iz Priloge IV.
Za imenovane neodvisne organe, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v ustreznih standardih iz Seznama standardov,
velja domneva, da izpolnjujejo tudi pogoje iz Priloge IV.
Priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti Komisiji
ES in državam članicam se izvaja v skladu z določili 14.
člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti. S priglasitvijo se opredelijo tudi naloge, za
katere je organ usposobljen ter identifikacijska številka, ki
mu jo dodeli Komisija ES.
Ministrstvo, pristojno za trg, ki je imenovalo neodvisni
organ, tako imenovanje umakne, če ugotovi, da imenovani
neodvisni organ ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega
odstavka tega člena in o umiku priglasitve nemudoma obvesti Komisijo ES in države članice.
17. člen
(Notranji nadzorni organi)
Ministrstvo, pristojno za trg, lahko odobri notranji nadzorni organ za ugotavljanje skladnosti v skladu s pogoji iz
tega člena in Priloge V.
Dovoljen je začetek obratovanja uporabnikove tlačne
opreme ali sklopov opreme, če je skladnost z bistvenimi
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zahtevami, ki jo sicer preverja priglašeni organ, je preveril
notranji nadzorni organ za ugotavljanje skladnosti.
Na tlačno opremo in sklope, katerih skladnost so preverili notranji nadzorni organi za ugotavljanje skladnosti, ne
sme biti nameščena oznaka CE.
Tlačna oprema in sklopi, ki so jo preverili notranji nadzorni organi, se smejo uporabljati le v skupinah podjetij,
katerih sestavni del je določeni uporabnikov notranji nadzorni organ. Ta skupina podjetij mora uporabiti skupen varnostni pristop pri tehnični specifikaciji za načrtovanje, proizvodnjo, pregled, vzdrževanje in uporabo tlačne opreme in
sklopov.
Uporabnikovi notranji nadzorni organi smejo delovati
izključno za skupino podjetij, katere sestavni del so.
Postopki ugotavljanja skladnosti, ki so primerni za uporabnikov notranji nadzor, so moduli A1, C1, F in G, kot so
opisani v Prilogi III.
Ministrstvo, pristojno za trg, objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije seznam odobrenih notranjih nadzornih
organov, naloge za katere so bili ustanovljeni in, za vsak
odobreni notranji nadzorni organ, seznam podjetij iz skupine podjetij, ki izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka tega
člena.
Pri izdaji dovoljenja določenemu notranjemu nadzornemu organu, ministrstvo, pristojno za trg, upošteva pogoje,
določene v Prilogi V in preveri ali skupina podjetij, katere del
je določeni notranji nadzorni organ, izpolnjuje pogoje določene v četrtem odstavku tega člena. Ministrstvo, pristojno
za trg, obvesti Komisijo ES in druge države članice, katere
notranje nadzorne organe je odobrilo.
Ministrstvo, pristojno za trg, ki je odobrilo uporabnikov
notranji nadzorni organ, odobritev umakne, če ugotovi, da
uporabnikov notranji nadzorni organ ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena. O tem obvesti Komisijo ES in druge države članice.
18. člen
(Namestitev oznake CE)
Oznaka CE je sestavljena iz črk “CE“ v skladu z vzorcem iz Priloge VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Nameščeni oznaki CE je dodana identifikacijska številka priglašenega organa iz prvega odstavka 15. člena, ki
nadzira proizvodnjo.
Oznake CE mora biti nameščena na viden, lahko čitljiv
in neizbrisen način na:
– vsaki enoti tlačne opreme iz drugega odstavka 5.
člena ali
– vsakem sklopu iz tretjega odstavka 5. člena,
ki je končni izdelek ali je v takem stanju, ki omogoča
končno presojo po 3.2, Priloge I.
Oznake CE ni potrebno namestiti na vsak posamezno
enoto tlačne opreme iz drugega odstavka 5. člena, ki sestavljajo sklop. Posamezne enote tlačne opreme, ki imajo
nameščeno oznako CE, še naprej ohranijo to oznako tudi
kadar so vključene v sklop.
Kadar je tlačna oprema ali sklop predmet določil drugih
predpisov, ki zahtevajo namestitev oznake CE, se domneva,
da je oprema ali sklop skladna tudi z zahtevami teh predpisov.
Če med prehodnim obdobjem, en ali več predpisov
dopušča proizvajalcu izbiro, oznaka CE zagotavlja skladnost
samo s predpisi, ki jih je uporabil proizvajalec. V primeru, da
so podrobnosti teh predpisov različne, morajo biti navedene
v dokumentaciji, zapiskih ali navodilih, zahtevanih v predpisih in biti priložene tlačni opremi ali sklopom.
Na tlačno opremo ali sklope je prepovedano namestiti
oznake, ki so po pomenu ali obliki podobne oznaki CE in bi
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lahko zavedle tretje osebe. Namestitev drugih oznak na
tlačni opremi ali sklopih je dovoljena le, če je zagotovljeno,
da s tem ni zmanjšana vidnost in čitljivost oznake CE.
19. člen
(Neupravičena namestitev oznake CE)
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da je oznaka
CE nameščena neupravičeno, je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES dolžan poskrbeti, da
bo proizvod ustrezal pogojem, ki obravnavajo namestitev
oznake CE.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da kršitev ni
prenehala, mora ukreniti vse potrebno, da omeji ali prepove
dajanje spornega proizvoda v promet ali zagotovi njegov
umik iz prometa skladno s postopki iz 16. člena zakona o
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
20. člen
(Postopek)
Vsaka odločitev, sprejeta v skladu z določili tega pravilnika, ki omejuje dajanje tlačne opreme ali sklopov v promet
ali začetek obratovanja ali zahteva umik tlačne opreme ali
sklopov iz prometa, mora biti natančno obrazložena. Taka
odločitev mora biti posredovana vsem strankam, ki jih to
zadeva in ji mora biti priložen pravni pouk.
21. člen
(Organi za nadzor)
Nadzor nad dajanjem tlačne opreme in sklopov v promet in v obratovanje izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z zakonom o tržni inšpekciji in 16. členom
zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti, nadzor nad tlačno opremo in sklopi iz 2. točke
drugega odstavka ter 1. in 3. točke tretjega odstavka 5.
člena pravilnika pa izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
22. člen
(Domneva o skladnosti)
Za tlačno opremo in sklope, katerih skladnost je preverjal notranji nadzorni organ, v skladu s kriteriji, določenimi
v 17. členu, se domneva, da ustrezajo zahtevam tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Določbe od 5. do 98. člena Pravilnika o tehničnih
normativih za stabilne tlačne posode (Uradni list SFRJ, št.
16/83), prvi odstavek 2. člena, prvi odstavek 3. člena ter
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4. do 6. člen pravilnika o pregledu in preskušanju tlačnih
posod (Uradni list RS, št. 84/97) ter določbe tehničnih
predpisov za izdelavo in uporabo parnih in vročevodnih
kotlov, parnih posod, pregrevalcev in ogrevalcev vode
(Uradni list SFRJ, št. 7/57, 22/57, 3/58, 56/72 in
61/72), se prenehajo uporabljati najkasneje 29. maja
2002.
24. člen
Določbe o obveznostih Republike Slovenije do Komisije ES in držav članic, določene v tem pravilniku, ter določbe, ki se nanašajo na nameščanje oznake CE, se začnejo
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k ES oziroma z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma.
S pristopom Republike Slovenije k ES, oziroma z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma, se začnejo
uporabljati:
– 13. člen,
– 14. člen in
– Priloga III glede izdajanja evropskih potrdil in izjav.
Do pristopa Republike Slovenije k ES se namesto uporabljenega izraza “ES izjava o skladnosti“, uporablja izraz
“izjava o skladnosti“, namesto izraza “potrdilo o ES pregledu
tipa“ uporablja izraz “potrdilo o pregledu tipa“, namesto
izraza “potrdilo o ES pregledu načrtovanja“ uporablja izraz
“potrdilo o pregledu načrtovanja“ in namesto izraza “ ES
potrdilo o skladnosti“ uporablja izraz “potrdilo o skladnosti“.
Do pristopa Republike Slovenije k ES oziroma do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma delo priglašenih organov opravljajo organi za ugotavljanje skladnosti.
Listine in oznake o skladnosti, izdane v državah članicah ES, veljajo v skladu z 18. členom zakona o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
25. člen
Tlačna oprema in sklopi, ki ustrezajo zahtevam predpisov iz 23. člena, se lahko dajejo v promet do 29. maja
2002, v obratovanje pa tudi po tem datumu.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-66/2002
Ljubljana, dne 23. januarja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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Priloga I
Bistvene varnostne zahteve
Uvodne opombe
2EYH]QRVWLNLL]KDMDMRL]ELVWYHQLKYDUQRVWQLK]DKWHY]DWODþQRRSUHPRRSLVDQLKYWHMSULORJLYHOMDMRWXGL
za sklope, pri katerih nastopajo tovrstne nevarnosti.
2. Bistvene varnostne zahteve, navedene v pravilniku, so obvezne. Obveznosti, ki so navedene v bistvenih
YDUQRVWQLK]DKWHYDKYHOMDMROHþHVHWRYUVWQHQHYDUQRVWLY]YH]LVWODþQRRSUHPRSRMDYOMDMRSULQMHQLXSRUDEL
YRNROLãþLQDKNLMLKSUHGYLGHYDSURL]YDMDOHF
3. Proizvajalec mora analizirati nevarnosti, da lahko opredeli tiste, ki so povezane z njegovo opremo pri
WODþQLREUHPHQLWYLQDWRSDPRUDRSUHPRQDþUWRYDWLLQSURL]YHVWLREXSRãWHYDQMXVYRMHDQDOL]H
4. Bistvene varnostne zahteve si je potrebno razlagati in jih uporabiti tako, da se upošteva stanje tehnike in
REUDWRYDOQHSUDNVHYþDVXQDþUWRYDQMDLQSURL]YRGQMHSUDYWDNRSDMHSRWUHEQRXSRãWHYDWLWXGLWHKQLþQHLQ
JRVSRGDUVNHUD]ORJHNLPRUDMRELWL]GUXåOMLYL]YLVRNRVWRSQMR]GUDYVWYHQHYDUQRVWLLQ]DãþLWH

1. Splošno
 7ODþQD RSrema mora biti konstruirana, izdelana in preverjena, kadar ustreza, pa tudi opremljena in
QDPHãþHQD WDNR GD MH ]DJRWRYOMHQD QMHQD YDUQRVW RE GDMDQMX Y XSRUDER Y VNODGX ] QDYRGLOL SURL]YDMDOFD
R]LURPDYVPLVHOQRSUHGYLGOMLYLKRNROLãþLQDK
1.2. Pri izbiranjXQDMXVWUH]QHMãLKUHãLWHYPRUDSURL]YDMDOHFXSRãWHYDWLQDãWHWDQDþHODYQDVOHGQMHPYUVWQHP
redu:
– odprava ali zmanjšanje nevarnosti, kolikor je smiselno izvedljivo,
– XSRUDEDXVWUH]QLKYDURYDOQLKXNUHSRYSUHGQHYDUQRVWPLNLMLKQLPRJRþHRGSUDYLWL
– kadar ustreza, obvestiti uporabnike o preostalih nevarnostih in opozoriti na nujnost sprejema posebnih
XNUHSRY]D]PDQMãDQMHWYHJDQMPHGQDPHãþDQMHPLQDOLPHGXSRUDER
.DGDUVRPRåQRVWLQHXVWUH]QHXSRUDEH]QDQHDOLMDVQRSUHGYLGOMLYHPRUDELWLWODþQDRSUHPDQDþUWRYDQD
WDNRGDVRSUHSUHþHQHQHYDUQRVWLWDNHQHXVWUH]QHXSRUDEH.ROLNRUWRQLPRJRþHPRUDMRELWLGDQDXVWUH]QD
RSR]RULODGDWODþQHRSUHPHQLGRYROMHQRXSRUDEOMDWLQDGRORþHQQDþLQ

1DþUWRYDQMH
2.1. Splošno
7ODþQD RSUHPD PRUD ELWL SULPHUQR QDþrtovana ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov, tako da je
]DJRWRYOMHQDQMHQDYDUQRVWYFHORWQLSUHGYLGHQLåLYOMHQMVNLGREL
1DþUWRYDQMHPRUDYNOMXþHYDWLXVWUH]QHYDUQRVWQHIDNWRUMHLQXSRUDERYVHVWUDQVNLKPHWRG]DNDWHUHMH]QDQR
GDGRVOHGQRYNOMXþXMHMRXVWUH]QHYDUQRVWQHGRGDWNH]DYVHPRåQRVWLSRUXãLWYH
1DþUWRYDQMH]DXVWUH]QRWUGQRVW
7ODþQDRSUHPDPRUDELWLQDþUWRYDQDJOHGHQDREUHPHQLWYH]QDþLOQH]DQMHQRSUHGYLGHQRXSRUDERLQ
GUXJHVPLVHOQRSUHGYLGOMLYHREUDWRYDOQHRNROLãþLQH3RVHEHj morajo biti upoštevani naslednji dejavniki:
– notranji/zunanji tlak,
– temperature okolice in obratovalne temperature,
– VWDWLþQLWODNLQPDVDYVHELQHYREUDWRYDOQLKLQSUHVNXVQLKRNROLãþLQDK
– obremenitve prometa, vetrov in potresov,
– reakcijske sile in navRULQDSRGSRUDKSULNOMXþNLKFHYHKLWG
– korozija in erozija, utrujenost itd.,
– razpad nestabilnih fluidov.
3UHXþLWLMHWUHEDVRþDVQHUD]OLþQHREUHPHQLWYHREXSRãWHYDQMXYHUMHWQRVWLQMLKRYHJDVRþDVQHJDSRMDYOMDQMD
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1DþUWRYDQMHQDXVWUH]QRWUGQRVWmora temeljiti:
– NRW VSORãQR SUDYLOR QD UDþXQVNL PHWRGL NL MH RSLVDQD Y  SR SRWUHEL GRSROQMHQL ] PHWRGR
QDþUWRYDQMDVSUHVNXãDQMHPNLMHRSLVDQDYDOL
– QDPHWRGLQDþUWRYDQMDVSUHVNXãDQMHPEUH]L]UDþXQRYNLMHRSLVDQDYNDGDUMHSrodukt najvišjega
dovoljenega tlaka PS in volumna V manjši od 6000 bar.l ali produkt PS.DN manjši od 3000 bar.
5DþXQVNDPHWRGD
D 7ODþQDWUGQRVWLQGUXJLYLGLNLREUHPHQLWHY
'RSXVWQH QDSHWRVWL Y WODþQL RSUHPL PRUDMR ELWL RPHMHQH JOHGH QD VPLVHOQR SUHdvidljiva stanja porušitve v
REUDWRYDOQLK RNROLãþLQDK 9 WD QDPHQ PRUDMR ELWL XSRUDEOMHQL YDUQRVWQL IDNWRUML ]D SRSROQR RGSUDYR YVHK
QHJRWRYRVWLY]YH]LVSURL]YRGQMRGHMDQVNLPLREUDWRYDOQLPLRNROLãþLQDPLQDSHWRVWPLUDþXQVNLPLPRGHOLWHU
lastnostmi in obnašanjem materialov.
7H UDþXQVNH PHWRGH PRUDMR GRVOHGQR ]DJRWDYOMDWL ]DGRVWQH YDUQRVWQH GRGDWNH NMHU MH SRWUHEQR ]
]DKWHYDPLGRORþHQLPLYWRþNL
=JRUDM RSLVDQH ]DKWHYH MH PRJRþH L]SROQLWL ] XVWUH]QR XSRUDER HQH RG QDVOHGQMLK PHWRG SR SRWUHEL
dopolnjeno ali kombinirano z drugimi metodami:
– QDþUWRYDQMH]HPSLULþQLPLHQDþEDPL
– QDþUWRYDQMH]DQDOLWVNLPLSRVWRSNL
– QDþUWRYDQMH]ORPQRPHKDQLNR
b) Odpornost
=DGRORþLWHYRGSRUQRVWLREUDYQDYDQHWODþQHRSUHPHPRUDMRELWLQDUHMHQLXVWUH]QLNRQVWUXNFLMVNLL]UDþXQL
Zlasti:
– UDþXQVNLWODNLQHVPHMRELWLQLåMLRGQDMYLãMLKGRSXVWQLKWODNRYSULþHPHUPRUDMRELWLXSRãWHYDQHVWDWLþQH
WODþQH YLãLQH LQ GLQDPLþQL WODNL Y IOXLGLK LQ UD]SDG QHVWDELOQLK IOXLGRY .MHU MH SRVRGD UD]GHOMHQD Y
SRVDPH]QH WODþQH NRPRUH PRUD ELWL GHOLOQD VWHQD PHG NRPRUDPL QDþUWRYDQD QD SRGODJL QDMYHþMHJD
PRåQHJDWODNDYGRORþHQLNRPRULLQQDMPDQMãHJDPRåQHJDWODNDYVRVHGQMLNRPRUL
– UDþXQVNHWHPSHUDWXUHPRUDMRXSRãWHYDWLSULPHUQHYDUQRVWQHGRGDWNH
– SUL QDþUWRYDQMX MH SRWUHEQR XSRãWHYDWL YVH PRåQe kombinacije temperature in tlaka, do katerih
ODKNRSULGHSULUD]XPQRSUHGYLGOMLYLKREUDWRYDOQLKSRJRMLKWODþQHRSUHPH
– najvišje napetosti in vršne lokalne napetosti morajo biti v varnih mejah,
– WODþQL L]UDþXQ PRUD XSRãWHYDWL YUHGQRVWL NL XVWUH]DMR GRNXPHntiranim lastnostim materiala, ob
XSRãWHYDQMXGRORþLOWRþNHLQXVWUH]QLKYDUQRVWQLKGRGDWNRY
Lastnosti materialov, ki jih je treba ustrezno upoštevati so:
– GRSXVWQD WUGQRVW  DOL  SUHVNXVQH QDSHWRVWL NRW MH SULPHUQR SUL GRORþHQL UDþXQVNL
temperaturi,
– natezna trdnost,
– þDVRYQRRGYLVQDWUGQRVWDOLWLWUGQRVWSULOH]HQMX
– GLQDPLþQLWUGQRVWQLSRGDWNL
– PRGXOHODVWLþQRVWL(
– zadostna razteznost A,
– udarna trdnost,
– ORPQDåLODYRVW
– upoštevani morajo biti izbranim materialom primerni faktorji spojev, odYLVQR QD SULPHU RG QDþLQD
SUHVNXãDQMDEUH]SRUXãLWYHYUVWHVSRMHQLKPDWHULDORYLQSUHGYLGHQLKREUDWRYDOQLKRNROLãþLQ
– QDþUWRYDQMHPRUDSULPHUQRXSRãWHYDWLYVHXSUDYLþHQRSUHGYLGOMLYHPHKDQL]PHSRWHNDSURSDGDQMD QSU
korozija, lezenje, utrujanje, obraba…)SULPHUQHQDPHUDYDQLXSRUDELWODþQHRSUHPH3R]RUQRVWPRUDELWL
XVPHUMHQDNRWMHQDYHGHQRYWRþNLNSRVHEQLP]QDþLOQRVWLPQDþUWRYDQMDNLYSOLYDMRQDåLYOMHQMVNR
GRERWODþQHRSUHPHQSUJOHGH
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– OH]HQMDQDþUWRYDQRãWHYLORREUDWRYDOQLKXUSULGRORþHnih temperaturah,
– XWUXMHQRVWLQDþUWRYDQRãWHYLORQLKDMHYSULGRORþHQLKQDSHWRVWLK
– NRUR]LMHQDþUWRYDQSULELWHN]DNRUR]LMR
(c) Vidiki stabilnosti
.DGDU L]UDþXQDQD GHEHOLQD QH ]DJRWDYOMD ]DGRVWQH VWDELOQRVWL NRQVWUXNFLMH MH SRWUHEQR L]YHVWL XVWUH]QH
ukrepe za odpravo tega problema, ob upoštevanju tveganj, ki se pojavljajo pri transportu opreme in
rokovanju z njo.
1DþUWRYDQMHVSUHVNXãDQMHP
&HORWQR QDþUWRYDQMH RSUHPH MH ODKNR SUHYHUMHQR Y FHORWL DOL GHOQR ] XVWUH]QLP SURJUDPRP SUHVNXVRY
izvedenih na vzorcu, ki predstavlja konkreten tip ali kategorijo opreme.
Program preskusov mora biti jasno opredeljen pred izvedbo preskusov, potrditi ga mora tudi priglašeni
RUJDQRGJRYRUHQ]DPRGXOSUHYHUMDQMDVNODGQRVWLQDþUWRYDQMDNDGDUWDNRUJDQREVWDMD
Ta program mora opredeljevati preskusne pogoje in merila za potrditev oziroma zavrnitev. Dejanske
vrednosti bistvenih mer in karakteristik materialov, iz katerih je izdelana preskušana oprema, je treba izmeriti
pred preskušanjem.
Kadar ustreza, mora biti meG SUHVNXãDQMHP RPRJRþHQR RSD]RYDQMH NULWLþQLK PHVW QD WODþQL RSUHPL ]
XVWUH]QLPLPHULOQLPLQDSUDYDPLNLRPRJRþDMR]D]QDYDQMHQDSHWRVWLLQGHIRUPDFLM]]DGRVWQRQDWDQþQRVWMR
Program preskusov mora obsegati:
D  WUGQRVWQL WODþQL SUHVNXV NMHU MH WODN YHþML ]D GRORþHQ YDUQRVWQL SULELWHN N QDMYLãMHPX GRYROMHQHPX WODNX
NDWHUHJD QDPHQ MH SUHYHULWL DOL VH QD WODþQL RSUHPL SRMDYOMDMR RSD]QD SXãþDQMD DOL GHIRUPDFLMH NL EL
SUHVHJDODGRORþHQRPHMQRYUHGQRVW
3UHVNXVQL WODN PRUD ELWL GRORþHQ QD SRGODJL UD]OLNH PHG geometrijskimi vrednostmi in karakteristikami
PDWHULDORY L]PHUMHQLK Y SUHVNXVQLK SRJRMLK LQ YUHGQRVWPL XSRUDEOMHQLPL SUL QDþUWRYDQMX XSRãWHYDWL PRUD
WXGLUD]OLNHPHGSUHVNXVQRLQQDþUWRYDQRWHPSHUDWXUR
b) kadar obstaja nevarnost lezenja ali utrujanja – XVWUH]QH SUHVNXVH GRORþHQH QD SRGODJL REUDWRYDOQLK
RNROLãþLQ ]D RSUHPR QD SULPHU SUHVNXV ] ]DGUåHYDQMHP QD GRORþHQL WHPSHUDWXUL SUHVNXV ] QLKDMRþLPL
QDSHWRVWPLSULGRORþHQLKYUHGQRVWLKQDSHWRVWLLWG
c) po potrebi dodatne preskuse, ki se nanašajo na druge dejavnike, omenjene v 2.2.1., na primer korozijo,
zunanje poškodbe itd.
'RORþLOD]D]DJRWRYLWHYYDUQHJDXSUDYOMDQMDLQREUDWRYDQMD
1DþLQ GHORYDQMD LQ XSUDYOMDQMD SUHGSLVDQ ]D WODþQR RSUHPR PRUD ELWL WDN GD RGSUDYOMD YVD VPLVHOQR
predvidljiva WYHJDQMDPHGQMHQLPREUDWRYDQMHP3RVHEQDSR]RUQRVWPRUDELWLSRVYHþHQD
– zapiralom in odprtinam,
– QHYDUQLPVSURãþDQMHPWODNDSULYDURYDOQLKYHQWLOLKL]SXVWLKL]SXKLK
– QDSUDYDP]DSUHSUHþHYDQMHIL]LþQHJDGRVWRSDNDGDUMHRSUHPDSRGWODNRPDOLYDNXXPRP
– temperaturam na površini, ob upoštevanju predvidene uporabe,
– razkroju nestabilnih fluidov.
7ODþQD RSUHPD ] YJUDMHQLPL GRVWRSQLPL YUDWL PRUD ELWL RSUHPOMHQD ] URþQR DOL DYWRPDWVNR QDSUDYR V
SRPRþMR NDWHUH VH ODKNR XSRUDEQLN SUHSULþD GD RGSLUDQMH YUDW QH ER SRY]URþLOR NDNUãQHNROL
QHYDUQRVWLýHMHPRJRþHRGSUWLQRRGSUHWLKLWURPRUDELWLWODþQDRSUHPDRSUHPOMHQD]QDSUDYRNL
SUHSUHþXMHRGSLUDQMHNDGDUNROLELODKNRWODNDOLWHPSHUDWXUDIOXLGDODKNRSRY]URþLODQHYDUQRVW
0RåQRVWLSUHJOHGRYDQMD
D 7ODþQDRSUHPDPRUDELWLQDþUWRYDQDLQSURL]YHGHQDWDNRGDMHPRJRþHRSUDYLWLYVHSUHJOHGHNL
so potrebni za zagotavljanje varnosti.
E  2PRJRþHQR PRUD ELWL XJRWDYOMDQMH VWDQMD Y QRWUDQMRVWL RSUHPH NDGDU MH WR SRWUHEQR ]D
zagotavljanje njene trajne varnosti, QD SULPHU ] RGSUWLQDPL ]D IL]LþQL GRVWRS Y QRWUDQMRVW WODþQH
RSUHPHWDNRGDMHPRJRþHXVWUH]QHSUHJOHGHL]YDMDWLYDUQRLQHUJRQRPLþQR
F 8SRUDEOMHQLVRODKNRSRVHEQLQDþLQL]DJRWDYOMDQMDYDUQRVWLWODþQHRSUHPHNDGDU
– je oprema premajhna za dostop v notranjost ali
– ELRGSLUDQMHWODþQHRSUHPHãNRGRYDORQMHQLQRWUDQMRVWLDOL
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VQRYYSRVRGLGRND]DQRQHãNRGXMHPDWHULDOXL]NDWHUHJDMHL]GHODQDWODþQDRSUHPDLQNDGDUQL
smiselno predvidljivih nobenih drugih vrst propadanja notranjosti.
0RåQRVWLSUD]QMHQMDLQRG]UDþHYDQMD
Kadar je potrebno, PRUDMR ELWL ]DJRWRYOMHQH XVWUH]QH PRåQRVWL SUD]QMHQMD LQ RG]UDþHYDQMD WODþQH RSUHPH
tako da:
– QH PRUH SULWL GR ãNRGOMLYLK XþLQNRY QD SULPHU KLGUDYOLþQLK XGDURY ]UXãLWHY ]DUDGL SRGWODND NRUR]LMH DOL
nenadzorovanih NHPLþQLKUHDNFLM8SRãWHYDWLMHWUHEDYVHID]HGHORYDQMDLQSUHVNXãDQMDSRVHEHMWODþQLK
preskušanj,
– VHPRJRþLYDUQRþLãþHQMHSUHJOHGRYDQMHLQY]GUåHYDQMH
.RUR]LMDLQGUXJLãNRGOMLYLNHPLþQLYSOLYL
Kadar je potrebno, morajo biti predvideni ustrezni GRGDWNL DOL ]DãþLWD SUHG NRUR]LMR DOL GUXJLPL NHPLþQLPL
XþLQNLXSRãWHYDMRþSUHGYLGHQRLQVPLVHOQRSULþDNRYDQRXSRUDER
2.7. Obraba
Kadar se lahko pojavijo hude erozije ali abrazije, morajo biti izvedeni ustrezni ukrepi za:
– ]PDQMãDQMHWHKXþLQNRY]XVWUH]QLPQDþUWRYDQMHPQSU]GRGDWNLNGHEHOLQLVWHQPDWHULDODDOL]XSRUDER
premazov ali oblog,
– zamenjavo najbolj prizadetih delov,
– RSR]DUMDQMHQDXNUHSH]D]DJRWRYLWHYWUDMQHYDUQHXSRUDEHQDYHGHQHYWRþNL
2.8. Sklopi
6NORSLPRUDMRELWLQDþUWRYDQLWDNo, da so:
– njihovi sestavni deli zanesljivi in primerni svoji namembnosti,
– YVLVHVWDYQLGHOLSUDYLOQR]GUXåHQLLQXVWUH]QRVHVWDYOMHQL
2.9. Ukrepi za polnjenje in praznjenje
.MHU XVWUH]D PRUD ELWL WODþQD RSUHPD QDþUWRYDQD LQ RSUHPOMHQD ] QDSUDYDPL R]LURPa pripravljena za
opremljanje s priborom, tako, da sta zagotovljena varno polnjenje in praznjenje, posebej glede na naslednja
tveganja:
a) pri polnjenju:
– SUHQDSROQLWHY DOL WODþQD SUHREUHPHQLWHY SRVHEHM JOHGH QD GHOHå SROQLWYH LQ SDUQL WODN SUL UHIHUHQþQL
temperaturi,
– QHVWDELOQRVWWODþQHRSUHPH
b) pri praznjenju: nenadzorovano iztekanje fluida pod tlakom,
c) pri polnjenju ali praznjenju: nevaren priklop in odklop.
=DãþLWDSUHGSUHVHJDQMHPGRYROMHQLKRPHMLWHYWODþQHRSUHPH
Kadar bi pri smiselno predvLGOMLYL XSRUDEL ODKNR SULãOR GR SUHVHJDQM GRYROMHQLK RPHMLWHY PRUD ELWL WODþQD
RSUHPD RSUHPOMHQD DOL SULSUDYOMHQD ]D RSUHPOMDQMH ] XVWUH]QLPL ]DãþLWQLPL QDSUDYDPL UD]HQ þH MH
SUHGYLGHQRGDERRSUHPDYDURYDQD]GUXJLPL]DãþLWQLPLQDSUDYDPLYRNYLUXVNORSa.
8VWUH]QR]DãþLWQRQDSUDYRDOLNRPELQDFLMRWDNãQLKQDSUDYMHWUHEDGRORþLWLJOHGHQDSRVHEQHNDUDNWHULVWLNH
opreme ali sklopa.
8VWUH]QH]DãþLWQHQDSUDYHDOLQMLKRYHNRPELQDFLMHREVHJDMR
D YDURYDOQRRSUHPRRSUHGHOMHQRYWRþNLþOHQDWHJDSUDYLOnika,
E  NMHU MH SULPHUQR XVWUH]QH QDG]RUQH QDSUDYH QSU ND]DOQLNH LQDOL DODUPH NL RPRJRþDMR XVWUH]QR
XNUHSDQMHDYWRPDWVNRDOLURþQR]D]DGUåDQMHWODþQHRSUHPHYRNYLUXGRYROMHQLKRPHMLWHY
2.11. Varovalna oprema
2.11.1. Varovalna oprema mora:
- bitiQDþUWRYDQDLQSURL]YHGHQDWDNRGDMH]DQHVOMLYDLQSULPHUQD]DRSUDYOMDQMHSUHGYLGHQLKIXQNFLMWHUGD
XSRãWHYD]DKWHYHY]YH]L]Y]GUåHYDQMHPLQSUHVNXãDQMHPNMHUMHWRSRWUHEQR
-ELWLQHRGYLVQDRGGUXJLKIXQNFLMUD]HQþHWHQHRJURåDMRQMHQLKYDURYDlnih funkcij,
- ELWL VNODGQD ] XVWUH]QLPL QDþHOL QDþUWRYDQMD WDNR GD ]DJRWDYOMD SULPHUQR LQ ]DQHVOMLYR ]DãþLWR 0HG WD
QDþHODVSDGDMR]ODVWLYDUHQSURSDGUHGXQGDQFDUD]QRYUVWQRVWLQVDPR-diagnostika.
–
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2.11.2. Naprave za omejevanje tlaka
Te naprave morDMR ELWL NRQVWUXLUDQH WDNR GD WODN QH PRUH WUDMQR SUHVHþL QDMYLãMHJD GRYROMHQHJD WODND 36
NMHUMHSULPHUQRVRGRSXVWQLNUDWNRWUDMQLVXQNLWODNDþHOH-WLRVWDQHMRYRNYLUXGRORþLOL]WRþNH
2.11.3. Naprave za nadzor temperature
Te naprave morajo imetLVVWDOLãþDYDURYDQMDXVWUH]QHRG]LYQHþDVHVNODGQHVVYRMLPLPHULOQLPLIXQNFLMDPL
3RåDU
.MHUMHSRWUHEQRPRUDELWLWODþQDRSUHPDQDþUWRYDQDLQRSUHPOMHQD]XVWUH]QRRSUHPRR]LURPDVSULNOMXþQLPL
mesti za opremljanje z ustrezno opremo, da izpolnjXMH ]DKWHYH JOHGH RPHMHYDQMD ãNRGH SUL SRåDULK SUL
þHPHUMHWUHEDSRVHEHMXSRãWHYDWLSUHGYLGHQRXSRUDERRSUHPH

3. Proizvodnja
3.1. Proizvodni postopki
Proizvajalec mora, z uporabo primernih tehnik in ustreznih postopkov, zagotoviti strokovno izvedbo doloþLO
SUHGSLVDQLKYID]LQDþUWRYDQMD]ODVWLSDXSRãWHYDWLYLGLNHQDãWHWHYQDGDOMHYDQMX
3.1.1. Priprava sestavnih delov
3ULSUDYD VHVWDYQLK GHORY QSU SUHREOLNRYDQMH SRVQHPDQMH URERY  QH VPH SRY]URþDWL SRãNRGE UD]SRN DOL
sprememb mehanskih lastnosti, kLELODKNRãNRGOMLYRYSOLYDOHQDYDUQRVWWODþQHRSUHPH
3.1.2. Spajanje
6SRMLLQREPRþMDYQMLKRYLRNROLFLQHVPHMRLPHWLQREHQLKSRYUãLQVNLKDOLQRWUDQMLKSRãNRGENLELãNRGRYDOH
YDUQRVWLWODþQHRSUHPH
Lastnosti stalnih spojev morajo biti vsaj enake minLPDOQLP ODVWQRVWLP VSRMHQLK PDWHULDORY UD]HQ þH VR
GUXJDþQHYUHGQRVWLODVWQRVWLVWDOQLKVSRMHYXSRãWHYDQHYNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQLK
3UL SURL]YRGQML WODþQH RSUHPH PRUD VWDOQH VSRMH NRPSRQHQW NL SULVSHYDMR N WODþQL RGSRUQRVWL RSUHPH LQ
drugih komponent, neposredno pritrjenih na te, izvajati ustrezno usposobljeno osebje v skladu z ustreznimi
delovnimi postopki.
3ULWODþQLRSUHPL,,,,,LQ,9NDWHJRULMHPRUDGHORYQHSRVWRSNHLQRVHEMHRGREULWLLPHQRYDQLQHRGYLVQLRUJDQ
ki je lahko po presoji proizvajalca:
– priglašeni organ,
– LPHQRYDQLQHRGYLVQLRUJDQSRGRORþEDKþOHQDWHJDSUDYLOQLND
V okviru take odobritve mora imenovani neodvisni organ opraviti preglede in preskuse, kakršne predpisujejo
ustrezni standardi iz Seznama standardov, ali enakovredne preglede in preskuse ali pa poskrbeti za njihovo
izvedbo.
3.1.3. Preskusi brez porušitve
3UL WODþQL RSUHPL PRUD SUHVNXVH EUH] SRUXãLWYH VWDOQLK VSRMHY RSUDYOMDWL XVWUH]QR XVSRVREOMHQR RVHEMH 3UL
WODþQLRSUHPL,,,LQ,9NDWHJRULMHPRUDRVHEMHSRWUGLWLLPHnovani neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti
SRGRORþEDKþOHQD
3.1.4. Toplotna obdelava
ýH REVWDMD WYHJDQMH GD ER SURL]YRGQL SRVWRSHN WROLNR VSUHPHQLO ODVWQRVWL PDWHULDORY GD EL ODKNR ELOD
RJURåHQDYDUQRVWWODþQHRSUHPHPRUDELWLYXVWUH]QLIDzi proizvodnje opravljena primerna toplotna obdelava.
3.1.5. Sledljivost
Vzpostavljeni in izvajani morajo biti primerni postopki za identifikacijo materialov, iz katerih so izdelane tiste
NRPSRQHQWHRSUHPHNLSULVSHYDMRNWODþQLRGSRUQRVWLRGSUHY]HPDSUHNSURL]YRGQMHGRNRQþQLKSUHVNXVRY
L]GHODQHWODþQHRSUHPH
.RQþQDSUHVRMD
2SUDYOMHQDPRUDELWLNRQþQDSUHVRMDWODþQHRSUHPHRSLVDQDYQDGDOMHYDQMX
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.RQþQLSUHJOHG
2SUDYOMHQ PRUD ELWL NRQþQL SUHJOHG WODþQH RSUHPH NDWHUHJD QDPHQ MH YL]XDOQR Ln na osnovi spremne
dokumentacije presoditi skladnost z zahtevami tega pravilnika. Pri tem pregledu so lahko upoštevani tudi
preskusi, opravljeni med proizvodnjo. Kolikor je iz varnostnih razlogov potrebno mora biti pregled zunanjosti
in notranjosti vsakegDGHODRSUHPHNMHUXVWUH]DRSUDYOMHQåHPHGSURL]YRGQMR QSUNMHUSUHJOHGRYDQMHPHG
NRQþQLPSUHJOHGRPQLYHþPRJRþH 
3.2.2. Izvedba preskusa
.RQþQD SUHVRMD WODþQH RSUHPH PRUD YNOMXþHYDWL WXGL WUGQRVWQL WODþQL SUHVNXV NL MH RELþDMQR RSUDYOMHQ NRW
hidroVWDWLþQLWODþQLSUHVNXVVWODNRPYVDMHQDNHYUHGQRVWLNMHUMHSULPHUQRNRWMHSUHGSLVDQDYWRþNL
3ULVHULMVNRL]GHODQLWODþQLRSUHPL,NDWHJRULMHWRSUHVNXãDQMHODKNRSRWHNDQDVWDWLVWLþQLRVQRYL
.DGDU MH SUHVNXV V KLGURVWDWLþQLP WODNRP ãNRGOMLY Dli neizvedljiv, se lahko opravijo drugi enakovredni
preskusi. Pred izvedbo takšnih preskusov morajo biti izvedeni dodatni preskusi, na primer preskusi brez
porušitve ali druge enakovredne preskusne metode.
3.2.3. Pregled varovalne opreme
Pri sklopih mora kRQþQD SUHVRMD REVHJDWL WXGL SUHYHUMDQMH YDURYDOQLK QDSUDY NDWHUHJD QDPHQ MH XJRWRYLWL
QMLKRYRSROQRVNODGQRVW]]DKWHYDPLRPHQMHQLPLYWRþNL
3.3. Oznake in napisi
3ROHJR]QDNH&(RPHQMHQHYþOHQXWHJDSUDYLOQLNDPRUDMRELWLQDYHGHQLQDVOHGQji podatki:
D SULYVHMWODþQLRSUHPL
– ime in naslov ali drugi podatki, potrebni za razpoznavanje proizvajalca, oziroma, kjer je primerno,
QMHJRYHJDSRREODãþHQHJDSUHGVWDYQLNDVVHGHåHPY(6
– leto izdelave,
– UD]SR]QDYQL SRGDWNL WODþQH RSUHPH Y VNODGX ] QMeno vrsto, na primer tip, številka serije ali lota in
serijska številka,
– ELVWYHQHQDMYLãMHLQQDMQLåMHGRYROMHQHYUHGQRVWL
E  RGYLVQR RG WLSD WODþQH RSUHPH GRGDWQL SRGDWNL NL VR SRWUHEQL ]D YDUQR YJUDGQMR REUDWRYDQMH R]LURPD
uporabo, ter podatki potreEQL]DY]GUåHYDQMHLQUHGQHSUHJOHGHNRWVRQDSULPHU
– YROXPHQ 9 WODþQHRSUHPHYOLWULK
– imenska velikost cevnih napeljav (DN),
–
tlak nastavitve varovalnih naprav v bar,
– L]KRGQDPRþWODþQHRSUHPHYN:
– napajalna napetost v V (volt),
– preskusni tlak (PT) v bar in datum preskusa s tem tlakom,
– predvidena uporaba,
– razmerje polnjenja kg/l,
– QDMYHþMDPDVDSROQMHQMDYNJ
– WDUDPDVDWODþQHRSUHPHYNJ
– skupina proizvoda,
F NMHUXVWUH]DQDWODþQRRSUHPRSULWUMHQDRSR]RULODRPRåQLQHXVWUH]QLXSRUDELGRkatere bi po izkušnjah
lahko prišlo.
2]QDND &( LQ ]DKWHYDQL SRGDWNL PRUDMR ELWL QDYHGHQL QD WODþQL RSUHPL DOL QDQDSLVQLSORãþLFLSULWUMHQLQD
WODþQRRSUHPR]QDVOHGQMLPLL]MHPDPL
– kjer ustreza, je lahko uporabljena dokumentacija, da se izognemo ponavljanju oznak na posameznih
komponentah, npr. na ceveh, namenjenih za isti sklop. To velja za oznako "CE" ter za druge oznake
in napise, omenjene v tej prilogi,
– þH MH WODþQD RSUHPD SUHPDMKQD QSU DUPDWXUH VR ODKNR SRGDWNL QDãWHWL Y WRþNL E  QD QDSLVQL
pORãþLFLSULWUMHQLQDWODþQRRSUHPR
– ]DPDVRSROQMHQMDLQRSR]RULODRPHQMHQDYWRþNLF VRODKNRXSRUDEOMHQHQDSLVQHSORãþLFHDOLGUXJ
XVWUH]HQQDþLQR]QDþHYDQMDþHRVWDQHMRWDNLSRGDWNLþLWOMLYLSULPHUQRGROJR
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3.4. Navodila za obratovanje
a) Ko je tlaþQD RSUHPD GDQD QD WUJ PRUD ELWL RSUHPOMHQD ] QDYRGLOL ]D XSRUDEQLND þH VR WD
potrebna, vsebovati pa morajo vse potrebne varnostne informacije o:
– YJUDGQMLYNOMXþQRVVHVWDYOMDQMHPGHORYWODþQHRSUHPH
– zagonu,
– uporabi,
– Y]GUåHYDQMXYNOMXþQRVSUHYHUMDnji, ki jih mora opravljati uporabnik.
E 1DYRGLODPRUDMRYVHERYDWLWXGLSRGDWNHSULWUMHQHQDWODþQRRSUHPRYVNODGXVWRþNRUD]HQ
VHULMVNLKSRGDWNRYþHXVWUH]DSDMLPPRUDMRELWLSULORåHQLWHKQLþQDGRNXPHQWDFLMDQDþUWLLQVKHPH
potrebni za popolno razumevanje teh navodil.
F  3R SRWUHEL PRUDMR WD QDYRGLOD QDYDMDWL WXGL QHYDUQRVWL NL EL MLK ODKNR SRY]URþLOD QHXVWUH]QD
XSRUDEDYVNODGX]WHUSRVHEQH]QDþLOQRVWLQDþUWRYDQMDYVNODGX]

4. Materiali
Materiali, uporabljeni pri izdelavi tODþQH RSUHPH PRUDMR ELWL SULPHUQL ]D SUHGYLGHQR XSRUDER Y FHORWQL LQ
åLYOMHQMVNLGRELRSUHPHUD]HQþHMHSUHGYLGHQDQMLKRYD]DPHQMDYD
9DULOQLGRGDMQLPDWHULDOLLQGUXJLPDWHULDOL]DVSDMDQMHPRUDMRL]SROQMHYDWLXVWUH]QH]DKWHYHGRORþHQHY
in 4.2. D LQWDNRSRVDPLþNRWYL]YHGHQHPVSRMX
0DWHULDOL]DWODþQHGHOH
D PRUDMRLPHWLXVWUH]QHODVWQRVWL]DYVHREUDWRYDOQHRNROLãþLQHNLMLKMHPRJRþHUD]XPQRSUHGYLGHWLWHU]D
vse preskusne pogoje, zlasti morajo biti dovolj gnetljivi (duktilni  LQ åLODYL .MHU XVWUH]D PRUDMR ODVWQRVWL
materialov izpolnjevati zahteve iz 7.5. Kjer ustreza je potrebno posvetiti posebno skrb izbiri materialov s
VWDOLãþDSUHSUHþHYDQMDNUKNHJDORPDNMHUMHL]SRVHEQLKUD]ORJRYSRWUHEQRXSRUDELWLNUKHNPDWHULDOMHtreba
izvesti ustrezne ukrepe,
E  PRUDMR ELWL GRYROM NHPLþQR RGSRUQL SURWL IOXLGRP NL ERGR Y WODþQL RSUHPL NHPLþQH LQ IL]LNDOQH ODVWQRVWL
SRWUHEQH]DREUDWRYDOQRYDUQRVWYSUHGYLGHQLåLYOMHQMVNLGRELRSUHPHQHVPHMRELWLREþXWQRSUL]DGHWH
c) ne smejo ELWLREþXWQRSRGYUåHQLVWDUDQMX
d) morajo biti primerni za predvidene procesne postopke,
H PRUDMRELWLL]EUDQLWDNRGDQHSULGHGRREþXWQLKQH]DåHOHQLKXþLQNRYSULVWLNXUD]OLþQLKPDWHULDORY
D 3URL]YDMDOHFWODþQHRSUHPHPRUDXVWUH]QRRSUHGHOLWLYUHGQRVWLSRWUHEQH]DNRQVWUXNFLMVNHL]UDþXQH
omenjene v 2.2.3., ter glavne lastnosti materialov in njihovih obdelav, omenjenih v 4.1;
E SURL]YDMDOHFPRUDYWHKQLþQLGRNXPHQWDFLMLQDYHVWLHOHPHQWHNLVHQDQDãDMRQDVNODGQRVWVVSHFLILNDFLMDPL
materialov v tem pravilniku, v eni od naslednjih oblik:
– z uporabo materialov, skladnih s standardi iz seznama standardov,
– ]XSRUDERPDWHULDORYNLMLK]DMHPDHYURSVNDRGREULWHYPDWHULDORY]DWODþQRRSUHPRYVNODGXV
þOHQRPWHJDSUDYLOQLND
– s posebno oceno materialov;
F ]DWODþQRRSUHPR,,,LQ,9NDWHJRULMHPRUDSRVHEQRRFHQRPDWHULDORYRPHQMHQRYWUHWMLDOLQHLRGVWDYND
E RSUDYLWLSULJODãHQLRUJDQSULVWRMHQ]DSRVWRSNHXJRWDYOMDQMDVNODGQRVWLWODþQHRSUHPH
 3URL]YDMDOHF WODþQH RSUHPH PRUD L]YHVWL XVWrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti uporabljenih
materialov z zahtevami specifikacij. Predvsem mora od proizvajalcev materialov za vse materiale pridobiti
dokumentacijo o skladnosti le-teh s specifikacijami.
Za glavne na tlak obremenjene dele opreme II., III. in IV. kategorije mora biti ta dokumentacija v obliki
potrdila posebne kontrole kakovosti.
ýH LPD SURL]YDMDOHF PDWHULDORY Y]SRVWDYOMHQ XVWUH]HQ VLVWHP ]DJRWDYOMDQMD NDNRYRVWL SRWUMHQ V VWUDQL
SULVWRMQHJD SULJODãHQHJD RUJDQD LQ þH MH RSUDYLO SRVHEQR SUHVRMR VNODGQRVWL PDWHULDORY VH VPDWUD GD VR
izdana potrdila proizvajalca, skladna z ustrezniPL]DKWHYDPLL]WRþNH
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3RVHEQH]DKWHYH]DWODþQRRSUHPR
3ROHJXVWUH]QLK]DKWHYL]WRþNRGGRYHOMDMR]DWODþQRRSUHPRWXGL]DKWHYHREUDYQDYDQHYWRþNDK
in 6.

.XUMHQDDOLGUXJDþHJUHWDWODþQDRSUHPD
pri kateri obstaja tveganje pregrevanja, omenjena v drugem odstavkuþOHQD pravilnika.
7DWODþQDRSUHPa YNOMXþXMH
– QDSUDYH]DSURL]YRGQMRSDUHLQYURþHYRGHRPHQMHQHYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQD pravilnika, na
SULPHU NXUMHQL SDUQL DOL YURþHYRGQL NRWOL SUHJUHYDOQLNL DOL QHSRVUHGQL JUHOQLNL NRWOL ]D L]NRULãþDQMH
RGSDGQHWRSORWHNRWOL]DVHåLJDQMHRGSDGNRYHOHNWULþQRHOHNWURGQRDOLSRWRSQRJUHWLNRWOLWODþQHNXKDOQH
posode, skupaj s priborom, in kjer ustreza, njihovi sistemi za pripravo vode in dovod goriva,
– procesno grelno opremo zDSULGRELYDQMHGUXJLKYURþLKPHGLMHY QHYURþHYRGHDOLSDUH NLMLKREUDYQDYD
WRþNDGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDQDSULPHUJUHOQLNLYNHPLþQLKLQGUXJLKSRGREQLKSURFHVLKWHUWODþQD
oprema za obdelavo hrane.
7DWODþQDRSUHPDPRUDELWLSUHUDþXQDQDQDþUWovana in proizvedena tako, da so odpravljena ali kar najbolj
]PDQMãDQDWYHJDQMDREþXWQHL]JXEH]PRåQRVWL]DGUåHYDQMDWODND]DUDGLSUHJUHYDQMDKjer je primerno, mora
biti izrecno zagotovljeno da so:
D  QD YROMR XVWUH]QH PRåQRVWL YDURYDQMD NL RPHMXMHMR REUatovalne parametre, na primer dovod ali odjem
toplote, in kjer ustreza, raven fluida, tako da so odpravljena vsa tveganja lokalnega ali splošnega
pregrevanja,
E  NMHU MH SRWUHEQR QD YROMR PHVWD ]D Y]RUþHQMH ]D RYUHGQRWHQMH ODVWQRVWL IOXLGD WDNR GD VR RGSravljena
tveganja, povezana z nalaganjem usedlin in/ali s korozijo,
F QDYROMRXVWUH]QHPRåQRVWL]DRGSUDYRWYHJDQMDSRãNRGE]DUDGLXVHGOLQ
G QDYROMRPRåQRVWLRGYRGDSUHRVWDOHWRSORWHSR]DXVWDYLWYL
H  L]YHGHQL YVL XNUHSL ]D SUHSUHþLWHY QHYDUQHJD NRSLþHQMD YQHWOMLYLK ]PHVL JRUOMLYLK VQRYL LQ ]UDND DOL
povratnih udarcev plamena.

6. Cevovodi, navedeni v WRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQD
Konstruiranje in proizvodnja morata zagotoviti:
D GDMHWYHJDQMHSUHNRUDþLWYHQDSHWRVWL]DUDGLQHGRSXVWQHJDSURVWHJa premikanja ali nastanka prevelikih sil,
npr. na prirobnicah, spojih, mehovih ali gibkih ceveh, primerno omejeno z ukrepi, kot so podpiranje,
omejevanje, sidranje, poravnavanje in prednapenjanje,
b) da so tam, kjer se lahko pojavi notranja kondenzacija v FHYHK]DSUHQRVSOLQVNLKIOXLGRYQDYROMRPRåQRVWL
]D RGYRG NDSOMHYLQ LQ RGVWUDQMHYDQMH XVHGOLQ ] QLåMLK PHVW QDSHOMDY WDNR GD MH SUHSUHþHQD QHYDUQRVW
KLGUDYOLþQLKXGDURYDOLNRUR]LMH
F  GD VR VNUEQR XSRãWHYDQH PRåQRVWL SRãNRGE ]DUDGL WXUEXOHQF LQ WYRUEe vrtincev. Za to veljajo ustrezna
GRORþLODY
d) da je skrbno upoštevano tveganje utrujanja materialov zaradi tresljajev cevi,
H GDVRWDPNMHUMHYFHYHKGRORþHQIOXLGL]VNXSLQHQDYROMRXVWUH]QHPRåQRVWL]DRVDPLWHYVQHPOMLYLK
cevi, katerih vHOLNRVWSRY]URþDREþXWQDWYHJDQMD
I  QD VWDOQL VWUDQL VQHPOMLYHJD SULNOMXþND RGMHPQHJD PHVWD MDVQR R]QDNR IOXLGD WDNR GD MH NDU QDMEROM
zmanjšano tveganje nehotenega izlitja,
J GDVRSRORåDMLLQSRWHNLSRG]HPQLKFHYRYRGRYYVDM]DSLVDQLYWHKQLþQLGRNXPHQWDFLMLWDNRGDVHRPRJRþL
YDUQRY]GUåHYDQMHSUHJOHGRYDQMHLQSRSUDYOMDQMH
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3RVHEQHNYDQWLWDWLYQH]DKWHYH]DGRORþHQRWODþQRRSUHPR
1DVOHGQMD GRORþLOD YHOMDMR NRW VSORãQD SUDYLOD .DGDU WD SUDYLOD QLVR XSRUDEOMHQD YNOMXþQR Y SULPHULK NR
proizvajalec ne navede materialov in ne uporabi standardov iz seznama standardov, mora proizvajalec
dokazati, da je izvedel ustrezne ukrepe za doseganje enakovredne skupne ravni varnosti.
7R SRJODYMH MH QHORþOMLYL GHO 3ULORJH , =DKWHYH RSLVDQH Y WHP SRJODYMX GRSROQMXjejo bistvene varnostne
]DKWHYHRGGR]DWODþQRRSUHPR]DNDWHURYHOMDMR
7.1. Dopustne napetosti
7.1.1. Simboli
Re/t GRSXVWQDQDSHWRVWR]QDþXMHYUHGQRVWLQDVOHGQMLKYHOLþLQSULUDþXQVNLWHPSHUDWXUL
-]JRUQMRPHMRWHþHQMDSULPDWHULDOLKNLLPDMR]JRUQMRLQVSRGQMRPHMRWHþHQMD
- trdnost preskušanca pri raztezku 1,0% pri avstenitnih jeklih in nelegiranem aluminiju,
- trdnost preskušanca pri raztezku 0,2% pri drugih materialih.
Rm/20 R]QDþXMHQDMPDQMãRYUHGQRVWVNUDMQHQDWH]QHWUGQRVWLSULoC,
Rm/t SRPHQLVNUDMQRWUGQRVWSULUDþXQVNLWHPSHUDWXUL
 'RSXVWQD VSORãQD PHPEUDQVND QDSHWRVW SUL SUHWHåQR VWDWLþQLK REUHPHQLWYDK LQ SUL WHPSHUDWXUDK
]XQDM REPRþMD Y NDWHUHP SULKDMD GR REþXWQHJD OH]HQMD QH VPH SUHVHJDWL QLåMH RG QDVOHGQMLK YUHGQRVti
glede na uporabljene materiale:
-SULIHULWQLKMHNOLKYNOMXþQR]QRUPDOL]LUDQLPL QRUPDOL]LUDQLPLYDOMDQLPL MHNOLLQYHQGDUEUH]GUREQRzrnatih jekel in posebej toplotno obdelanih jekel: 2/3 vrednosti R e/t in 5/12 vrednosti Rm/20,
- pri avstenitnih jeklih:
-þHUD]WH]HNMHNODRESRUXãLWYLSUHVHJDYUHGQRVWL5e/t
-R]LURPDþHUD]WH]HNRESRUXãLWYLSUHVHJDYUHGQRVWL5e/t in 1/3 vrednosti Rm/t,
- pri nelegiranih ali nizkolegiranih litih jeklih: %: 10/19 vrednosti Re/t in 1/3 vrednosti Rm/20,
- pri aluminiju: 2/3 vrednosti Re/t,
- pri aluminijevih zlitinah, vendar ne pri utrjenih zlitinah: 2/3 vrednosti Re/t in 5/12 vrednosti Rm/20.
7.2. Koeficienti spojev
Za varjene spoje koeficienti spojev ne smejo presegati naslednjih vrednosti:
- pri opremi, na kateri so izvedeni preskusi s porušitvijo in preskusi brez porušitve, s katerimi se
GRNDåHGDFHORWQDVHULMD]YDURYQHNDåHQREHQLKREþXWQLKQDSDNNRHILFLHQWVSRMD
- SULRSUHPLQDNDWHULVRL]YHGHQLQDNOMXþQLSUHVNXVLEUH]SRUXãLWYHNRHILFLHQWVSRMD 0,85,
- pri opremi, na kateri niso izvajani nobeni preskusi brez porušitve razen vizualnih pregledov:
koeficient spoja 0,7.
Po potrebi je treba upoštevati tudi vrsto napetosti ter mehanske in tehnološke lastnosti spoja.
7.3. Naprave za omejevanje tlaka, SRVHEHM]DWODþQHSRVRGH
7UHQXWQLVXQNLWODNDRPHQMHQLYWRþNLPRUDMRRVWDWLYPHMDKGRQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDWODND
7ODNSULKLGURVWDWLþQLKWODþQLKSUHVNXVLK
3ULWODþQLKSRVRGDKWODNSULKLGURVWDWLþQLKWODþQLKSUHVNXVLKRPHQMHQLKYWRþki 3.2.2., ne sme biti manjši od:
-YUHGQRVWLNLXVWUH]DQDMYHþMLREUHPHQLWYLNLMLMHODKNRL]SRVWDYOMHQDWODþQDRSUHPDPHGREUDWRYDQMHPRE
XSRãWHYDQMX QDMYLãMHJD GRSXVWQHJD WODND LQ QDMYLãMH GRSXVWQH WHPSHUDWXUH SRPQRåHQLP V NRHILFLHQWRP
1,25, ali
-QDMYHþMHJDGRSXVWQHJDWODNDSRPQRåHQHJDVNRHILFLHQWRPXSRãWHYDMHYHþMHJDRGQMLMX
7.5. Lastnosti materialov
5D]HQ þH GUXJD PHULOD NL MLK MH WUHED XSRãWHYDWL ]DKWHYDMR GUXJDþH YHOMD MHNOR ]D ]DGRVWQR JQHWOMLYR SR
GRORþEDKRGVWDYNDD WRþNHþHSULQDWH]QHPSUHVNXVXRSUDYOMHQHPSRVWDQGDUGQHPSRVWRSNXQMHJRY
UD]WH]HN GR SUHWUJD QL PDQMãL RG  LQ þH HQHUJLMD ]ORPD SUL XGDUQHP SUHVNXVX SR &KDUS\-ju na
preskušancu, z zarezo V po standardu ISO, ni manjša od 27 J pri temperaturi, ki ni višja od 20 °C, vendar
WXGLQHYLãMDRGSUHGYLGHQHQDMQLåMHREUDWRYDOQHWHPSHUDWXUH
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Priloga II
TABELE ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
1. Sklicevanja na kategorije modulov v tabelah so naslednje:
I = modul A
II = moduli A1, D1, E1
III = moduli B1 + D, B1+ F, B + E, B + C1, H
IV = moduli B + D, B + F, G, H1
 9DURYDOQD RSUHPD GHILQLUDQD Y   þOHQD LQ QDYHGHQD Y  WRþNL GUXJHJD RGVWDYND  þOHQD MH
XYUãþHQD Y ,9 NDWHJRULMR ,]MHPRPD MH ODKNRYDURYDOQDRSUHPDL]GHODQD]DSRVHEQRRSUHPRXYUãþHQDY
isto kategorijo kot oprema, ki jo varuje.
 7ODþQL SULERU GHILQLUDQ Y   þOHQD LQ QDYHGHQ Y  WRþNL GUXJHJD RGVWDYND  þOHQD MH XYUãþHQ QD
podlagi:
• VYRMHJDQDMYHþMHJDGRSXVWQHJDWODND36LQ
• svoje prostornine V oziroma imenske mere DN, kar od tega ustreza, in
• skupine fluidov, za katero je namenjen.
=DGRORþLWHYNDWHJRULMH]DXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLPRUDELWLXSRUDEOMHQDXVWUH]QDWDEHOD]DSRVRGHDOLFHYL
Kadar tako prostornina kot imenska mera veljata kot ustrezna podlaga za uvrstitev v kategorijo, mora biti
WODþQLSULERUXYUãþHQYQDMYLãMRNDWHJRULMR
/RþLOQHþUWHYWDEHODK]DXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLYQDGDOMHYDQMXR]QDþXMHMR]JRUQMHPHMHYVDNHNDWHJRULMH
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Tabela 1
3RVRGHQDYHGHQHYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDSUYDDOLQHDD
7DEHOD 

10000

IV
PS=1000
1000

III
PS=200
100
PS (bar)

V=1l

10

IV

þOHQþHWUWLRGVWDYHN
1

I

II

III

PS=0.5

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

V (l)

Izjemoma morajo bLWL SRVRGH QDPHQMHQH ]D KUDQMHQMH QHVWDELOQLK SOLQRY LQ SR WDEHOL  XYUãþHQH Y , DOL ,,
NDWHJRULMRSUHPHãþHQHY,,,NDWHJRULMR
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Tabela 2
3RVRGHQDYHGHQHYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDGUXJDDOLQHDD

7DEHOD 
10000

PS = 3000

IV

III
1000

PS = 1000

PS (bar)

100

IV
V=1

PS = 4

10

þOHQþHWUWLRGVWDYHN
1

I

II

III
PS = 0.5

0,1
0,1

1

10

100
V (l)

1000

10000

100000

PS = 0.5

Izjemoma morajo biti prenosni gasilni apDUDWLLQSRVRGHGLKDOQLKDSDUDWRYXYUãþHQLQDMPDQMY,,,NDWHJRULMR
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Tabela 3
3RVRGHQDYHGHQHYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDSUYDDOLQHDE

Table 3
100000

V=1
10000

II
III

1000

PS=500
PS
(ba
r)

100

II

PS=10

10

I
þOHQþHWUWLRGVWDYHN

1

PS=0.5

0,1
0,1

1

10

100
V (l)

1000

10000

100000
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Tabela 4
3RVRGHQDYHGHQHYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDGUXJDDOLQHDb)
7DEHOD 
100000

10000

I

II

1000

PS (bar)

PS = 500

100

I

10

PS = 10

þOHQþHWUWLRGVWDYHN

1

PS = 0.5

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

V (l)

,]MHPRPD PRUD ELWL QD VNORSLK NL VR QDPHQMHQL ]D SULGRELYDQMH WRSOH YRGH LQ QDYHGHQL Y  WRþNL WUHWMHJD
RGVWDYND  þOHQD RSUDYOMHQ ERGLVL (6 SUHJOHG QDþUWRYDQMD PRGXO %  JOHGH VNODGQRVWL ] ELVWYHQLPL
zahtevami, navedenimi v 2.10., 2.11. in 3.4. WHU RGVWDYNLK D  LQ G   WRþNH 3ULORJH , DOL SROQ SRVWRSHN
zagotavljanja kakovosti (modul H).
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Tabela 5
7ODþQDRSUHPDQDYHGHQDYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQD
7DEHOD
10000

1000

þOHQ
þHWUWL
RGVWDYHN

PS (bar

100

PS = 32

IV

10

I

1

II

III
PS = 0,5
V=100

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

V (l)

,]MHPRPD PRUD ELWL SUL WODþQL NXKDOQL SRVRGL RSUDYOMHQ SRVWRSHN SUHVRMH VNODGQRVWL QDþrtovanja, ki je vsaj
enakovreden postopkom katerega od modulov III. kategorije.
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Tabela 6
&HYRYRGLQDYHGHQLYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDSUYDDOLQHDD
7DEHOD 

10000

DN = 100
1000

DN = 25
100
PS (bar

III

þOHQþHWUWLRGVWDYHN

10

II

I
1

PS =0.5
DN = 100 DN = 350

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

DN

Izjemoma morajo biti cevovodi, ki so namenjeni za prenos nestabilnih plinov in po tabeli 6 uvrãþHQLY,DOL,,
NDWHJRULMRSUHPHãþHQLY,,,NDWHJRULMR
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Tabela 7
&HYRYRGLQDYHGHQLYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDGUXJDDOLQHDD
7DEHOD 
10000

1000

I
II

DN=32

III

DN=100

PS (bar)

100

DN=250

10

þOHQþHWUWLRGVWDYHN

1

PS=0.5

0,1
0,1

1

10

100

1000

10000

100000

DN

Izjemoma se vse cevovode s fluidi pri temperaturah nad 350 °C in so na osnovi tabele 7 v kategoriji II,
premesti v kategorijo III.
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Tabela 8
&HYRYRGLQDYHGHQLYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDSUYDDOLQHDE

7DEHOD 
10000

III
1000

100
PS (bar)

II

10

I
þOHQþHWUWLRGVWDYHN

1

0,1
0,1

1

10

100
DN

1000

10000

100000
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Tabela 9
&HYRYRGLQDYHGHQLYWRþNLGUXJHJDRGVWDYNDþOHQDGUXJDDOLQHDE
Tabela 9
10000

II
1000

100
PS (bar)

Stran
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1
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Priloga III
Postopki ugotavljanja skladnosti
Obveznosti, kiL]KDMDMRL]GRORþLOWHSULORJH]DWODþQRRSUHPRYHOMDMRWXGL]DVNORSH

Modul A (notranji nadzor proizvodnje)
7DPRGXORSLVXMHSRVWRSHNSULNDWHUHPSURL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6NL
SUHY]HPDREYH]QRVWLL]WRþNH]DJRWDvlja in izjavlja da oprema izpolnjuje zahteve, ki se nanjo nanašajo.
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDQDPHVWLWLR]QDNR&(QDYVDNRHQRWR
WODþQHRSUHPHLQQDSLVDWLL]MDYRRVNODGQRVWL
 3URL]YDMDOHF PRUD VHVWDYLWL WHKQLþQR GRNXPHQWDFLMR RSLVDQR Y  WRþNL LQ MR PRUD VDP DOL QMHJRY
SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 KUDQLWL LQ UD]SRODJDWL ] QMR ]D SRWUHEH QDFLRQDOQLK QDG]RUQLK
RUJDQRY]DGRERQDMPDQMOHWSRWHPNRMHELODSURL]YHGHQD]DGQMDWODþQDRSUHPD
Kolikor nitL SURL]YDMDOHF QLWL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN QLPDWD VHGHåD Y (6 MH ]D KUDQMHQMH WHKQLþQH
dokumentacije odgovorna oseba, ki opremo daje v promet in obratovanje.
7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMDPRUDRPRJRþLWLXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOnika. Kolikor je
WR SRWUHEQR ]D WDNãQR XJRWDYOMDQMH PRUD REVHJDWL QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMR LQ REUDWRYDQMH WODþQH RSUHPH
ter vsebovati:
– VSORãQLRSLVWODþQHRSUHPH
– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd.,
– RSLVHLQUD]ODJHSRWUHEQH]DUD]XPHYDQMHRPHQMHQLKULVELQVKHPWHUGHORYDQMDWODþQHRSUHPH
– VH]QDP VWDQGDUGRY L]  þOHQD XSRUDEOMHQLK Y FHORWL DOL GHOQR WHU RSLV VSUHMHWLK UHãLWHY ]D L]SROQLWHY
ELVWYHQLK]DKWHYSUDYLOQLNDNROLNRUVWDQGDUGLL]þlena niso bili uporabljeni,
– UH]XOWDWHNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRYLWG
– SRURþLODRSUHVNXVLK
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDKUDQLWLHQL]YRGL]MDYHRVNODGQRVWLV
WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMR
5. Proizvajalec mora zagotoviti vse potrebne ukrepe, da bo proizvodni postopek zahteval skladnost izdelane
WODþQHRSUHPHVWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRQDYHGHQRYWRþNLLQ]DKWHYDPLSUDYLOQLND

0RGXO$ QRWUDQMDSURL]YRGQDNRQWUROD]QDG]RURPNRQþQHSUHVRMH
Dodatno k zahtevam modula A velja še naslednje:
.RQþQR SUHVRMR PRUD L]YDMDWL SURL]YDMDOHF NL JD ] REþDVQLPL RELVNL SUHYHUMD SULJODãHQL RUJDQ SR L]ELUL
proizvajalca. Med takimi obiski mora priglašeni organ:
– ]DJRWRYLWLGDSURL]YDMDOHFGHMDQVNRL]YDMDNRQþQRSUHVRMRv skladu s 3.2, Priloge I,
– Y]HWLY]RUFHRSUHPHQDPHVWXSURL]YRGQMHDOLVNODGLãþHQMD]QDPHQRPL]YHGEHSUHJOHGD3ULJODãHQL
organ oceni potrebno število vzorcev, ter oceni ali je potrebno izvesti ali dati izvesti celotno ali delno
NRQþQRSUHVRMRQDY]RUFLKWODþQHRSUHPH
.ROLNRUMHHQDOLYHþHQRWWODþQH opreme neskladnih, mora priglašeni organ ustrezno ukrepati.
Na odgovornost priglašenega organa, pritrdi proizvajalec identifikacijsko številko priglašenega organa na
YVDNRHQRWRWODþQHRSUHPH

Modul B (ES pregled tipa)
1. Ta modul opisuje del postopka s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi da je vzorec, ki predstavlja
predvideno proizvodnjo, v skladu z zahtevami pravilnika.
9ORJR]D(8SUHJOHGWLSDPRUDYORåLWLSURL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6SUL
priglašenem organu po lastnem izboru.
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Vloga mora vsebovati:
– LPHLQQDVORYSURL]YDMDOFDLQNROLNRUMHYORJDYORåHQDVVWUDQLSRREODãþHQHJD]DVWRSQLNDVVHGHåHP
v ES, tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da vloga ni bila posredovana nobenemu drugemu priglašenemu organu,
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRRSLVDQRYWRþNL
Vlagatelj mora priglašenemu organu dati na razpolago vzorec, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, v
nadaljevanju imenovan "tip". Priglašeni organ lahko zahteva dodatne vzorce, v kolikor bi to zahteval
preskusni program.
7LSODKNRSRNULYDYHþUD]OLþLFRSUHPHNROLNRUUD]OLNHPHGQMLPLQHYSOLYDMRQDVWRSQMRYDUQRVWL
7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMDPRUDRPRJRþLWLRFHQRVNODGQRVWLWODþQHRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOQLND.ROLkor
MH SULPHUQR ]D WDNãQR RFHQR PRUD GRNXPHQWDFLMD REVHJDWL QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMRLQREUDWRYDQMHWODþQH
opreme ter vsebovati:
– splošni opis tipa,
– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov, itd.,
– opise in poMDVQLODSRWUHEQD]DUD]XPHYDQMHRPHQMHQLKULVELQVKHPWHUGHORYDQMDWODþQHRSUHPH
– 6H]QDPVWDQGDUGRYL]þOHQDXSRUDEOMHQLKYFHORWLDOLGHOQRWHURSLVVSUHMHWLKUHãLWHY]DL]SROQLWHY
bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili uporabljeni,
– UH]XOWDWHNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRYLWG
– SRURþLODRSUHVNXVLK
– informacije o predvidenih preskusih med proizvodnjo,
– informacije o usposobljenosti ali odobritvah, zahtevanih v 3.1.2 in 3.1.3., Priloge I.
4. Priglašeni organ mora:
3UHJOHGDWLWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRSRWUGLWLGDMHELOWLSL]GHODQYVNODGX]QMRLQLGHQWLILFLUDWLVHVWDYQH
GHOHQDþUWRYDQHVNODGQR]XVWUH]QLPL]DKWHYDPLVWDQGDUGRYL]6H]QDPDVWDQGDUGRYNDNRUWXGLWLVWHNLVR
ELOHQDþUWRYDQLbrez uporabe zahtev teh standardov.
Priglašeni organ mora zlasti:
– SUHJOHGDWLWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRJOHGHQDþUWRYDQMDLQSURL]YRGQLKSRVWRSNRY
– oceniti uporabljene materiale kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov ali
nimajo EvrRSVNH RGREULWYH PDWHULDOD ]D WODþQR RSUHPR LQ SUHYHULWL L]GDQR SRWUGLOR SURL]YDMDOFD
PDWHULDODVNODGQRVWRþNR3ULORJH,WHJDSUDYLOQLND
– RGREULWLSRVWRSNH]DVSDMDQMHGHORYWODþQHRSUHPHDOLSUHYHULWLþHVRELOLOH-ti predhodno odobreni v
skladu s 3.1.2., Priloge I,
– SUHYHULWL DOL MH RVHEMH NL L]YDMD VSDMDQMH GHORY WODþQH RSUHPH LQ SUHVNXVH EUH] SRUXãLWYH
usposobljeno ali odobreno v skladu s 3.1.2 ali 3.1.3, Priloge I.
4.2. Izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse, da ugotovi, þH XSRUDEOMHQH UHãLWYH
SURL]YDMDOFDL]SROQMXMHMRELVWYHQH]DKWHYHSUDYLOQLNDYSULPHUXNRQLVRELOLXSRUDEOMHQLVWDQGDUGLL]þOHQD
 ,]YHVWL DOL GDWL L]YHVWL XVWUH]QH SUHJOHGH LQ SRWUHEQH SUHVNXVH GD XJRWRYL þH MH SURL]YDMDOHF NL VH MH
RGORþLOuporabiti ustrezne standarde, te tudi dejansko uporabil.
=YODJDWHOMHPGRORþLWLNUDMNMHUVHERGRL]YHGOLSRWUHEQLSUHJOHGLLQSUHVNXVL
5. Kjer tip ustreza zahtevam pravilnika, mora priglašeni organ izdati vlagatelju potrdilo o ES pregledu tipa.
PotUGLORNLQDMELYHOMDOROHW]PRåQRVWMRSRGDOMãDQMDPRUDYVHERYDWLLPHLQQDVORYSURL]YDMDOFDVNOHSH
pregledov in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega tipa.
6H]QDP XVWUH]QLK GHORY WHKQLþQH GRNXPHQWDFLMH PRUD ELWL SULORåHQ SRWUGLOX NDWHUHJD izvod mora hraniti
priglašeni organ.
.ROLNRU SULJODãHQL RUJDQ RGNORQL SURL]YDMDOFX DOL QMHJRYHPX SRREODãþHQHPX ]DVWRSQLNX V VHGHåHP Y (6
izdajo potrdila o ES pregledu tipa, mora navesti podrobne razloge za odklonitev. 'DQD PRUD ELWL PRåQRVW
SULWRåEH
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6. 9ODJDWHOM PRUD REYHVWLWL SULJODãHQL RUJDQ NL SRVHGXMH WHKQLþQR GRNXPHQWDFLMR Y ]YH]L V SRWUGLORP R (6
SUHJOHGXWLSDRYVDNLVSUHPHPELY]YH]L]RGREUHQRWODþQRRSUHPR7HVSUHPHPEHVRSUHGPHWGRGDWQLK
odobritev, kolikor lahko vplivajo na skladnost z bistvenimi zahtevami ali predpisanimi pogoji za uporabo
WODþQH RSUHPH 7D GRGDWQD RGREULWHY PRUD ELWL SRGDQD Y REOLNL GRGDWND N RULJLQDOQHPX SRWUGLOX R (6
pregledu tipa.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDPXVWUH]QHLQIRUPDFLMHRXPDNQMHQLh potrdilih o ES
pregledih tipa, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je izdal.
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R SRWUGLOLK R (6
pregledu tipa, ki jih je umaknil ali zavrnil njihovo izdajo.
8. Drugi priglašeni organi lahko pridobijo izvod potrdil o ES pregledih tipa in/ali njihovih dodatkih. Dodatki k
potrdilom morajo biti dostopni drugim priglašenim organom.
 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD KUDQLWL L]YRG WHKQLþQH
dokumentacije, skupaj s potrdili o ES pregledu tipa in njihovimi dodatki najmanj 10 let po tem, ko je bila
SURL]YHGHQD]DGQMDHQRWDWODþQHRSUHPH
.ROLNRU QLWL SURL]YDMDOHF QLWL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN QLPDWD VHGHåD Y (6 MH ]D KUDQMHQMH WHKQLþQH
dokumentDFLMHRGJRYRUQDRVHEDNLGDWODþQRRSUHPRYSURPHWLQREUDWRYDQMH

0RGXO% (6SUHJOHGQDþUWRYDQMD
7DPRGXORSLVXMHGHOSRVWRSNDYNDWHUHPSULJODãHQLRUJDQXJRWDYOMDLQSRWUMXMHGDHQRWDWODþQHRSUHPH
izpolnjuje zahteve pravilnika. 0HWRGD QDþUWRYDQMD V SUHVNXãDQMHP GRORþHQDY3ULORJH,VHQHVPH
uporabljati v povezavi s tem modulom.
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRY]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDYORåLWL]DKWHYR]D(6SUHJOHGQDþUWRYDQMDOHSUL
enem priglašenem organu.
Vloga mora vsebovati:
– ime iQQDVORYSURL]YDMDOFDLQNROLNRUMHYORåHQDVVWUDQLSRREODãþHQHJD]DVWRSQLNDVVHGHåHPY(6
tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da vloga ni bila posredovana nobenemu drugemu priglašenemu organu,
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRRSLVDQRYWRþNL
Vloga lahNRSRNULYDYHþUD]OLþLFRSUHPHNROLNRUUD]OLNHPHGQMLPLQHYSOLYDMRQDVWRSQMRYDUQRVWL
7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMDPRUDRPRJRþLWLXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOQLND.ROLNRUMH
WRSRWUHEQR]DWDNRXJRWDYOMDQMHPRUDREVHJDWLQDþUWRYDQMHSURL]YRGQMRLQREUDWRYDQMHWODþQHRSUHPHWHU
vsebovati:
– VSORãQLRSLVWODþQHRSUHPH
– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd.,
– opise in razlage potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovaQMDWODþQHRSUHPH
– sezname standardov iz Seznama standardov, uporabljenih v celoti ali delno ter opis sprejetih rešitev
za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili
uporabljeni,
– potrebna dodatna dokazila o primernosti izbrane konstrukcijske rešitve, posebno kadar standardi iz
Seznama standardov niso bili v celoti uporabljeni. Dodatna dokazila morajo vsebovati rezultate
preskusov izvedenih v ustreznem laboratoriju proizvajalca ali v njegovem imenu,
– rezultate koQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRYLWG
– podatke, ki se nanašajo na usposobljenost ali odobritve zahtevane v 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I.
4. Priglašeni organ mora:
 3UHJOHGDWL WHKQLþQR GRNXPHQWDFLMR LQ LGHQWLILFLUDWL VHVWDYQH GHOH NL VR ELOL QDþUWRYDQL Y VNODGX ]
XVWUH]QLPL ]DKWHYDPL VWDQGDUGRY L] 6H]QDPD VWDQGDUGRY NRW WXGL WLVWH NL VR ELOL QDþUWRYDQL EUH]
upoštevanja ustreznih zahtev teh standardov.
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Priglašeni organ mora zlasti:
– oceniti materiale, kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov ali Evropsko
RGREULWYLMRPDWHULDORY]DWODþQRRSUHPR
– RGREULWL SRVWRSNH ]D VSDMDQMH GHORY WODþQH RSUHPH DOL SUHYHULWL þH VR ELOL SUHGKRGQR RGREUHQL Y
skladu s 3.1.2., Priloge I,
– preveriti ali je osebje, ki izvaja spajanje delov tODþQH RSUHPH LQ SUHVNXVH EUH] SRUXãLWYH
usposobljeno ali odobreno skladno s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I.
,]YHVWLSRWUHEQHSUHJOHGHGDXJRWRYLDOLSURL]YDMDOþHYHUHãLWYHL]SROQMXMHMRELVWYHQH]DKWHYHSUDYLOQLND
NROLNRUVWDQGDUGLL]þOHQDQLVRELOi uporabljeni.
 ,]YHVWL SRWUHEQH SUHJOHGH GD XJRWRYL DOL VR Y SULPHUX NR VH MH SURL]YDMDOHF RGORþLO XSRUDELWL XVWUH]QH
standarde, ti tudi dejansko uporabljeni.
 9 SULPHUX GD QDþUWRYDQMH XVWUH]D ]DKWHYDP WHJD SUDYLOQLND PRUD SULJODãHQL RUJDQ L]GDWi vlagatelju
SRWUGLOR R (6 SUHJOHGX QDþUWRYDQMD 3RWUGLOR PRUD YVHERYDWL LPH LQ QDVORY YODJDWHOMD VNOHSH SUHJOHGD
SRJRMH]DQMHJRYRYHOMDYQRVWLQSRWUHEQHSRGDWNH]DLGHQWLILNDFLMRRGREUHQHJDQDþUWRYDQMD
6H]QDP XVWUH]QLK GHORY WHKQLþQH GRNXPHQWDFLMH PRUa biti dodan potrdilu, katerega en izvod mora hraniti
priglašeni organ.
.ROLNRUSULJODãHQLRUJDQSURL]YDMDOFXDOLQMHJRYHPXSRREODãþHQHPXSUHGVWDYQLNXVVHGHåHPY(6]DYUQH
L]GDMRSRWUGLODR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDPRUD]DWRSRGDWLSRGUREQHUD]ORJHOdloþLWYLPRUDELWLSULORåHQ
pravni pouk.
 9ODJDWHOM PRUD REYHVWLWL SULJODãHQL RUJDQ NL SRVHGXMH WHKQLþQR GRNXPHQWDFLMR Y ]YH]L V SRWUGLORP R (6
SUHJOHGXQDþUWRYDQMDRYVHKVSUHPHPEDKRGREUHQHJDQDþUWRYDQMD7HVRSUHGPHWGRGDWQHJDSRWUMHYDQMDY
primeru, ko spremembe vplivajo na skladnost opreme z bistvenimi zahtevami iz pravilnika ali predpisanimi
SRJRMLXSRUDEHWODþQHRSUHPH'RGDWQDSRWUGLWHYPRUDELWLL]GDQDYREOLNLGRGDWNDNRULJLQDOQHPXSRWUGLOXR
(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMD
7. Vsak priglašeni organ morDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(6XVWUH]QHLQIRUPDFLMHRXPDNQMHQLKSRWUGLOLKR
(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDLQQD]DKWHYRWXGLRWLVWLKNLMLKMHL]GDO
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R SRWUGLOLK R (6
pregOHGXQDþUWRYDQMDNLMLKMHXPDNQLODOL]DYUQLOQMLKRYRL]GDMR
8. Drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo ustrezne informacije o:
– L]GDQLKSRWUGLOLKR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDLQQMLKRYLKGRGDWNLK
– XPDNQMHQLKSRWUGLOLKR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDLn njihovih dodatkih.
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDKUDQLWLL]YRGWHKQLþQHGRNXPHQWDFLMH
RPHQMHQH Y  WRþNL VNXSDM V SRWUGLOL R (6 SUHJOHGX QDþUWRYDQMD LQ QMLKRYLPL GRGDWNL QDMPDQM  OHW SR
]DNOMXþNXSURL]YRGQMH]DGQMHHQRWHWODþQHRSUHPH
.ROLNRU QLWL SURL]YDMDOHF QLWL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN QLPDWD VHGHåD Y (6 MH ]D KUDQMHQMH WHKQLþQH
GRNXPHQWDFLMHRGJRYRUQDRVHEDNLGDWODþQRRSUHPRYSURPHWLQREUDWRYDQMH

Modul C1 (skladnost s tipom)
1. Ta modul opisujeGHOSRVWRSNDVNDWHULPSURL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6
zagotavlja in izjavlja, da je oprema v skladu s tipom kot je to opisano v potrdilu o ES pregledu tipa in ustreza
]DKWHYDP SUDYLOQLND 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD SULWUGLWL R]QDNR
&(QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPHLQQDSLVDWLL]MDYRRVNODGQRVWL
2. Proizvajalec mora izvesti vse ukrepe s katerimi zagotovi, da bo proizvodni proces zagotavljal proizvodnjo
WODþQHRSUHPHVNODGQRVWLSRPRSisanim v potrdilu o ES pregledu tipa in z zahtevami pravilnika.
 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD KUDQLWL L]YRG L]MDYH R VNODGQRVWL
QDMPDQMOHWSRSURL]YRGQML]DGQMHHQRWHWODþQHRSUHPH
Kolikor niti proizvajalec nitL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN QLPDWD VHGHåD Y (6 MH ]D KUDQMHQMH WHKQLþQH
GRNXPHQWDFLMHRGJRYRUQDRVHEDNLGDWODþQRRSUHPRYSURPHWLQREUDWRYDQMH
.RQþQDSUHVRMDPRUDELWLSUHGPHWQDG]RUDYREOLNLQHQDSRYHGDQLKRELVNRYSULJODãHQHJDRUJDQDSRL]ELUL
proizvajalca. Med takimi obiski mora priglašeni organ:
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]DJRWRYLWLGDSURL]YDMDOHFGHMDQVNRL]YDMDNRQþQRSUHVRMRVNODGQRV3ULORJH,
RGY]HWL Y]RUFH WODþQH RSUHPH L] SURL]YRGQLK DOL VNODGLãþQLK SURVWRURY SURL]YDMDOFD ] QDPHQRP
izvedbe pregleda. Priglašeni organ mora oceniti potrebno število enot - vzorcev za pregled ter
RFHQLWL DOL MH SRWUHEQR L]YHVWL DOL GDWL L]YHVWL FHORWQR DOL GHOQR NRQþQR SUHVRMR QD Y]RUFLK WODþQH
opreme.
.ROLNRUHQDOLYHþHQRWWODþQHRSUHPHQLYVNODGXPRUDSULJODãHQLRUJDQsprejeti ustrezne ukrepe.
Na odgovornost priglašenega organa mora proizvajalec pritrditi identifikacijsko priglašenega organa številko
QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPH
–
–

Modul D (zagotavljanje kakovosti proizvodnje)
1. Ta modul opisuje postopek pri katerem proL]YDMDOHFNLL]SROQMXMH]DKWHYHL]WRþNH]DJRWDYOMDLQL]MDYOMD
GD MH WODþQD RSUHPD VNODGQD V WLSRP RSLVDQLP Y SRWUGLOX R (6 SUHJOHGX WLSD DOL Y SRWUGLOX R (6 SUHJOHGX
QDþUWRYDQMDLQL]SROQMXMH]DKWHYHSUDYLOQLND3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6
PRUDSULWUGLWLR]QDNR&(QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPHLQQDSLVDWLL]MDYRRVNODGQRVWL2]QDNL&(PRUDELWL
GRGDQDLGHQWLILNDFLMVNDãWHYLONDSULJODãHQHJDRUJDQDNLMHRGJRYRUHQ]DQDG]RUNRWMHRSLVDQRYWRþNL
2. ProizvajalecPRUDY]GUåHYDWLRGREUHQVLVWHPNDNRYRVWL]DSURL]YRGQMRNRQþQLQDG]RULQSUHVNXãDQMHNRW
MHRSUHGHOMHQRYWRþNLLQELWLSRGYUåHQQDG]RUXNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNL
3. Sistem kakovosti
 3URL]YDMDOHF PRUD YORåLWL YORJR ]D SUHVRMR QMHJRYHJD VLVWHma kakovosti priglašenemu organu po
lastnem izboru.
Vloga mora vsebovati:
– YVHXVWUH]QHSRGDWNHRSUHGPHWQLWODþQLRSUHPL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– WHKQLþQR GRNXPHQWDFLMR RGREUHQHJD WLSD LQ L]YRG SRWUGLOD R (6 SUHJOHGX WLSD DOL (6 SUHJOHGX
QDþUWRYanja.
 6LVWHP NDNRYRVWL PRUD ]DJRWDYOMDWL VNODGQRVW WODþQH RSUHPH V WLSRP NL MH RSLVDQ Y SRWUGLOX R (6
SUHJOHGXWLSDDOL(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDLQ]]DKWHYDPLSUDYLOQLND
Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokXPHQWLUDQL QD VLVWHPDWLþHQ LQ
XUHMHQQDþLQYREOLNLQDSLVDQLKFLOMHYNDNRYRVWLSRVWRSNRYLQQDYRGLO'RNXPHQWDFLMDVLVWHPDNDNRYRVWLPRUD
GRSXãþDWLGRVOHGQRUD]ODJRSURJUDPRYNDNRYRVWLQDþUWRYSULURþQLNRYLQ]DSLVRY
Zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
– FLOMHYNDNRYRVWLLQRUJDQL]DFLMVNHVWUXNWXUHRGJRYRUQRVWLLQSRREODVWLOYRGVWYDJOHGHNDNRYRVWLWODþQH
opreme,
– SURL]YRGQMH QDG]RUD NDNRYRVWL LQ QDþLQRY ]DJRWDYOMDQMD NDNRYRVWL SRVWRSNRY LQ VLVWHPDWVNLK
ukrepov, ki bodo uporabljeni, še posebno postopkov uporabljenih za spajanje delov kot so navedeni
YWRþNL3ULORJH,
– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega
izvajanja,
– ]DSLVRYRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRSUHJOHGLKLQSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLOD
o usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I,
– VUHGVWHY ]D VSUHPOMDQMH GRVHJDQMD ]DKWHYDQH NDNRYRVWL LQ XþLQNRYLWega delovanja sistema
kakovosti.
 3ULJODãHQL RUJDQ PRUD RFHQLWL VLVWHP NDNRYRVWL GD ODKNR XJRWRYL þH VLVWHP XVWUH]D ]DKWHYDP
navedenim v 3.2. Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni z zahtevami ustreznih standardov iz
Seznama standardov, se domneva da so skladni tudi z ustreznimi zahtevami, navedenimi v 3.2.
6NXSLQD]DSUHVRMRPRUDLPHWLYVDMHQHJDþODQD]L]NXãQMDPLSULRFHQMHYDQMXWHKQRORJLMHSUHGPHWQHWODþQH
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca.
Proizvajalec moUDELWLREYHãþHQRRGORþLWYL2EYHVWLORPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDLQXWHPHOMLWHYSUHVRMH
'DQDPRUDELWLPRåQRVWSULWRåEH
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3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
kakovosti in zagotoviti, da osWDQH]DGRYROMLYLQXþLQNRYLW
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDREYHVWLWLSULJODãHQLRUJDQNLMHRGREULO
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti.
Priglašeni organ mora oceniti predlagane sprememEH LQ RGORþLWL DOL SUHGODJDQH VSUHPHPEH ãH ]DGRãþDMR
]DKWHYDPL]DOLSDMHSRWUHEQDSRQRYQDSUHVRMD2VYRMLRGORþLWYLREYHVWLSURL]YDMDOFD2EYHVWLORPRUD
vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje.
4. Nadzor priglašenega organa
4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
3URL]YDMDOHFPRUDSULJODãHQHPXRUJDQX]DL]YDMDQMHQDG]RUDRPRJRþLWLGRVWRSYSURL]YRGQHSURVWRUH
prostore notranje kontrole, preskušanjaLQVNODGLãþHQMDLQPXSULVNUEHWLYVHSRWUHEQHSRGDWNH]ODVWL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti;
– ]DSLVH R NDNRYRVWL NRW VR SRURþLOD R SUHJOHGLK SRGDWNL R SUHVNXVLK LQ XPHUMDQMX SRURþLOD R
XVSRVREOMHQRVWLVRGHOXMRþHJDRVHEMDLWG
4.3. Priglašeni organ PRUD L]YDMDWL REþDVQH SUHJOHGH V NDWHULPL VH SUHSULþD GD SURL]YDMDOHF Y]GUåXMH LQ
XSRUDEOMD VLVWHP NDNRYRVWL LQ PRUD SURL]YDMDOFX R WHK SUHJOHGLK L]GDWL SRURþLOR 3RJRVWRVW REþDVQLK
pregledov mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta.
3ULJODãHQLRUJDQODKNRRELãþHSURL]YDMDOFDWXGLQHQDSRYHGDQR3RWUHEDLQSRJRVWRVWGRGDWQLKRELVNRY
ER GRORþHQD QD RVQRYL SUHGYLGHQHJD VLVWHPD QDG]RUQLK RELVNRY SULJODãHQHJD RUJDQD 3UL RSUHGHOMHYDQMX
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
– kategorijo opreme,
– rezultate predhodnih nadzornih obiskov,
– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov,
– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno,
– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje.
Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi
po potrebi preveri ali sistem kakovosti deluje pravilno. Proizvajalcu mora L]GDWLSRURþLORRRELVNXLQSRURþLORR
preskusih, kolikor so bili le-ti izvedeni.
 3URL]YDMDOHF PRUD QDMPDQM  OHW SR ]DNOMXþNX SURL]YRGQMH WODþQH RSUHPH KUDQLWL LQ GDWL QD UD]SRODJR
nacionalnim nadzornim organom:
– dokumentacijo, kot je zahtevana v drugem odstavku 3.1.,
– popravke omenjene v drugem odstavku 3.4.,
– RGORþLWYHLQSRURþLODSULJODãHQHJDRUJDQDQDYHGHQHY]DGQMHPRGVWDYNXLQ]DGQMHPRGVWDYNX
3.4. ter v 4.3. ter 4.4.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(6XVWUH]QHLQIRUPDcije o umaknjenih odobritvah
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril.
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R RGREULWYDK
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil.

Modul D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnje)
7DPRGXORSLVXMHSRVWRSHNNMHUSURL]YDMDOHFNLL]SROQMXMHREYH]QRVWLL]WRþNH]DJRWDYOMDLQL]MDYOMDGD
HQRWH REUDYQDYDQH WODþQH RSUHPH ]DGRãþDMR ]DKWHYDP SUDYLOQLND 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL
predVWDYQLNVVHGHåHPY(6PRUDQDPHVWLWLR]QDNR&(QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPHLQQDSLVDWLL]MDYRR
skladnosti. Oznaki CE mora biti dodana identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za
L]YDMDQMHQDG]RUDNRWMHWRGRORþHQRYWRþNL
2. Proi]YDMDOHFPRUDVHVWDYLWLWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRNRWMHVSRGDMQDYHGHQR
7HKQLþQD GRNXPHQWDFLMD PRUD RPRJRþLWL RFHQR VNODGQRVWL RSUHPH ] ]DKWHYDPL SUDYLOQLND .ROLNRU MH
SRWUHEQR ]D WDNãQR RFHQR PRUD GRNXPHQWDFLMD REVHJDWL QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMR LQ REUDWRYDQMH WODþQH
opreme ter vsebovati:
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VSORãQLRSLVWODþQHRSUHPH
zasnovo konstrukcije in proizvodne risbe, sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd.,
RSLVHLQUD]ODJHSRWUHEQH]DUD]XPHYDQMHRPHQMHQLKULVELQVKHPWHUGHORYDQMDWODþQHRSUHPH
seznam standardov iz Seznama standardov, uporabljenih v celoti ali delno ter opis sprejetih rešitev
za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili
uporabljeni,
– UH]XOWDWHNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRv itd.,
– SRURþLODRSUHVNXVLK
3URL]YDMDOHFPRUDY]GUåHYDWLRGREUHQVLVWHPNDNRYRVWL]DSURL]YRGQMRNRQþQLQDG]RULQSUHVNXãDQMHNRW
MHSUHGYLGHQRYWRþNLLQELWLSRGYUåHQQDG]RUXNRMHSUHGYLGHQRYWRþNL
4. Sistem kakovosti
4.1. Proizvajalec morDYORåLWLYORJR]DSUHVRMRQMHJRYHJDVLVWHPDNDNRYRVWLSULSULJODãHQHPRUJDQXSRODVWQL
izbiri.
Vloga mora vsebovati:
– YVHXVWUH]QHSRGDWNHRREUDYQDYDQLWODþQLRSUHPL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti.
4.2. Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost tlaþQHRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOQLND
9VL HOHPHQWL ]DKWHYH LQ XNUHSL VSUHMHWL V VWUDQL SURL]YDMDOFD PRUDMR ELWL GRNXPHQWLUDQL QD VLVWHPDWLþHQ LQ
XUHMHQQDþLQYREOLNLQDSLVDQLKFLOMHYNDNRYRVWLSRVWRSNRYLQQDYRGLO'RNXPHQWDFLMDVLVWHPDNDNRYRVWLPRUD
dopXãþDWLGRVOHGQRUD]ODJRSURJUDPRYNDNRYRVWLQDþUWRYSULURþQLNRYLQ]DSLVRY
Zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
– FLOMHYNDNRYRVWLLQRUJDQL]DFLMVNHVWUXNWXUHRGJRYRUQRVWLLQSRREODVWLOYRGVWYDJOHGHNDNRYRVWLWODþQH
opreme,
– proizvodnje, nadzora kakovostL LQ QDþLQRY ]DJRWDYOMDQMD NDNRYRVWL SRVWRSNRY LQ VLVWHPDWVNLK
ukrepov, ki bodo uporabljeni, še posebno postopkov uporabljenih za spajanje delov kot so navedeni
YWRþNL3ULORJH,
– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega
izvajanja,
– ]DSLVRYRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRSUHJOHGLKLQSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLOD
o usposobljenosti ali odobritev osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov v
skladu s 3.1.2. , Priloge I,
– VUHGVWHY ]D VSUHPOMDQMH GRVHJDQMD ]DKWHYDQH NDNRYRVWL LQ XþLQNRYLWHJD GHORYDQMD VLVWHPD
kakovosti.
4.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti, da ugotovi, ali ustreza zahtevam navedenim v 4.2.
Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni z zahtevami standardov iz Seznama standardov, se smatra, da
VRVNODGQLWXGL]]DKWHYDPLQDYHGHQLPLYWRþNL
6NXSLQD]DSUHVRMRPRUDLPHWLYVDMHQHJDþODQD]L]NXãQMDPLSULRFHQMHYDQMXSUHGPHWQHWHKQRORJLMHWODþQH
opreme. Postopek presoje mora vseboYDWLRELVNSURVWRURYSURL]YDMDOFD3URL]YDMDOHFPRUDELWLREYHãþHQR
RGORþLWYL2GORþLWHYPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDLQXWHPHOMLWHYSUHVRMH'DQDPRUDELWLPRåQRVWSULWRåEH
4.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
NDNRYRVWLLQ]DJRWRYLWLGDRVWDQH]DGRYROMLYLQXþLQNRYLW
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDREYHVWLWLSULJODãHQLRUJDQNLMHRGREULO
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti.
3ULJODãHQL RUJDQ PRUD RFHQLWL SUHGODJDQH VSUHPHPEH LQ RGORþLWL DOL VSUHPHQMHQL VLVWHP NDNRYRVWL ãH
]DGRYROMXMH ]DKWHYH QDYHGHQH Y WRþNL  DOL SD MH SRWUHEQD SRQRYQD SUHVRMD VLVWHPD 2 VYRML RGORþLWYL
obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje.
5. Nadzor priglašenega organa
5.1. Namen nadzora je zagotoviti da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
–
–
–
–
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5.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nDG]RUDRPRJRþLWLGRVWRSYSURL]YRGQMHSURVWRUH
SURVWRUHQRWUDQMHNRQWUROHSUHVNXãDQMDLQVNODGLãþHQMDLQPXSULVNUEHWLYVHSRWUHEQHSRGDWNH]ODVWL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– ]DSLVH R NDNRYRVWL NRW VR SRURþLOD R SUHJOHGLK SRGDWNL R SUHVNXVLK LQ R XPHUMDQMX SRURþLOD R
XVSRVREOMHQRVWLVRGHOXMRþHJDRVHEMDLWG
 3ULJODãHQL RUJDQ PRUD L]YDMDWL REþDVQH SUHJOHGH V NDWHULPL VH SUHSULþD GD SURL]YDMDOHF Y]GUåXMH LQ
XSRUDEOMD VLVWHP NDNRYRVWL LQ PRUD SURL]YDMDOFX R WHK SUHJOHGLK L]GDWL SRURþLOR 3RJRVWRVW REþDVQLK
pregledov mora biti tolikšna, da je polna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta.
3ULJODãHQLRUJDQODKNRRELãþHSURL]YDMDOFDWXGLQHQDSRYHGDQR3RWUHEDLQSRJRVWRVWGRGDWQLKRELVNRY
ER GRORþHQD QD RVQRYL SUHGYLGHQHJD VLVtema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
–
kategorijo opreme,
– rezultate predhodnih nadzornih obiskov,
– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov,
– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema, kjer je to primerno,
– pomembne spremembe v organizaciji proizvodnje, pristopu ali metodah proizvodnje.
Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali
sistem kakovoVWLSUDYLOQRGHOXMH3URL]YDMDOFXPRUDL]GDWLSRURþLORRRELVNXLQSRURþLORRSUHVNXVLKNROLNRUVR
bili le-ti izvedeni.
 3URL]YDMDOHF PRUD QDMPDQM  OHW SR ]DNOMXþNX SURL]YRGQMH WODþQH RSUHPH KUDQLWL LQ GDWL QD UD]SRODJR
nacionalnim nadzornim organom:
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRQDYHGHQRYWRþNL
– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 4.1.,
– prilagoditve navedene v drugem odstavku 4.4.,
– RGORþLWYHLQSRURþLODSULJODãHQLKRUJDQRYQDYHGHQHY]DGQMHPRGVWDYNXLQ]DGQMHPRGVWDYNX
ter v 5.3 in v 5.4.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(6XVWUH]QHLQIRUPDFLMHRXPDNQMHQLKRGREULWYDK
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUXJLPSULJODãHQLPRUJDQRPXVWUH]QHSRGDWNe o odobritvah sistemov
kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil.

Modul E (zagotavljanje kakovosti proizvoda)
1. 7DPRGXORSLVXMHSRVWRSHNNMHUSURL]YDMDOHFNLL]SROQMXMH]DKWHYHL]WRþNH]DJRWDYOMDLQL]MDYOMDGDMH
WODþQDRSUHPDVNODGQDVWLSRPRSLsanim v potrdilu o ES pregledu tipa in izpolnjuje zahteve pravilnika, ki se
QDQDãDMRQDQMR3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDSULWUGLWLR]QDNR&(QD
vsak proizvod in napisati izjavo o skladnosti. Oznaki "CE" mora biti dodana identifikacijska številka
SULJODãHQHJDRUJDQDNLMHRGJRYRUHQ]DQDG]RUNRWMHQDYHGHQRYWRþNL
 3URL]YDMDOHF PRUD XSRUDEOMDWL RGREUHQ VLVWHP NDNRYRVWL ]D NRQþQLQDG]RUWODþQHRSUHPHLQSUHVNXãDQMH
NRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNLLQELWLSUHGPHWQDG]RUDNRWMHRSUHGHOMHQRYWRþNL
3. Sistem kakovosti
 3URL]YDMDOHF PRUD YORåLWL YORJR ]D SUHVRMR QMHJRYHJD VLVWHPD NDNRYRVWL ]D WODþQR RSUHPR SUL
priglašenem organu po lastni izbiri.
Vloga mora vsebovati:
– YVHSRWUHEQHSRGDWNHRREUDYQDYDQLWODþQLopremi,
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRRGREUHQHJDWLSDLQSRWUGLORR(6SUHJOHGXWLSD
 9 RNYLUX VLVWHPD NDNRYRVWL PRUD ELWL SUHVNXãHQD YVDND HQRWD WODþQH RSUHPH ,]YHGHQL PRUDMR ELWL
ustrezni preskusi, predvideni v standardih iz Seznama standardov, ali enakovredni preskusi, še posebno
NRQþQDSUHVRMDQDYHGHQDY3ULORJH,]QDPHQRPGDVH]DJRWRYLVNODGQRVWWODþQHRSUHPH]]DKWHYDPL
pravilnika.
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Vsi elementi, zahteve in ukrepi sprejeti s strani proizvajalca morajo biti doNXPHQWLUDQL QD VLVWHPDWLþHQ LQ
XUHMHQQDþLQYREOLNLQDSLVDQLKFLOMHYNDNRYRVWLSRVWRSNRYLQQDYRGLO'RNXPHQWDFLMDVLVWHPDNDNRYRVWLPRUD
GRSXãþDWL GRVOHGQR UD]ODJR SURJUDPRY NDNRYRVWL QDþUWRY SULURþQLNRY LQ ]DSLVRY Zlasti mora vsebovati
primeren opis:
– FLOMHYNDNRYRVWLLQRUJDQL]DFLMVNHVWUXNWXUHRGJRYRUQRVWLLQSRREODVWLOYRGVWYDJOHGHNDNRYRVWLWODþQH
opreme,
– SUHJOHGRYLQSUHVNXVRYL]YHGHQLKSRNRQþDQLSURL]YRGQML
– VUHGVWHY]DVSUHPOMDQMHXþLQNRYLWRVWLGHORYDQMDVLVWHPDNDNRYRVWL
– zapisov o kakovosWLNRWVRSRURþLODRSUHJOHGLKSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLODR
usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2 in 3.1.3 Priloge I.
3.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti ali izpolnjuje zahteve navedene v 3.2. Za
elemente sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznimi standardi iz Seznama standardov se domneva, da so
skladni tudi z zahtevami navedenimi v 3.2.
Skupina za presojo mora imeti vsDM HQHJD þODQD ] L]NXãQMDPL SUL RFHQMHYDQMX WHKQRORJLMH WODþQH RSUHPH Y
obravnavi. 3RVWRSHNSUHVRMHPRUDYVHERYDWLRELVNSURVWRURYSURL]YDMDOFD3URL]YDMDOHFPRUDELWLREYHãþHQR
RGORþLWYL2EYHVWLORPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDLQXWHPHOMLWHYSUHVRMH
3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
NDNRYRVWLLQ]DJRWRYLWLGDERRVWDO]DGRYROMLYLQXþLQNRYLW
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDREYHVWLWLSULJODãHQLRUJDn, ki je odobril
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi njegovega sistema kakovosti.
2UJDQ ]D XJRWDYOMDQMH VNODGQRVWL PRUD RFHQLWL SUHGODJDQH VSUHPHPEH LQ RGORþLWL DOL VSUHPHQMHQ VLVWHP
NDNRYRVWL ãH ]DGRãþD ]DKWHYDP L]  DOL SD MH SRWUHEQD SRQRYQD SUHVRMD 2 VYRML RGORþLWYL REYHVWL
proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje.
4. Nadzor priglašenega organa
4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
3URL]YDMDOHFPRUDSULJODãHQHPXRUJDQX]DL]YDMDQMHQDG]RUDRPRJRþLWLGRVWRSYSURL]YRGQMHSURVWRUH
SURVWRUHQRWUDQMHNRQWUROHSUHVNXãDQMDLQVNODGLãþHQMDLQPXSULVNUEHWLYVHSRWUHEQHSRGDWNH]ODVWL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMR
– ]DSLVHRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRSUHJOHGXLQSRGDWNLSUHVNXVRYSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLOD
RXVSRVREOMHQRVWLVRGHOXMRþHJDRVHEMDLWG
2UJDQ]DXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLPRUDL]YDMDWLREþDVQHSUHJOHGHVNDWHULPLVHSUHSULþDGDSURL]YDMDOHF
Y]GUåXMH LQ XSRUDEOMD VLVWHP NDNRYRVWL LQ PRUD SURL]YDMDOFX R WHK SUHJOHGLK L]GDWL SRURþLOR 3RJRVWRVW
REþDVQLKSUHJOHGRYPRUDELWLWROLNãQDGDMHSRSROQDSUHVRMDVLVWHPDNDNRYRVWLRSUDYOMHQDYVDNDWULOHWD
4.4. Priglašeni oUJDQODKNRRELãþHSURL]YDMDOFDWXGLQHQDSRYHGDQR3RWUHEDLQSRJRVWRVWGRGDWQLKRELVNRY
ER GRORþHQD QD RVQRYL SUHGYLGHQHJD VLVWHPD QDG]RUQLK RELVNRY SULJODãHQHJD RUJDQD 3UL RSUHGHOMHYDQMX
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
– kategorijo opreme,
– rezultate predhodnih nadzornih obiskov;
– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov,
– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno,
– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje.
Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali
sistem kakovosti pravilno deluje. 3URL]YDMDOFXPRUDL]GDWLSRURþLORRRELVNXLQSRURþLORRSUHVNXVLKNROLNRUVR
bili le-ti izvedeni.
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 3URL]YDMDOHF PRUD QDMPDQM  OHW SR ]DNOMXþNX SURL]YRGQMH WODþQH RSUHPH KUDQLWL LQ GDWL QD UD]SRODJR
nacionalnim nadzornim organom:
– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 3.1.,
– prilagoditve navedene v drugem odstavku 3.4.,
– RGORþLWYHLQSRURþLODSULJODãHQHJDRUJDQDQDYHGHQHY]DGQMHPRGVWDYNX]DGQMHPRGVWDYNX
ter v 4.3. in 4.4.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(6XVWUH]ne informacije o umaknjenih odobritvah
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril.
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R RGREULWYDK
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil.

Modul E1 (zagotavljanje kakovosti proizvoda)
7DPRGXORSLVXMHSRVWRSNHNMHUSURL]YDMDOHFNLL]SROQMXMHREYH]QRVWLL]WRþNH]DJRWDYOMDLQL]MDYOMDGD
WODþQDRSUHPDL]SROQMXMH]DKWHYHSUDYLOQLND3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6
PRUDSULWUGLWLR]QDNR&(QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPHLQQDSLVDWLL]MDYRRVNODGQRVWL2]QDNL&(PRUD
biti dodana identifikacijska številka priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor, kot je navedeno v 5.
WRþNL
2. Proizvajalec mora sestaYLWLWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRNRWMHVSRGDMQDYHGHQR
7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMDPRUDRPRJRþLWLRFHQRVNODGQRVWLWODþQHRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOQLND.ROLNRUMH
SRWUHEQR ]D WDNãQR RFHQR PRUD GRNXPHQWDFLMD REVHJDWL QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMR LQ REUDWRYDQMH WODþQH
opreme ter vsebovati:
– VSORãQLRSLVWODþQHRSUHPH
– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd.,
– RSLVHLQUD]ODJHSRWUHEQH]DUD]XPHYDQMHRPHQMHQLKULVELQVKHPWHUGHORYDQMDWODþQHRSUHPH
– seznam standardov L]þOHQDXSRUDEOMHQLKYFHORWLDOLGHOQRWHURSLVVSUHMHWLKUHãLWHY]DL]SROQLWHY
ELVWYHQLK]DKWHYSUDYLOQLNDYNROLNRUVWDQGDUGLL]þOHQDQLVRELOLXSRUDEOMHQL
– UH]XOWDWHNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRYLWG
– SRURþLODRSUHVNXVLK
3 3URL]YDMDOHF PRUD XSRUDEOMDWL RGREUHQ VLVWHP NDNRYRVWL ]D NRQþQL QDG]RU WODþQH RSUHPH LQ SUHVNXVH
GRORþHQHYWRþNLLQELWLSRGYUåHQQDG]RUXNRWMHGRORþHQRYWRþNL
4. Sistem kakovosti
3URL]YDMDOHFPRUDYORåLWLYORJR]DSUHVRMRQMHJRYHJDVLVWHma kakovosti pri priglašenem organu po lastni
izbiri.
Vloga mora vsebovati:
– YVHSRWUHEQHSRGDWNHRSUHGPHWQLWODþQLRSUHPL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti.
 9 RNYLUX VLVWHPD NDNRYRVWL PRUD ELWL SUHVNXãHQD YVDND HQRWD WODþQH RSUHPH ,]YHGHQL PRUDMR Eiti
ustrezni preskusi, predvideni v standardih iz Seznama standardov, ali enakovredni preskusi, še posebno
NRQþQDSUHVRMDQDYHGHQDY3ULORJH,]QDPHQRPGDVH]DJRWRYLVNODGQRVWWODþQHRSUHPH]]DKWHYDPL
pravilnika. Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na
VLVWHPDWLþHQLQXUHMHQQDþLQYREOLNLQDSLVDQLKFLOMHYNDNRYRVWLSRVWRSNRYLQQDYRGLO'RNXPHQWDFLMDVLVWHPD
NDNRYRVWLPRUDGRSXãþDWLGRVOHGQRUD]ODJRSURJUDPRYNDNRYRVWLQDþUWRYSULURþQLNRYLQ zapisov.
Še posebej mora vsebovati primeren opis:
– FLOMHYNDNRYRVWLLQRUJDQL]DFLMVNHVWUXNWXUHRGJRYRUQRVWLLQSRREODVWLOYRGVWYDJOHGHNDNRYRVWLWODþQH
opreme,
– postopkov uporabljenih za spajanje delov, potrjenih skladno s 3.1.2., Priloge I,
– pregledov iQSUHVNXVRYL]YHGHQLKSRNRQþDQLSURL]YRGQML
– VUHGVWHY]DVSUHPOMDQMHXþLQNRYLWRVWLGHORYDQMDVLVWHPDNDNRYRVWL
– ]DSLVRYRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRQDG]RUXSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLODR
usposobljenosti osebja, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov v skladu s 3.1.2, Priloge I.
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3ULJODãHQLRUJDQPRUDRFHQLWLVLVWHPNDNRYRVWLLQXJRWRYLWLDOL]DGRãþD]DKWHYDPQDYHGHQLPYWRþNL
Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni s standardi iz Seznama standardov se domneva, da so skladni
WXGL]]DKWHYDPLQDYHGHQLPLYWRþNL
6NXSLQD]DSUHVRMRPRUDLPHWLYVDMHQHJDþODQD]L]NXãQMDPLSULRFHQMHYDQMXWHKQRORJLMHSUHGPHWQHWODþQH
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca.
Proizvajalec mora biti obYHãþHQRRGORþLWYL2EYHVWLORPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDLQXWHPHOMLWHYSUHVRMH
'DQDPRUDELWLPRåQRVWSULWRåEH
4.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
kakovosti in zagotoviti, da ostane ]DGRYROMLYLQXþLQNRYLW
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDREYHVWLWLSULJODãHQLRUJDQNLMHRGREULO
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti.
Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe iQ RGORþLWL DOL VSUHPHQMHQL VLVWHP NDNRYRVWL ãH
]DGRãþD ]DKWHYDP L]  DOL SD MH SRWUHEQD SRQRYQD SUHVRMD 2 VYRML RGORþLWYL REYHVWL SURL]YDMDOFD
Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje.
5. Nadzor priglašenega organa
5.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
3URL]YDMDOHFPRUDSULJODãHQHPXRUJDQX]DL]YDMDQMHQDG]RUDRPRJRþLWLGRVWRSYSURL]YRGQHSURVWRUH
prostore notranje kontrole, preskušanMDLQVNODGLãþHQMDLQPXSULVNUEHWLYVHSRWUHEQHSRGDWNH]ODVWL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMR
– ]DSLVHRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRSUHJOHGLKSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLODR
XVSRVREOMHQRVWLVRGHOXMRþHJDosebja itd.
 3ULJODãHQL RUJDQ PRUD L]YDMDWL REþDVQH SUHJOHGH V NDWHULPL VH SUHSULþD GD SURL]YDMDOHF Y]GUåXMH LQ
XSRUDEOMD VLVWHP NDNRYRVWL LQ PRUD SURL]YDMDOFX R WHK SUHJOHGLK L]GDWL SRURþLOR 3RJRVWRVW REþDVQLK
pregledov mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta.
3ULJODãHQLRUJDQODKNRRELãþHSURL]YDMDOFDWXGLQHQDSRYHGDQR3RWUHEDLQSRJRVWRVWGRGDWQLKRELVNRY
ER GRORþHQD QD RVQRYL SUHGYLGHQHJD VLVWHPD QDG]RUQLK RELVNRY SULJODãHQHJD RUJDQD 3UL RSUHGeljevanju
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
– kategorijo opreme,
– rezultate predhodnih nadzornih obiskov,
– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov,
– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno,
– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje.
Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali
sistem kakovosti pravilno deluje. Proizvajalcu mora izdati pRURþLORRRELVNXLQSRURþLORRSUHVNXVLKNROLNRUVR
bili le-ti izvedeni.
 3URL]YDMDOHF PRUD QDMPDQM  OHW SR ]DNOMXþNX SURL]YRGQMH WODþQH RSUHPH KUDQLWL LQ GDWL QD UD]SRODJR
nacionalnim nadzornim organom:
– WHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRQDYHGHQRYWRþNL
– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 4.1.,
– prilagoditve navedene v drugem odstavku 4.4.,
– RGORþLWYHLQSRURþLODSULJODãHQHJDRUJDQDQDYHGHQHY]DGQMHPRGVWDYNX]DGQMHPRGVWDYNX
ter v 5.3. in 5.4.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(6XVWUH]QHLQIRUPDFLMHRXPDNQMHQLKRGREULWYDK
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril.
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R RGREULWYDK
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil.
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Modul F (ugotavljanje skladnosti proizvoda)
7DPRGXORSLVXMHSRVWRSHNNMHUSURL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6]DJRWDYOMD
LQL]MDYOMDGDMHWODþQDRSUHPDNLXVWUH]D]DKWHYDPWRþNHVNODGQDVWLSRPRSLVDnim v:
– potrdilu o ES pregledu tipa
ali
– SRWUGLOXR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDLQL]SROQMXMH]DKWHYHSUDYLOQLND
 3URL]YDMDOHF PRUD VSUHMHWL YVH XNUHSH V NDWHULPL ]DJRWRYL GD ER SURL]YRGQL SURFHV ]D GRORþHQR WODþQR
opremo zagotavljal skladnost s tipom, opisanim v:
– potrdilu o ES pregledu tipa
ali
– SRWUGLOXR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMD
– in v zahtevah pravilnika.
3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD SULWUGLWL R]QDNR &( QD YVR WODþQR
opremo in napisati izjavo o skladnosti.
3. PriglašeQL RUJDQ PRUD L]YHVWL XVWUH]QH SUHJOHGH LQ SUHVNXVH GD SUHYHUL VNODGQRVW WODþQH RSUHPH ]
]DKWHYDPLSUDYLOQLNDVWHPGDSUHJOHGDLQSUHVNXVLYVDNL]GHOHNVNODGQRVWRþNR
3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD KUDQLWL L]YRG izjave o skladnosti
QDMPDQMOHWRGSURL]YRGQMH]DGQMHWODþQHRSUHPH
3UHYHUMDQMHVSUHJOHGRYDQMHPLQSUHVNXãDQMHPYVDNHHQRWHWODþQHRSUHPH
 9VDND HQRWD WODþQH RSUHPH PRUD ELWL SRVDPLþQR SUHJOHGDQD LQ PRUD SUHVWDWL SULPHUQH SUHJOHGH LQ
preskuse kRW VR QDYHGHQL Y VWDQGDUGLK L] þOHQDDOLHQDNRYUHGQHSUHJOHGHLQSUHVNXVHNLSRWUGLMRGDMH
GRORþHQDHQRWDWODþQHRSUHPHVNODGQDVWLSRPLQ]DKWHYDPLSUDYLOQLND
Priglašeni organ mora zlasti:
– preveriti da je osebje, ki izvaja spajanje delov in preskuse brez porušitve usposobljeno in odobreno
skladno s 3.1.2. in 3.1.3. Priloge I,
– preveriti potrdila proizvajalca materialov skladno s 4.3. Priloge I,
– L]YHVWL DOL GDWL L]YHVWL NRQþQL SUHJOHG LQ GRND]QL SUHVNXV RPHQMHQ Y  3ULORJH , LQ SUHYHULWL
varnostne naprave, kjer je to izvedljivo.
3ULJODãHQLRUJDQPRUDSULWUGLWLDOLGDWLSULWUGLWLVYRMRLGHQWLILNDFLMVNRãWHYLONRQDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPH
in napisati potrdilo o skladnosti, ki se nanaša na izvedene preskuse.
 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD ]DJRWRYLWL GD VR SRWUGLOD R
skladnosti, izdana s strani priglašenega organa, v primeru zahteve na razpolago.

0RGXO* HYURSVNRXJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLHQRWHWODþQHRSUHPH
1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec zDJRWDYOMD LQ L]MDYOMD GD WODþQD RSUHPD ]D NDWHUR MH ELOR
L]GDQRSRWUGLORQDYHGHQRYWRþNL]DGRãþD]DKWHYDPSUDYLOQLND3URL]YDMDOHFPRUDSULWUGLWLR]QDNR&(
QDWODþQRRSUHPRLQQDSLVDWLL]MDYRRVNODGQRVWL
2. Proizvajalec mora pri priglašenem orJDQXSRODVWQLL]ELULYORåLWLYORJR]DSUHVRMRSRVDPH]QHHQRWHWODþQH
opreme.
Vloga mora vsebovati:
– LPHLQQDVORYSURL]YDMDOFDLQPHVWRQDKDMDQMDWODþQHRSUHPH
– SLVQRL]MDYRGDSRGREQDYORJDQLELODYORåHQDSULGUXJHPSULJODãHQHPRUJDQX
– WHKQLþQRGRNXPHQtacijo.
 7HKQLþQD GRNXPHQWDFLMD PRUD RPRJRþLWL SUHVRMR VNODGQRVWL WODþQH RSUHPH ] ]DKWHYDPL SUDYLOQLND WHU
UD]XPHYDQMHQDþUWRYDQMDSURL]YRGQMHLQREUDWRYDQMDWODþQHRSUHPH
7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMDPRUDYVHERYDWL
– VSORãQLRSLVWODþQHRSUHPH
– zasnovo konstrukcije in delavniške risbe ter sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd.
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RSLVHLQUD]ODJHSRWUHEQH]DUD]XPHYDQMHQDYHGHQLKULVELQVKHPWHUGHORYDQMDWODþQHRSUHPH
seznam standardov, navedenih v Seznamu standardov, uporabljenih v celoti ali delno in opise
uporabljenih rešitev za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika v primeru, da standardi iz Seznama
standardov niso bili uporabljeni,
– UH]XOWDWHNRQVWUXNFLMVNLKL]UDþXQRYL]YHGHQLKSUHJOHGRYLWG
– SRURþLODRSUHVNXVLK
– primerne podrobnosti proizvodnih in preskusnih postopkov in potrdila o usposobljenosti ali
RGREULWYDKVRGHOXMRþHJDRVHEMDVNODGQRVLQ3ULORJH,
3ULJODãHQLRUJDQPRUDSUHYHULWLQDþUWRYDQMHLQSURL]YRGQMRYVDNHHQRWHWODþQHRSUHPHLQPHGSURL]YRGQMR
izvesti ustrezne SUHVNXVH NRW MLK GRORþDMR VWDQGDUGL L] 6H]QDPD VWDQGDUGRY SUDYLOQLND DOL HQDNRYUHGQH
SUHVNXVHLQSUHYHUMDQMDNL]DJRWRYLMRVNODGQRVWHQRWHWODþQHRSUHPH]]DKWHYDPLSUDYLOQLND
Priglašeni organ mora zlasti:
– SUHYHULWLWHKQLþQRGRNXPHQWDFLMRJOHGHQDQDþUWovanje in proizvodni postopek,
– oceniti uporabljene materiale, kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov
DOLQLPDMR(YURSVNHRGREULWYHPDWHULDOD]DWODþQRRSUHPRLQSUHYHULWLSRWUGLODSURL]YDMDOFDPDWHULDOD
kot sledi iz 4.3. Priloge I,
– odobriti postopke za spajanje delov ali preveriti ali so bili le-ti predhodno odobreni skladno z 3.1.2.
Priloge I,
– preveriti usposobljenost ali odobritve zahtevane v 3.1.2. ali 3.1.3 Priloge I,
– L]YHVWLNRQþQLSUHJOHGQDYHGHQY3ULORJH,L]YHsti ali dati izvesti dokazni preskus naveden v
3.2.2 Priloge I in pregledati varnostne naprave, kjer je to potrebno.
3ULJODãHQLRUJDQPRUDSULWUGLWLDOLGDWLSULWUGLWLVYRMRLGHQWLILNDFLMVNRãWHYLONRQDWODþQRRSUHPRLQQDSLVDWL
potrdilo o skladnosti za preskuse, ki so bili izvedeni. To potrdilo mora hraniti najmanj 10 let.
 3URL]YDMDOHF DOL QMHJRY SRREODãþHQL ]DVWRSQLN V VHGHåHP Y (6 PRUD ]DJRWRYLWL GD ERVWD L]MDYD R
skladnosti in potrdilo o skladnosti, izdana s strani priglašenega organa, v primeru zahteve, na vpogled.
–
–

Modul H (polno zagotavljanje kakovosti)
 7D PRGXO RSLVXMH SRVWRSHN NMHU SURL]YDMDOHF NL L]SROQMXMH SRJRMH L]  WRþNH ]DJRWDYOMD LQ L]MDYOMD GD
SUHGPHWQD WODþQD RSUHPD L]SROQMXMH ]DKWHYH SUDYLOQLND NL VH QDQMR QDQDãDMR 3URL]vajalec ali njegov
SRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHP(6PRUDQDPHVWLWLR]QDNR&(QDYVDNRHQRWRWODþQHRSUHPHLQQDSLVDWL
izjavo o skladnosti. Oznaki "CE" mora biti dodana tudi identifikacijska številka priglašenega organa,
odgovornega za nadzor, kot je naveGHQRYWRþNL
 3URL]YDMDOHF PRUD XSRUDEOMDWL RGREUHQL VLVWHP NDNRYRVWL ]D QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMR NRQþQL QDG]RU LQ
SUHVNXãDQMHNRWMHQDYHGHQRYWRþNLLQELWLSRGYUåHQQDG]RUXNRWMHQDYHGHQRYWRþNL
3. Sistem kakovosti
3.1. Proizvajalec mora YORåLWL YORJR ]D SUHVRMR QMHJRYHJD VLVWHPD NDNRYRVWL SUL SULJODãHQHP RUJDQX SR
lastnem izboru.
Vloga mora vsebovati:
– YVHSRPHPEQHSRGDWNHRSUHGPHWQLWODþQLRSUHPL
– dokumentacijo o sistemu kakovosti.
6LVWHPNDNRYRVWLPRUD]DJRWDYOMDWLVNODGQRVWWODþQe opreme z zahtevami pravilnika.
9VL HOHPHQWL ]DKWHYH LQ XNUHSL VSUHMHWL V VWUDQL SURL]YDMDOFD PRUDMR ELWL GRNXPHQWLUDQL QD VLVWHPDWLþHQ LQ
XUHMHQQDþLQYREOLNLQDSLVDQLKFLOMHYNDNRYRVWLSRVWRSNRYLQQDYRGLO'RNXPHQWDFLMDVLVWHPDNDNRYRVWLPRUD
dopušþDWLGRVOHGQRUD]ODJRSURJUDPRYNDNRYRVWLQDþUWRYSULURþQLNRYLQ]DSLVRY
Posebej mora vsebovati podroben opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti
QDþUWRYDQMDLQNDNRYRVWLSURL]YRGD
– konstrukcLMVNLKQDþUWRYYNOMXþQR]XSRUDEOMHQLPLVWDQGDUGLLQYSULPHUXNRVWDQGDUGLQDYHGHQLY
þOHQXQLVRXSRUDEOMHQLYFHORWLRSLVVSUHMHWLKXNUHSRYNLERGR]DJRWRYLOLL]SROQLWHYELVWYHQLK]DKWHY
pravilnika,
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QDG]RUD QDG QDþUWRYDQMHP WHU QDþLQRY SUHYHUMDQMD QDþUWRYDQMD LQ VLVWHPDWLþQLK XNUHSRY NL ERGR
XSRUDEOMHQL SUL QDþUWRYDQMX WODþQH RSUHPH V SRVHEQLP SRXGDUNRP QD PDWHULDOLK NL MLK RSLVXMH 
poglavje Priloge I.,
– QDþLQRY SURL]YRGQMH QDG]RUD NDNRYRVWL LQ ]DJRWDYOMDQMD NDNRYRVWL XSRUDEOMHQLK SRVWRSNRY in
VLVWHPDWLþQLKXNUHSRYSRVHEQRSRVWRSNRYVSDMDQMDGHORYNRWVRRGREUHQLY3ULORJH,
– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega
izvajanja,
– ]DSLVRYRNDNRYRVWLNRWVRSRURþLODRQDG]RUXSRGDWNLRSUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLODR
usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I,
– VUHGVWHY ]D VSUHPOMDQMH ]DKWHYDQLK UH]XOWDWRY QDþUWRYDQMD LQ NDNRYRVWL WODþQH RSUHPH WHU
XþLQNRYLWRVWLGHORYDQMDVLVWHPDNDNRYRVWL
3.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti ali ustreza zahtevam iz 3.2. Za sestavine
sistema kakovosti, ki so skladne z zahtevami primernih standardov iz Seznama standardov se domneva, da
so skladne tudi z zahtevami navedenimi v 3.2.
6NXSLQD]DSUHVRMRPRUDLPHWLYVDMHQHJDþODQD]L]NXãQMDPLSULRFHQMHYDQMXWHKQRORJLMHSUHGPHWQHWODþQH
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca.
3URL]YDMDOHFPRUDELWLREYHãþHQRRGORþLWYL2EYHVWLORPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDLQXWHPHOMLWHYSUHVRMH
'DQDPRUDELWLPRåQRVWSULWRåEH
3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema
kakovostLLQ]DJRWRYLWLGDRVWDQH]DGRYROMLYLQXþLQNRYLW
3URL]YDMDOHFDOLQMHJRYSRREODãþHQL]DVWRSQLNVVHGHåHPY(6PRUDREYHVWLWLSULJODãHQLRUJDQNLMHRGREULO
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti.
Priglašeni organ mora ocenLWLSUHGODJDQHVSUHPHPEHLQRGORþLWLDOLVSUHPHQMHQVLVWHPNDNRYRVWLãH]DGRãþD
]DKWHYDPL]DOLSDMHSRWUHEQDSRQRYQDSUHVRMD2VYRMLRGORþLWYLREYHVWLSURL]YDMDOFD2EYHVWLORPRUD
vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje.
4. Nadzor priglašenega organa
4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveze, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
3URL]YDMDOHFPRUDSULJODãHQHPXRUJDQX]DL]YDMDQMHQDG]RUDRPRJRþLWLGRVWRSYSURL]YRGQMHSURVWRUH
prostore notranMHNRQWUROHSUHVNXãDQMDLQVNODGLãþHQMDLQPXSULVNUEHWLYVHSRWUHEQHSRGDWNHãHSRVHEQR
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– ]DSLVHRNDNRYRVWL]DGHONL]DGHYDQDþUWRYDQMHNRWVRUH]XOWDWLDQDOL]L]UDþXQRYSUHVNXVRYLWG
– zapise o kakovosti za proi]YRGQL GHO VLVWHPD NDNRYRVWL NRW VR SRURþLOD R QDG]RUX SRGDWNL R
SUHVNXVLKSRGDWNLRXPHUMDQMXSRURþLODRXVSRVREOMHQRVWLVRGHOXMRþHJDRVHEMDLWG
 3ULJODãHQL RUJDQ PRUD L]YDMDWL REþDVQH SUHJOHGH V NDWHULPL VH SUHSULþD GD SURL]YDMDOHF Y]GUåXMH LQ
XSRUDEOMD VLVWHP NDNRYRVWL LQ PRUD SURL]YDMDOFX R WHK SUHJOHGLK L]GDWL SRURþLOR 3RJRVWRVW REþDVQLK
pregledov mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta.
3ULJODãHQLRUJDQODKNRRELãþHSURL]YDMDOFDWXGLQHQDSovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov
ER GRORþHQD QD RVQRYL SUHGYLGHQHJD VLVWHPD QDG]RUQLK RELVNRY SULJODãHQHJD RUJDQD 3UL RSUHGHOMHYDQMX
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje:
– kategorijo opreme,
– rezultate predhodnih nadzornih obiskov,
– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov,
– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno,
– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje.
Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali
sistem kakovosti pravilno deluje. 3URL]YDMDOFXPRUDL]GDWLSRURþLORRRELVNXLQSRURþLORRSUHVNXVLKþHVRWL
bili izvedeni.
–
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 3URL]YDMDOHF PRUD QDMPDQM  OHW SR ]DNOMXþNX SURL]YRGQMH WODþQH RSUHPH KUDQLWL LQ GDWL QD UD]SRODJR
nacionalnim nadzornim organom:
– dokumentacijo, kot je zahtevana v drugem pod-odstavku 3.1.,
– prilagoditve omenjene v drugem pod-odstavku 3.4.,
– RGORþLWYHLQSRURþLODSULJODãHQHJDRUJDQDRPHQMHQHY]DGQMHPRGVWDYNX]DGQMHPRGVWDYNX
in v 4.3. ter 4.4.
9VDNSULJODãHQLRUJDQPRUDVSRURþDWLGUåDYDPþODQLFDP(S ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril.
9VDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL GUXJLP SULJODãHQLP RUJDQRP YVH XVWUH]QH SRGDWNH R RGREULWYDK
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil.

0RGXO+ SROQR]DJRWDYOMDQMHNDNRYRVWLVSUHJOHGRPQDþUWRYDQMDLQSRVHEHQ
QDG]RUSULNRQþQLSUHVRML
1. Dodatno k zahtevam iz modula H veljajo še naslednje zahteve:
D SURL]YDMDOHFPRUDSULSULJODãHQHPRUJDQXYORåLWLYORJR]DSUHJOHGQDþUWRYDQMD,
E  YORJD PRUD RPRJRþLWL UD]XPHYDQMH QDþUWRYDQMD SURL]YRGQMH LQ GHORYDQMD WODþQH RSUHPH LQ
RPRJRþLWLRFHQRVNODGQRVWL]]DKWHYDPLSUDYLOQLND
Vsebovati mora:
– WHKQLþQHVSHFLILNDFLMHYNOMXþQRVVWDQGDUGLNLVRELOLXSRUDEOMHQL
– potrebna dokazila o primernosti standardov, zlasti ko standardi navedenih v Seznamu
standardov niso bili v celoti uporabljeni. Ta dokazila morajo vsebovati rezultate preskusov,
izvedenih v primernem laboratoriju proizvajalca, ali v svojem imenu.
(c) priglašeni organ mora pregledatLYORJRLQYSULPHUXNRQDþUWRYDQMHXVWUH]D]DKWHYDPSUDYLOQLND
L]GDWLYODJDWHOMXSRWUGLORR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMD3RWUGLORPRUDYVHERYDWLVNOHSHSUHJOHGDSRJRMH
QMHJRYHYHOMDYQRVWLSRGDWNHSRWUHEQH]DLGHQWLILNDFLMRRGREUHQHJDQDþUWRYDQMDLQNMHUMe primerno,
WXGLRSLVGHORYDQMDWODþQHRSUHPHDOLSULERUD
G  YODJDWHOM PRUD REYHVWLWL SULJODãHQL RUJDQ NL MH L]GDO SRWUGLOR R (6 SUHJOHGX QDþUWRYDQMD R YVHK
VSUHPHPEDK RGREUHQHJD QDþUWRYDQMD 6SUHPHPEH RGREUHQHJD QDþUWRYDQMD PRUDMR ELWL GRGDWQR
odobreneVVWUDQLSULJODãHQHJDRUJDQDNLMHL]GDOSRWUGLORR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDYNROLNRUODKNR
YSOLYDMRQDVNODGQRVW]ELVWYHQLPL]DKWHYDPLSUDYLOQLNDDOLQDSUHGSLVDQHSRJRMH]DXSRUDERWODþQH
opreme. Ta dodatna odobritev mora biti dana v obliki dodatka k originalnemu potrdilu o ES pregledu
QDþUWRYDQMD
H  YVDN SULJODãHQL RUJDQ PRUD VSRURþDWL RVWDOLP SULJODãHQLP RUJDQRP XVWUH]QH LQIRUPDFLMH R
SRWUGLOLKR(6SUHJOHGXQDþUWRYDQMDNLMLKMHXPDNQLODOL]DYUQLOQMLKRYRRGREULWHY
2. .RQþQDSUHVRMDQDYHGHQDYWRþNL3ULORJH,MHSUHGPHWSRYHþDQHJDQDG]RUDYREOLNLQHQDSRYHGDQLK
obiskov priglašenega organa. 0HGWDNLPLRELVNLPRUDSULJODãHQLRUJDQL]YDMDWLSUHVNXãDQMHWODþQHRSUHPH
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Priloga IV
0LQLPDOQLSRJRMLSULGRORþDQMXSULJODãHQLKRUJDQRYQDYHGHQLKYþOHQXLQ
LPHQRYDQLKQHRGYLVQLKRUJDQRYQDYHGHQLKYþOHQX
1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje postopkov za ugotavljanje skladnosti, ne more
ELWL QDþUWRYDOHF SURL]YDMDOHF GREDYLWHOM PRQWHU DOL XSRUDEQLN WODþQH RSUHPH Dli sklopa, ki ga ta organ
nadzoruje, R]LURPD SRREODãþHQL ]DVWRSQLN NDWHUHNROL RG WHK VWUDQN 3UDY WDNR ne smejo biti neposredno
YSOHWHQLYQDþUWRYDQMHSURL]YRGQMRWUåHQMHDOLY]GUåHYDQMHWODþQHRSUHPHDOLVNORSRYQLWLQHVPHMR]DVWRSDWL
stranke v teh deMDYQRVWLK7RQHL]NOMXþXMHPRåQRVWLL]PHQMDYHWHKQLþQLKLQIRUPDFLMPHGSURL]YDMDOFHPWODþQH
opreme ali sklopov in priglašenim organom.
 2UJDQ LQ QMHJRYR RVHEMH PRUD XJRWDYOMDWL VNODGQRVW ] QDMYLãMR VWRSQMR SURIHVLRQDOQRVWL LQ WHKQLþQH
pristojnosti in moUD ELWL UD]EUHPHQMHQ YVHK SULWLVNRY LQ YSOLYRY SRVHEQR ILQDQþQLK NL EL ODKNR YSOLYDOL QD
njegovo presojo ali rezultate ugotavljanja skladnosti, posebno od oseb ali skupin oseb, ki bi lahko imeli
koristi od rezultatov preverjanja.
3. Organ mora razpolagatLVSRWUHEQLPRVHEMHPLQRSUHPOMHQLPLSURVWRULNLPXRPRJRþDMRSULPHUQRL]YHGER
WHKQLþQLKLQDGPLQLVWUDWLYQLKRSUDYLOY]YH]L]XJRWDYOMDQMHPVNODGQRVWLLQSUHJOHGLWHULPHWLGRVWRSGRRSUHPH
za izvedbo posebnih preverjanj.
4. Osebje odgovorno za ugotavljanje skladnosti mora imeti:
– WHPHOMQRWHKQLþQRLQVWURNRYQRãRODQMH
– zadovoljivo poznavanje zahtev ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja in ustrezne izkušnje pri tem delu,
– VSRVREQRVW]DVHVWDYRSRWUGLO]DSLVRYLQSRURþLONLSRWUMXMHMRL]YHGHQRXJRWDYOMDQMe skladnosti.
=DJRWRYOMHQDPRUDELWLQHSULVWUDQVNRVWRVHEMDNLL]YDMDSRVWRSNHXJRWDYOMDQMDVNODGQRVWL1MLKRYRSODþLOR
ne sme biti odvisno niti od števila pregledov niti od rezultatov ugotavljanja skladnosti.
6. Organ mora zavarovati svojo odgovornost.
 2VHEMH RUJDQD PRUD VSRãWRYDWL SRVORYQR WDMQRVW XSRãWHYDMRþ YVH LQIRUPDFLMH SULGREOMHQH PHG L]YHGER
QDORJ UD]HQ Y RGQRVX GR SULVWRMQLK DGPLQLVWUDWLYQLK RUJDQRY GUåDYHYNDWHULVHGHMDYQRVWL]YDMD YRNYLUX
pravilnika ali zahtev nacionalne zakonodaje.
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Priloga V
3RJRMLSULGRORþHYDQMXXSRUDEQLNRYHJDQRWUDQMHJDQDG]RUQHJDRUJDQDQDYHGHQHJD
YþOHQX
1. Uporabnikov notranji nadzorni organ mora biti organizacijsko prepoznaven in mora imeti v okviru skupine,
NDWHUHþODQMHWDNãQHSRVWRSNHSRURþDQja, ki zagotavljajo in potrjujejo njegovo nepristranskost. Ne sme biti
RGJRYRUHQ ]D QDþUWRYDQMH SURL]YRGQMR GREDYR YJUDGQMR REUDWRYDQMH DOL Y]GUåHYDQMH WODþQH RSUHPH DOL
sklopov in ne sme biti vpleten v aktivnosti, ki bi lahko bile v nasprotju z njegovim neodvisnim mnenjem in
celovitostjo pri izvajanju notranjega nadzora.
2. Uporabnikov notranji nadzorni organ in njegovo osebje mora izvajati ugotavljanje skladnosti z najvišjo
VWRSQMRSURIHVLRQDOQRVWLLQWHKQLþQHSULVWRMQRVWLLQPRUDELWLUD]EUHPHQMHQYVeh pritiskov in vplivov, posebno
ILQDQþQLKNLELODKNRYSOLYDOLQDQMHJRYRSUHVRMRDOLUH]XOWDWHQDG]RUDSRVHEQRRGRVHEDOLVNXSLQRVHENLEL
lahko imeli koristi od rezultatov preverjanja.
3. Uporabnikov notranji nadzorni organ mora razpolagati s potrebnim osebjem in opremljenimi prostori, ki mu
RPRJRþDMR SULPHUQR L]YHGER WHKQLþQLK LQ DGPLQLVWUDWLYQLK RSUDYLO Y ]YH]L ] XJRWDYOMDQMHP VNODGQRVWL LQ
pregledi, ter imeti dostop do opreme za izvedbo posebnih preverjanj.
4. Osebje odgovorno za nadzor mora imeti:
– WHPHOMQRWHKQLþQRLQVWURNRYQRãRODQMH
– zadovoljivo poznavanje zahtev nadzora, ki ga izvajajo in ustrezne izkušnje pri tem delu,
– VSRVREQRVW]DVHVWDYRSRWUGLO]DSLVRYLQSRURþLONLERGRSRWUMHYDOHL]YHGHQLQDG]RU
5. Zagotovljena mora biti nepristransNRVW QDG]RUQHJD RVHEMD 1MLKRYR SODþLOR QH VPH ELWL RGYLVQR QLWL RG
števila pregledov niti od rezultatov ugotavljanja skladnosti.
 8SRUDEQLNRY QRWUDQML QDG]RUQL RUJDQ PRUD LPHWL XVWUH]QR ]DYDURYDQMH RGJRYRUQRVWL UD]HQ þH MH
odgovornost prevzela skupina katere sestavni del je.
2VHEMHXSRUDEQLNRYHJDQRWUDQMHJDQDG]RUQHJDRUJDQDPRUDVSRãWRYDWLSRVORYQRWDMQRVWXSRãWHYDMRþYVH
LQIRUPDFLMHSULGREOMHQHPHGL]YHGERQDORJ UD]HQYRGQRVXGRSULVWRMQLKDGPLQLVWUDWLYQLKRUJDQRYGUåDYHY
kateri se dejavnost izvaja) v okviru pravilnika ali zahtev nacionalne zakonodaje.
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Priloga VI
&(R]QDþHYDQMH
2]QDND&(MHVHVWDYOMHQDL]]DþHWQLF&(YQDVOHGQMLREOLNL

ýHMHR]QDND&(SRPDQMãDQDDOLSRYHþDQDPRUDMRELWLXSRãWHYDQDUD]PHUMDQDJRUQMLPUHåQLSORVNYL.
6HVWDYLQH&(R]QDNHPRUDMRLPHWLHQDNRYLãLQRNLSDQHVPHELWLQLåMDNRWPP.

Priloga VII
ES izjava o skladnosti
ES izjava o skladnosti mora vsebovati:
– LPHLQQDVORYSURL]YDMDOFDDOLQMHJRYHJDSRREODãþHQHJD]DVWRSQLNDVVHGHåHPY(6
– RSLVWODþQHopreme ali sklopa;
– uporabljene postopke ugotavljanja skladnosti;
– Y SULPHUX VNORSRY RSLV WODþQH RSUHPH NL VHVWDYOMD VNORS LQ XSRUDEOMHQH SRVWRSNH XJRWDYOMDQMD
skladnosti;
– kjer je primerno, ime in naslov priglašenega organa, ki je opravil pregled;
– kjer je SULPHUQR VNOLFHYDQMH QD SRWUGLOR R (6 SUHJOHGX WLSD (6 SUHJOHGX QDþUWRYDQMD DOL (6 SRWUGLOR R
skladnosti;
– NMHU MH SULPHUQR LPH LQ QDVORY SULJODãHQHJD RUJDQD NL QDG]LUD SURL]YDMDOþHY VLVWHP ]DJRWDYOMDQMD
kakovosti;
– kjer je primerno, sklicevanje na uporabljene standarde iz Seznama standardov;
– NMHUMHSULPHUQRGUXJHXSRUDEOMHQHWHKQLþQHVWDQGDUGHLQSRGUREQHRSLVH
– kjer je primerno, sklicevanje na druge predpise;
– SRGUREQRVWLRSRGSLVQLNXSRREODãþHQHP]DSRGSLVSUDYQRREYH]XMRþHL]MDYHSURL]YDMDOFDDOLQMegovega
SRREODãþHQHJD]DVWRSQLNDVVHGHåHPY(6
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike
tlaka v pnevmatikah

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
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III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
6. člen
Na skali merilnika tlaka mora biti izpisana merska enota
za tlak bar tako, da se dobro razlikuje od ostalih oznak in
napisov.
Če ima merilnik tlaka poleg skale z razdelbo v barih še
eno ali več skal v drugih merskih enotah, se le-te štejejo kot
dodatne oznake in morajo biti izpisane tako, da omogočajo
ločljivost od skale v barih in enoumno razbiranje.
Pri digitalni kazalni napravi mora biti merska enota bar
izpisana v neposredni bližini mesta z najmanjšo numerično
vrednostjo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
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), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, način označevanja ter
rok redne overitve.
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 sistemom prenosa elastične deformacije zaznavalnega elementa na kazalno napravo in brez
možnosti prednastavitve želene vrednosti tlaka v pnevmatiki,
– z drugimi ekvivalentnimi in meroslovno sledljivimi načini merjenja in prikazovanja deformacije kot posledice učinka tlaka, ki lahko omogočajo tudi prednastavitev želenega
tlaka v pnevmatiki.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP- 30-R 23.
3. člen
Ta pravilnik se ne nanaša na merilnike tlaka, ki delujejo
na osnovi površinskih akustičnih signalov (SAW-Surface Acustic Wawe).
4. člen
Šteje se, da merilniki tlaka, ki izpolnjujejo vse zahteve
mednarodnega priporočila OIML R 23 Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje (OIML), izpolnjujejo tudi zahteve tega pravilnika.
Sklicevanje na mednarodno priporočilo OIML izhaja iz
članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Mednarodno priporočilo OIML R 23 v francoskem in
angleškem jeziku je dosegljivo na Uradu RS za meroslovje v
Ljubljani.

7. člen
Mehanski kazalec in merilna skala analogne kazalne
naprave mehanskega merilnika tlaka morata biti izdelana in
prirejena tako, da je možno jasno in enoumno odčitavanje
izmerjenih vrednosti brez optične povečave in brez množilnih faktorjev in z ločljivostjo manjšo od ene petine dolžine
najmanjšega razdelka.
Šteje se, da so pogoji iz prejšnjega odstavka tega
člena izpolnjeni, če:
– ima kazalec nožasto konico, katere kot ni večji od
60,
– del kazalca, ki se prekriva z razdelbnimi črtami na
skali ni debelejši od razdelbnih črt,
– kazalec prekriva eno do dve tretjini dolžine najkrajših
razdelbnih črt,
– ravnina gibanja kazalca ni dvignjena nad gladino razdelbnih črt in drugih oznak na skali za več kot 0,02xl + 1 mm,
pri čemer je l razdalja med osjo gibanja kazalca in njegovo
konico,
– dolžina najmanjšega razdelka ni manjša od 1,5 mm,
– je debelina razdelbnih črt konstantna po celi njihovi
dolžini in ne presega 1/5 dolžine najmanjšega razdelka,
– se vsaka peta razdelbna črta razlikuje od sosednjih
po večji dolžini,
– je vsaka peta ali deseta razdelbna črta oštevilčena,
– je delovno področje merilne skale enoumno in prepoznavno označeno in
– so razdelbne črte in vse oznake na merilni skali berljive na razdalji najmanj 0,6 m brez vsake optične povečave.

ljajo:

8. člen
Digitalna kazalna naprava elektronskih merilnikov tlaka
mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– kazalna naprava mora biti sestavljena iz številk v eni
vrsti in v takšni kombinaciji, da je možno (enolično) odčitavanje z zahtevano ločljivostjo,
– velikost, barva in kontrast številk in ostalih oznak, ki
skupaj vizualno predstavljajo izmerjeno vrednost tlaka, morajo biti medsebojno tako usklajeni, da omogočajo enoumno razbiranje iz razdalje, večje od dveh metrov,
– kazalna naprava mora ponazoriti dejansko izmerjeno
vrednost tlaka brez uporabe množilnih faktorjev,
– ostali pomožni indikatorji na kazalni napravi (n.pr.
znak, ki kaže naraščanje ali padanje tlaka, medtem, ko je
cev za polnjenje pnevmatike priključena) so dopustni le v
primeru, da ne ovirajo enoličnega odčitavanja izmerjene
vrednosti iz razdalj do (in vključno z) dveh metrov.

– na bencinskih črpalkah,
– v tehničnih bazah za opravljanje uradnih tehničnih
pregledov vozil pri registraciji,
– pri opravljanju vulkanizerske dejavnosti.

9. člen
Najmanjši razdelek pri analognem oziroma ločljivost pri
digitalnem prikazu izmerjene vrednosti mora biti 0,1 bar.

II. PODROČJE UPORABE
5. člen
Ta pravilnik se nanaša namerilnike tlaka, ki se uporab-
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10. člen
Največji dopustni merilni pogreški merilnikov tlaka so
podani kot absolutne vrednosti glede na izmerjeno vrednost
tlaka, in sicer:
1. za prve in izredne overitve
– +/- 0,08 bar v področju do vključno 4 bar;
– +/- 0,16 bar v področju od 4 bar do vključno 10 bar;
– +/- 0,25 bar v področju nad 10 bar.
2. za redne overitve
– +/- 0,1 bar v področju do vključno 4 bar;
– +/- 0,2 bar v področju od 4 bar do vključno 10 bar;
– +/- 0,3 bar v področju nad 10 bar.
11. člen
Če merilnik tlaka deluje na osnovi pretvorbe učinka
tlaka v električni signal, lahko vključuje tudi kalibracijski
način delovanja z večjo ločljivostjo, vendar mora biti ta opcija po overitvi zaščitena in nedostopna med normalno uporabo merilnika tlaka.
12. člen
Merilniki tlaka morajo izpolnjevati kriterij mejnih pogreškov v temperaturnem referenčnem področju od 15 °C do
25 °C.
13. člen
Spremembe kazanja izmerjenega tlaka pri temperaturah, ki so izven referenčnega temperaturnega območja, vendar med -10 °C in +40 °C, ne smejo presegati vrednosti:
– 0,5% od 10 bar na vsakih 10 °C pri merilnikih tlaka z
zgornjo mejo merilnega območja do 10 bar,
– 0,5% od zgornje meje merilnega območja na vsakih
10 °C pri merilnikih tlaka, katerih zgornja meja merilnega
območja presega 10 bar.
14. člen
Razlika v kazanju istega tlaka pri merjenju v naraščajoči
in padajoči smeri predstavlja histerezni pogrešek. Histerezni
pogrešek znotraj referenčnega temperaturnega območja ne
sme preseči absolutne vrednosti največjega dopustnega pogreška iz 10. člena tega pravilnika.
Ugotavljanje histereznega pogreška se izvaja pri konstantni temperaturi, pri čemer se vrednosti v padajoči smeri
beležijo potem, ko je bil merilnik tlaka za 20 minut izpostavljen tlaku, enakemu zgornji vrednosti merilnega območja.
Izmerjena vrednost danega tlaka v naraščajoči smeri
ne sme presegati izmerjene vrednosti istega tlaka v padajoči
smeri. Preskus se izvede v najmanj petih točkah merilnega
območja.
15. člen
Pri atmosferskem tlaku se mora:
– kazalec na kazalni napravi mehanskega merilnika tlaka vrniti na vrednost »0« ali na drugo ustrezno vrednost na
skali, ki se mora jasno in enoumno razlikovati od vrednosti
razdelka. Odstopanje ne sme preseči vrednosti največjega
dopustnega pogreška iz 10. člena tega pravilnika,
– digitalna kazalna naprava elektronskega merilnika tlaka postaviti na vrednost »00,0«. Dejansko odstopanje od te
vrednosti sme biti prepoznavno samo v kalibracijskem načinu delovanja z zmanjšano vrednostjo razdelka. V tem načinu
delovanja ugotovljeno odstopanje ne sme presegati vrednosti, ki se pri zaokrožitvi navzgor, oziroma pri ponovnem
preklopu iz kalibracijskega načina v normalni način delovanja, pokaže kot številčna vrednost najmanjšega razdelka
(00,1 bar).
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IV. TEHNIČNE ZAHTEVE
16. člen
Konstrukcija merilnikov tlaka mora zagotavljati časovno
stabilnost njihovih meroslovnih lastnosti. Obseg preskusov
meroslovne stabilnosti v mehanskem in elektromagnetnem
okolju se usklajuje z meroslovno tehnično dokumentacijo
proizvajalca merilnikov tlaka.
17. člen
Če merilnik tlaka razpolaga z opcijo prednastavitve želenega tlaka v pnevmatiki, mora izpolnjevati naslednje dodatne zahteve:
– odstopanje prednastavljene vrednosti od dejansko
dosežene vrednosti tlaka v referenčnem temperaturnem območju ne sme presegati vrednosti največjega dopustnega
pogreška iz 10. člena tega pravilnika,
– način polnjenja pnevmatike s prednastavitvijo tlaka in
prikazom dosežene vrednosti tlaka mora biti jasno ločljiv od
ročno krmiljenega preklapljanja med polnjenjem in prikazom. Če je merilnik tlaka konstruiran tako, da omogoča oba
načina delovanja, mora biti izbira med enim ali drugim načinom izvedljiva na enostaven način,
– opcija prednastavitve ne sme povzročati histereznega pogreška, ki bi presegal vrednosti največjih dopustnih
pogreškov iz 10. člena,
– odstopanje prednastavljene vrednosti od dejansko
dosežene vrednosti tlaka izven referenčnega temperaturnega področja, vendar med -10 °C in +40 °C, ne sme presegati vrednosti iz 13. člena tega pravilnika.
Vse zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena morajo
biti izpolnjene v območju izmeničnih napajalnih napetosti od
– 15% do + 10% z ozirom na nazivno izmenično napajalno
napetost.
18. člen
Preskus stabilnosti meroslovnih lastnosti v mehanskem
okolju mora obsegati:
– obremenitev s tlakom, ki za 25% presega zgornjo
mejo merilnega območja s trajanjem 15 minut,
– obremenitev s 1000 tlačnimi impulzi od 0 do
90–95% zgornje meje merilnega območja,
– izpostavljanje 10 000 ciklom tlaka, ki se spreminja
od ca. 20% do ca. 75% zgornje meje merilnega območja s
ponavljalno frekvenco, ki ne presega 60 ciklov na minuto,
– izpostavljanje temperaturam -20 °C in +50 °C po
šest ur pri vsaki od obeh temperatur.
Po zaključku preskusov iz prve, druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka tega člena in po enournem mirovanju
morajo merilniki tlaka še vedno izpolnjevati zahteve 10., 14.
in 15. člena tega pravilnika.
Po zaključku temperaturnega preskusa iz četrte alinee
prvega odstavka tega člena morajo merilniki tlaka mirovati
šest ur na temperaturi znotraj referenčnega temperaturnega
območja, po preteku tega časa pa morajo izpolnjevati zahteve 10., 14. in 15. člena tega pravilnika.
Preskus stabilnosti meroslovnih lastnosti za merilnike
tlaka, ki delujejo na osnovi pretvorbe učinka tlaka v električno veličino obsega poleg preskusov iz prvega odstavka tega
člena še preskuse v elektromagnetnem okolju v okviru elektromagnetnega okoljskega razreda E1.
Obseg preskusov se določi glede na izvedbo merilnika
tlaka kot celote z vsemi za normalno delovanje potrebnimi
podsestavi in mora obsegati vsaj preskus na:
– prekinitve na električnem napajanju,
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– redukcije na električnem napajanju,
– elektrostatično razelektritev,
– radiofrekvenčno elektromagnetno polje.
Med opravljanjem preskusa mora merilnik tlaka izpolnjevati kriterij največjega dopustnega pogreška iz 10. člena
tega pravilnika, po izvedbi vseh preskusov pa še zahteve iz
14., 15. in 17. člena tega pravilnika.
V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
19. člen
Za merilnike tlaka so obvezne odobritev tipa in overitve.
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Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Na podlagi 5. člena, 60. člena, prvega odstavka 62.
člena in 99. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00)
ter 10. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 57/01 – odl. US) izdaja
minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o vpisih v kataster stavb
1. SPLOŠNA DOLOČBA

Prva overitev obsega ugotavljanje skladnosti z odobrenim tipom in ugotavljanje točnosti kazanja v najmanj petih
točkah merilnega območja, ki so enakomerno razporejene
po celotnem merilnem območju.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
20. člen
Rok redne overitve je eno leto. Redne in izredne overitve obsegajo ugotavljanje točnosti kazanja v najmanj petih
točkah merilnega območja.
Preskus histereze se mora v skladu s 14. členom izvajati v petih točkah merilnega območja.
Ugotavljanje točnosti kazanja merilnikov tlaka se izvaja
v primerjavi s kazanjem etalonskih merilnikov, katerih merilna negotovost ne sme presegati ene četrtine vrednosti maksimalnega dovoljenega pogreška opazovanega merilnika,
določenega v 10. členu tega pravilnika.

1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik ureja vpise podatkov o stavbah in o
delih stavb v kataster stavb ter vsebino in obliko obrazcev za
vzpostavitev in vzdrževanje katastra stavb.
(2) Del stavbe je stanovanje, poslovni prostor ali drug
prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki je lahko samostojen predmet pravnega prometa. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni prostori.
(3) Ta pravilnik ureja tudi:
– začasen zajem podatkov o stavbah in delih stavb po
predpisih, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot;
– vpise podatkov o stanovanjih v register stanovanj po
stanovanjskem zakonu;
– vpise podatkov o stavbah in stanovanjih po predpisih, ki urejajo popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
v Republiki Sloveniji.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v katastru
stavb.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
2. PODATKI KATASTRA STAVB
21. člen
Merilniki tlaka, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi pravilnika o
metroloških pogojih za manometre za merjenje tlaka v pnevmatikah (Uradni list SFRJ, št. 20/86 in 10/87), se smejo
dati v promet in uporabo po tem pravilniku, če izpolnjujejo
zahteve glede največjih dopustnih pogreškov iz 10. člena
tega pravilnika.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za manometre za
merjenje tlaka v pnevmatikah (Uradni list SFRJ, št. 20/86 in
10/87).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/02
Ljubljana, dne 5. februarja 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

2.1. Skupne določbe
2. člen
(podatki v katastru stavb)
(1) V katastru stavb se vodijo zlasti naslednji podatki o
stavbah in o delih stavb:
– identifikacijska številka stavbe in delov stavbe,
– lega in oblika stavbe in delov stavbe,
– površina stavbe in delov stavbe,
– podatki o lastniku dela stavbe,
– podatki o upravljavcu delov stavbe, če je lastnik država,
– dejanska raba delov stavbe,
– število etaž stavbe,
– povezava stavbe z zemljiškim katastrom (parcelna
številka parcele na ali pod katero je stavba oziroma je z njo
funkcionalno povezana),
– povezava stavbe z registrom prostorskih enot (hišna
številka, kadar je določena),
– leto zgraditve stavbe,
– leto zadnje prenove stavbe in delov stavbe,
– komunalna opremljenost stavbe,
– material nosilne konstrukcije stavbe,
– število sob v stanovanju,
– stanovanje ima kuhinjo, kopalnico, stranišče,
– podatki o stavbah in o delih stavb, za katere tako
določa zakon.
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(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vzpostavijo in
vzdržujejo ali na zahtevo lastnika zemljišča, stavbe ali dela
stavbe oziroma po uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu:
katastrski podatki), ali po prijavi oziroma s prevzemom podatkov iz drugih evidenc (v nadaljnjem besedilu: registrski
podatki).
(3) Za stavbe in dele stavb se istočasno vodijo katastrski in registrski podatki. V katastru stavb in izpisih iz katastra
stavb morajo biti katastrski in registrski podatki posebej
označeni.
3. člen
(vpisi podatkov v kataster stavb)
(1) V kataster stavb se vpisujejo podatki o stavbah in o
delih stavb.
(2) Vpisi podatkov o stavbah in o delih stavb v kataster stavb so prvi vpis stavbe in delov stavbe, vpis registrskih podatkov ter spremembe katastrskih in registrskih
podatkov.
4. člen
(vpisi katastrskih podatkov)
Katastrski podatki se v kataster stavb vpišejo na podlagi elaboratov za vpis podatkov v kataster stavb.
5. člen
(vpisi registrskih podatkov)
(1) Registrski podatki se v kataster stavb vpišejo na
podlagi prijave za vpis registrskih podatkov ali s prevzemom
iz drugih evidenc.
(2) Prijavo za vpis registrskih podatkov lahko pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
geodetska uprava) vloži:
– lastnik stavbe ali dela stavbe,
– najemnik stavbe ali dela stavbe,
– upravnik stavbe,
– investitor gradnje stavbe,
– občina.
(3) Prijava občine se šteje kot prevzem podatkov iz
drugih evidenc.
(4) Ugotovitve na podlagi opazovanj, ki jih izvede geodetska uprava, se štejejo kot prijava za vpis registrskih podatkov po uradni dolžnosti.
(5) Prijavitelj vpiše podatke v prijavo na podlagi izmere
in opazovanj, ki jih je izvedel sam, ali podatke prevzame iz
druge dokumentacije.
(6) Pri vpisu registrskih podatkov geodetska uprava
določi identifikacijsko številko stavbe in dela stavbe ter podatke o legi in obliki stavbe, povezavo z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot.
(7) Podatki o višini stavbe ter legi in obliki delov stavb
se kot registrski podatki ne evidentirajo.
(8) Geodetska uprava registrskega podatka ne vpiše,
če ugotovi, da je že vpisan podatek kakovostnejši ali izkazuje dejansko stanje.
6. člen
(obvestilo o vpisih)
(1) Geodetska uprava obvesti lastnika stavbe oziroma
lastnike delov stavbe o vseh vpisih katastrskih podatkov po
opravljenem vpisu.
(2) Geodetska uprava obvesti pristojno zemljiškoknjižno sodišče o določitvi ali spremembi identifikacijske številke
dela stavbe ter površine dela stavbe, če so podatki vpisani
kot katastrski podatki, po opravljenem vpisu.
(3) O vpisu registrskih podatkov geodetska uprava lastnikov in zemljiškoknjižnega sodišča ne obvešča.
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2.2. Vsebina podatkov v katastru stavb
7. člen
(identifikacijska številka stavbe in identifikacijske številke
delov stavb)
(1) Identifikacijska številka stavbe (v nadaljnjem besedilu: številka stavbe) se določi v okviru območja katastrske
občine. Številko stavbe sestavljata štirimestna šifra katastrske občine in petmestna številka stavbe v okviru katastrske
občine.
(2) Identifikacijsko številko dela stavbe (v nadaljnjem
besedilu: številka dela stavbe) se določi v okviru posamezne
stavbe kot poddelilko številke stavbe. Številka dela stavbe je
sestavljena iz štirimestne šifre katastrske občine, petmestne
številke stavbe v okviru katastrske občine ter trimestne številke delov stavbe v okviru stavbe.
(3) Številka dela stavbe se določi enemu ali več med
seboj funkcionalno povezanih prostorov, ki so v isti ali v
različnih etažah stavbe, in so lahko samostojen predmet
pravnega prometa. Za del stavbe se štejejo tudi pomožni
stanovanjski prostori, ki sodijo k stanovanju ali poslovnemu
prostoru in so v isti stavbi, ter skupni prostori stavbe, na
katerih obstajajo enaka solastninska razmerja.
(4) Stavbi, ki ima samo en del stavbe, se poleg številke
stavbe določi tudi številka dela stavbe.
(5) V primeru združitve in delitve stavbe ali dela stavbe
se dosedanje številke stavbe in številke delov stavbe izbrišejo, novim stavbam oziroma novim delom stavbe pa se določijo nove številke stavbe in številke delov stavbe.
(6) V primeru dozidav ali nadzidav stavb in v primeru
izločitve in priključitve prostorov iz dela stavbe se številke
stavbe in številke delov stavbe ne spremenijo.
(7) Začasna identifikacijska številka prostora, ki se izloča iz dela stavbe, se določi kot številka dela stavbe.
(8) Številko stavbe in številko dela stavbe določi geodetska uprava ob prvem vpisu stavbe in delov stavbe v
kataster stavb.
8. člen
(lega in oblike stavbe in delov stavb)
(1) Lega in oblika stavbe se evidentira s tlorisom stavbe
in podatki o višini stavbe.
(2) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov
stavbe na vodoravno ravnino. Tloris stavbe se prikaže z
grafičnim prikazom in seznamom horizontalnih koordinat
točk, ki tloris določajo. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo
za vsako stavbo posebej. Grafični prikaz se izdela v merilu
1:200 ali 1:500 ali 1:1000. Na grafičnem prikazu se označi
smer proti severu.
(3) Za stavbo se prikažejo nadmorska višina, višina
najnižje (H1) in najvišje (H2) točke stavbe ter karakteristična
višina (H3) na površini zemljišča, ki opisuje lego stavbe
glede na površino zemljišča. Lega teh točk se označi na
grafičnem prikazu navpičnega prereza stavbe, ki označuje
lego stavbe glede na površino zemljišča.
(4) Lega in oblika dela stavbe je evidentirana z grafičnim prikazom delov stavbe po etažah.
9. člen
(površina stavbe in dela stavbe)
(1) Površina se izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST ISO/9836 Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. Površina
se izrazi v m2 in zaokroži na dve decimalni mesti.
(2) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.
(3) Površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki
sestavljajo del stavbe, izračunanih iz merskih podatkov.
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(4) Površina prostora je neto tlorisna površina med
navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V površino prostora so vključeni elementi, ki jih je mogoče demontirati, kot
npr. predelne stene, cevi, kanali za napeljave, niso pa vključene površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo prostor.
(5) Površina prostora se računa s svetlimi dimenzijami v
višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove, itd. Pokrite tlorisne
površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno
zaprte in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, se določijo z
navpično projekcijo zunanjega roba krova. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja, se izračunajo posebej. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina
navpične projekcije ploskve na vodoravno ravnino.
(6) Površina delov stavb, ki se raztezajo v več etaž (npr.
stopnišča, dvigala...), se izračuna kot vsota površin tega
dela stavbe v vsaki etaži posebej.
(7) Površina delov stavbe se ne ugotavlja za prazne
prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe (kot npr.
vzdrževalni rovi), za prostore znotraj prezračevanih streh ter
strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem.
(8) Površina dela stavbe se ponovno izračuna, če iz
načrta dela stavbe izhaja, da se je spremenila njegova površina.
(9) Površina stavbe se ponovno izračuna, če se spremeni površina dela stavbe.
10. člen
(lastnik, upravljavec in uporabnik dela stavbe)
(1) Podatek o lastniku dela stavbe, ki je prevzet iz
zemljiške knjige, je katastrski podatek.
(2) Podatek o upravljavcu dela stavbe, ki ga določi
Vlada Republike Slovenije po predpisu, ki ureja vpise upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb, je katastrski
podatek.
(3) Kot registrski podatek se na podlagi prijave ali s
prevzemom iz drugih evidenc vpiše verjetnega lastnika,
upravljavca ali uporabnika dela stavbe. Dokler lastnik dela
stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo, se v kataster stavb vpiše
kot verjetni lastnik.
11. člen
(dejanska raba)
(1) Dejanska raba dela stavbe je: stanovanjska, nestanovanjska in skupna raba.
(2) Stanovanjska raba se določi tistim delom stavb, ki
so stanovanja po stanovanjskem zakonu.
(3) Skupna raba se določi tistim delom stavb, ki so
namenjeni skupni rabi vseh lastnikov.
(4) Za ostale dele stavb se določi nestanovanjska raba.
(5) Del stavbe ima lahko le eno dejansko rabo.
12. člen
(število etaž)
Etaže se oštevilčijo z zaporednimi številkami od najnižje ležeče etaže stavbe navzgor. Medetaže se oštevilčujejo
kot etaže.
13. člen
(povezava stavbe z zemljiškim katastrom)
(1) Če je zemljišče pod stavbo vpisano v zemljiški kataster, se v kataster stavb vpiše parcela ali več parcel, na
katerih je v zemljiškem katastru evidentirano to zemljišče.
(2) Če se zemljišče pod ali nad stavbo po pravilih
zemljiškega katastra ne vpiše v zemljiški kataster, je podatek
o parcelni številki parcele, ki je z njo funkcionalno poveza-
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na, tista parcela, na katero ima ta stavba vhod oziroma
izhod.
(3) Če ima stavba vhod in izhod v drugo stavbo, je
podatek o parcelni številki parcele, ki je z njo funkcionalno
povezana, tista parcela, na kateri stoji stavba, v katero ima ta
stavba vhod oziroma izhod.
14. člen
(povezava stavbe z registrom prostorskih enot)
Kadar je stavbi določena hišna številka, se v kataster
stavb vpiše naselje, ulica, hišna številka ter dodatek k hišni
številki. Če ima stavba več hišnih številk, se navedejo vse
hišne številke in dodatki k tej hišni številki.
15. člen
(leto zgraditve in prenove)
(1) Za leto zgraditve stavbe se šteje leto dokončanja
zgraditve stavbe.
(2) Za stavbe, ki so bile po zgraditvi prenovljene, se
navede leto dokončanja zadnje prenove stavbe.
16. člen
(komunalna opremljenost stavbe)
(1) Komunalna opremljenost stavbe je opredeljena z
razpoložljivostjo napeljav v stavbi in z razpoložljivostjo priključkov stavbe na objekte javne infrastrukture.
(2) Razpoložljivost napeljav v stavbi je opredeljena z
obstojem inštalacij, napeljav in opreme vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina, centralnega ogrevanja in telekomunikacijskih storitev oziroma telefona in televizije v stavbi. Šteje
se, da je razpoložljivost določene vrste napeljave v stavbi
zagotovljena, če je njen priključek najmanj v enem prostoru
stavbe.
(3) Razpoložljivost priključkov stavbe na objekte javne
infrastrukture je opredeljena z obstojem priključkov na javno
vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, plinovodno,
daljinsko ogrevanje in telekomunikacijsko oziroma kabelsko
informacijsko omrežje. Šteje se, da je razpoložljivost določene vrste priključka zagotovljena, če je na zemljiški parceli
ali v stavbi vodovodni priključek do javnega vodovoda, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo ali malo čistilno
napravo (greznico), elektroenergetski priključek, plinski priključek, vročevodni, toplovodni ali parovodni priključek na
ustrezno javno omrežje in telekomunikacijski priključek do
ustreznega telekomunikacijskega oziroma kabelsko informacijskega omrežja.
17. člen
(material nosilne konstrukcije stavbe)
Kot material nosilne konstrukcije stavbe se v kataster
stavb vpiše pretežno uporabljeni gradbeni material nosilne
konstrukcije stavbe (okvira oziroma nosilnih sten).
18. člen
(število sob v stanovanju)
(1) Navede se podatek o številu sob v stanovanju.
(2) Soba je prostor, namenjen za stanovanje, ki je od
drugih prostorov stanovanja ločen z zidovi, ima neposredno
dnevno svetlobo in najmanj 6m2 površine.
19. člen
(podatek o kuhinji, kopalnici, stranišču)
(1) Navede se podatek o razpoložljivosti kuhinje, kopalnice in stranišča.
(2) Kuhinja je poseben prostor, ki je bil ob gradnji ali ob
prenovi namenjen za kuhinjo in se tudi uporablja kot kuhinja.
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(3) V stanovanjski enoti je razpoložljiva kopalnica, če je
v stanovanju poseben prostor s kadjo ali prho in v katerem
sta napeljana vodovod in kanalizacija.
(4) Stranišče v stanovanju je lahko v posebnem prostoru ali v kopalnici.
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22. člen
(obrazec K-2 Lega in oblika stavbe)
Na obrazcu K-2 Lega in oblika stavbe se grafično prikaže tloris stavbe in navedejo podatki o koordinatah točk, ki
tloris določajo ter podatke o višini stavbe. Koordinate in
višine morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu, izražene v metrih zaokrožene na dve decimalni mesti.

3. OBRAZCI ZA VPIS V KATASTER STAVB
20. člen
(elaborati za vpis katastrskih podatkov)
(1) Elaborati za vpis podatkov v kataster stavb se izdelajo na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s tem pravilnikom. Obrazci:
– prva stran elaborata, obrazec K-0;
– povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, obrazec K-1;
– lega in oblika stavbe, obrazec K-2;
– načrt stavbe in delov stavb, obrazec K-3;
– načrt dela stavbe, obrazec K-4;
– spremembe podatkov o delih stavb, obrazec K-5;
so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z
njim.
(2) Elaborati za vpis podatkov v kataster stavb so sestavljeni iz prve strani elaborata in iz vsebine, določene s
tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata.
(3) Prva stran elaborata se izdela na obrazcu K-0 Prva
stran elaborata in je enaka ne glede na vrsto elaborata. Na
njem so oblikovani razdelki za vpis podatkov o katastrski
občini, številki stavbe, vrsti elaborata, podjetju, ki je elaborat
izdelalo, skupnem številu strani elaborata in o potrditvi elaborata.
(4) Na eni strani je lahko več obrazcev, razen obrazca
K-0, ki mora biti izdelan sam na eni strani. Če je obrazec
izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljen
naslov obrazca.
(5) Dokumenti v elaboratu morajo biti zloženi na format
SIST ISO A4 (21 x 29,7 cm). Vse strani elaborata se oštevilčijo. Dokumenti, izdelani na prozornem materialu, se oštevilčijo kot ena stran. Skupno število strani elaborata se vpiše
na prvo stran elaborata.
(6) Elaborat za vpis podatkov v kataster stavb potrdi
odgovorni geodet s svojo identifikacijsko številko (IZS) in
podpisom na prvi strani elaborata. Če elaborat za prvi vpis
stavbe v kataster stavb izdela projektivno podjetje, elaborat
potrdi odgovorni projektant s svojo identifikacijsko številko
(IZS) in podpisom na prvi strani elaborata.
(7) Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki.
Datoteke se izdelajo v formatih, ki so določeni s posebno
prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika in jo geodetska
uprava objavi v posebni izdaji.
(8) Za izdelavo elaborata geodetsko podjetje ali podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo, predhodno pridobi
številko stavbe in že obstoječe številke delov stavbe na
geodetski upravi.
21. člen
(obrazec K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom
prostorskih enot)
Na obrazcu K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in
registrom prostorskih enot se navede parcelna številka
parcele, na ali pod katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana, z naslednjimi podatki: šifra in ime katastrske občine, številka parcele in opis povezave stavbe in
parcele ter naselje, ulica, hišna številka in dodatek k hišni
številki.

23. člen
(obrazec K-3 Načrt stavbe in delov stavb)
(1) Načrt stavbe in delov stavb se izdela na obrazcu K-3
Načrt stavbe in delov stavb. Načrt stavbe in delov stavb
vsebuje značilne prereze stavbe ali tridimenzionalni prikaz
stavbe in prikaz delov stavbe po etažah. Deli stavbe morajo
biti med seboj ločeni in oštevilčeni. Če je del stavbe sestavljen iz prostorov v več etažah, se prikaže in oštevilči v vsaki
etaži. V načrtu stavbe se etaže oštevilčijo.
(2) Načrt stavbe vsebuje:
a) seznam vseh delov stavbe z naslednjimi podatki:
– številka dela stavbe,
– površina dela stavbe,
– dejanska raba dela stavbe,
– številka etaže,
– za stanovanje podatke o številu sob in podatke o
tem, ali ima stanovanje kuhinjo, kopalnico in stranišče,
– hišna številka, naselje in ulica;
b) podatke o površini stavbe, ločene po dejanski rabi
delov stavbe, in podatke o skupni površini stavbe;
c) podatke o lastnikih, verjetnih lastnikih ali upravljavcih
dela stavbe.
24. člen
(obrazec K-4 Načrt delov stavbe
in skupnih prostorov)
(1) Načrt delov stavbe in skupnih prostorov se izdela za
vsak del stavbe posebej ali po etažah na obrazcu K-4 Načrt
dela stavbe.
(2) V načrtu delov stavbe in skupnih prostorov se prikažejo prostori v posameznem delu stavbe. Mere prostorov se
kotirajo in izrazijo v metrih, zaokroženo na dve decimalni
mesti. Debeline zidov se ne kotirajo.
(3) Če je del stavbe v več etažah, se prikaže v vsaki
etaži posebej.
(4) V načrtu se zidovi med prostori prikažejo z dvojno ali
enojno črto. Če se prikažejo z dvojno črto, se senčijo.
Zidovi med posameznimi deli stavb se označijo tako, da se
senčijo najmanj 30% temneje kot ostali zidovi ali se prikažejo z dvakrat debelejšo črto kot prostori med ostalimi zidovi.
25. člen
(obrazec K-5 Sprememba podatkov o delih stavb)
Spremembe podatkov o delih stavbe se izdelajo na
obrazcu K-5 Sprememba podatkov o delih stavb, ki vsebuje:
a) podatke o starem in novem stanju delov stavbe:
številka stavbe in dela stavbe, ki je vpisana v kataster stavb
ter številka stavbe in dela stavbe z vsemi podatki, ki izkazujejo novo stanje in opis spremembe;
b) podatke o novih lastnikih, verjetnih lastnikih ali upravljavcih dela stavbe.
26. člen
(prijava za vpis registrskih podatkov)
(1) Prijava za vpis registrskih podatkov se na obrazcih z
vsebino in v obliki, določeni s tem pravilnikom. Obrazca:
– prijava za vpis registrskih podatkov, obrazec R-1,
– prijava za vpis spremembe registrskih podatkov, obrazec R-2,
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sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj
z njim.
(2) Na obrazcu R-1 in R-2 so razdelki za vpis podatkov
o prijavitelju, podatki o stavbi, delih stavbe ter podatki o
lastnikih, upravljavcih delov stavb in v primeru obrazca R-2
še opis spremembe.
4. VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB
27. člen
(način vzpostavitve katastra stavb)
(1) Katastrski podatki se vzpostavijo s prvimi vpisi stavbe in delov stavbe v kataster stavb.
(2) Registrski podatki se vzpostavijo s prevzemom podatkov o stavbah in stanovanjih iz obstoječih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti, in na podlagi prijave.
28. člen
(elaborat za prvi vpis stavbe)
(1) Elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb vsebuje
etažni načrt stavbe in načrt delov stavbe.
(2) Etažni načrt stavbe se izdela na obrazcih: K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, K2 Lega in oblika stavbe, K-3 Načrt stavbe in delov stavb.
(3) Na zahtevo naročnika ali kadar je to potrebno zaradi
nedvoumne določitve dela stavbe, se izdela podrobnejši
načrt dela stavbe na obrazcu K-4 Načrt dela stavbe.
(4) V elaboratu za prvi vpis stavbe morajo biti deli stavb
že oštevilčeni.
29. člen
(prvi vpis stavbe v kataster stavb)
(1) Po prejemu elaborata za prvi vpis stavbe v kataster
stavb izvede geodetska uprava prvi vpis stavbe v kataster
stavb, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za evidentiranje stavb
določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve
objektov.
(2) Zahtevo za prvi vpis stavbe v kataster stavb geodetska uprava zavrne, če zahtevi ni predloženo predpisano
dovoljenje za gradnjo.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za prvi vpis stavbe v kataster
stavb iz prvega odstavka tega člena, geodetska uprava določi številko stavbe in številke delov stavbe, po predlogu iz
elaborata za prvi vpis stavbe v kataster stavb.
(4) Elaborat za prvi vpis stavbe vloži geodetska uprava v
elaborat stavbe in podatke o stavbi in delih stavb vpiše v
kataster stavb.
(5) Stavba, ki ima samo en del stavbe, se evidentira kot
stavba z enim delom stavbe.
(6) Pri prvem vpisu stavbe in delov stavbe v kataster
stavb se vpišejo tudi registrski podatki.
(7) Vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb postane
dokončen, ko so vpisani podatki o stavbi in vseh delih
stavbe, ne glede na vpis lastništva v zemljiško knjigo.
30. člen
(elaborat stavbe)
(1) Ob določitvi številke stavbe oziroma najkasneje ob
prvem vpisu stavbe geodetska uprava odpre elaborat stavbe. V elaborat stavbe vloži elaborat za prvi vpis stavbe ter vse
nadaljnje elaborate, s katerimi se spreminjajo podatki stavbe
ali delov stavbe.
(2) Elaborat stavbe mora biti urejen tako, da je nedvoumno jasna veljavna vsebina in arhivski del.
(3) Elaborat stavbe se lahko vodi računalniško.
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5. VZDRŽEVANJE KATASTRA STAVB
5.1. Spremembe katastrskih podatkov
31. člen
(spremembe katastrskih podatkov)
(1) Spremembe katastrskih podatkov v katastru stavb
so: sprememba številke stavbe ali številk delov stavbe, združitev in delitev stavbe ali dela stavbe, izločitev in priključitev
prostorov iz dela stavbe, nov vpis dela stavbe ter izbris
stavbe ali dela stavbe in spremembe dejanske rabe.
(2) Spremembe identifikacijske številke stavbe ali dela
stavbe izvede geodetska uprava po uradni dolžnosti. Izbris
stavbe ali dela stavbe lahko geodetska uprava izvede po
uradni dolžnosti na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja.
(3) Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe in izbris
stavbe ali dela stavbe se izvede na zahtevo lastnika stavbe
ali dela stavbe. Izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe se izvede na skupno zahtevo obeh lastnikov.
(4) Sprememba dejanske rabe stavbe ali delov stavbe
se izvede na zahtevo lastnika stavbe ali dela stavbe.
(5) Kadar se postopek spremembe vpisa podatkov
uvede na zahtevo lastnika stavbe ali dela stavbe, mora biti
zahtevi priložen elaborat. Elaborat izdela geodetsko podjetje.
32. člen
(pogoji za izvedbo sprememb podatkov)
(1) Spremembe katastrskih podatkov se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so
lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo
pristojnega zemljiškoknjižnega sodišča.
(2) Izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe se
lahko izvede samo med deli iste ali različnih stavb, ki se med
seboj dotikajo (imajo skupne zidove).
33. člen
(pridobitev podatkov)
(1) Geodetsko podjetje pridobi za potrebe izdelave
elaboratov sprememb vpisov podatke iz katastra stavb na
geodetski upravi.
(2) Podatke o lastnikih pridobi geodetsko podjetje pri
pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču.
34. člen
(sprememba številke stavbe ali številk delov stavbe)
(1) O spremembah številke stavbe ali številk delov stavbe izdela geodetska uprava primerjalni seznam sprememb
številk, ki za vsako stavbo oziroma del stavbe izkazuje podatke o stari in novi številki stavbe ali dela stavbe.
(2) V primeru preoštevilčbe se dosedanje številke stavbe in številke delov stavbe ne smejo ponovno uporabiti.
(3) O spremembi številke stavbe ali številk delov stavbe
geodetska uprava obvesti lastnika stavbe oziroma lastnike
delov stavbe ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
(4) Če se spremeni številka stavbe, geodetska uprava
novo številko stavbe vpiše v kataster stavb in elaborat stavbe.
(5) Geodetska uprava vpiše spremenjene številke delov stavb v kataster stavb in vloži primerjalni seznam spremenjenih številk delov stavb v elaborat stavbe.
35. člen
(elaborat o združitvi in delitvi stavbe ali dela stavbe)
(1) Elaborat o združitvi ali delitvi stavbe ima enako
vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan je še opis
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sprememb ter seznam sprememb podatkov o delih stavb na
obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
(2) Elaborat o združitvi ali delitvi delov stavbe vsebuje
nov načrt stavbe in nove načrte delov stavbe ter opis sprememb in seznam sprememb podatkov o delih stavb na
obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
(3) Za izdelavo elaboratov iz prvega in drugega odstavka tega člena geodetsko podjetje uporabi podatke iz elaborata stavbe.
(4) V primeru združitve ali delitve stavbe geodetska
uprava odpre nov elaborat stavbe. V arhivski del novega
elaborata stavbe geodetska uprava vloži vso dokumentacijo
iz elaboratov stavb, ki so se združile ali delile. Pri delitvi stavb
vloži dokumentacijo le v en nov elaborat stavbe.
36. člen
(elaborat o izločitvi in priključitvi prostorov
iz dela stavbe)
Elaborat o izločitvi in priključitvi prostorov iz dela stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe,
dodan je še:
– opis sprememb in seznam sprememb podatkov o
delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih
stavb;
– nov načrt stavbe in delov stavbe, ki prikazuje izločene prostore;
– nov načrt stavbe in delov stavbe, ki prikazuje stanje
po izvedeni priključitvi.
37. člen
(postopek izločitve in priključitve prostorov
iz dela stavbe)
(1) Prostoru, ki se izloča iz dela stavbe, geodetska
uprava določi začasno identifikacijsko številko dela stavbe in
ugotovi površino prostora, ki se izloča iz dela stavbe in
površino dela stavbe, iz katerega se je izločil prostor.
(2) O določitvi začasne identifikacijske številke delu
stavbe in o novih površinah dela stavbe, iz katere se izloča
prostor, geodetska uprava obvesti pristojno zemljiškoknjižno sodišče in lastnika dela stavbe, iz katerega se izloča
prostor, ter ga opozori na pravne posledice, če v zakonskem roku ne bo vložen predlog za vpis v zemljiško knjigo.
Obvestilo o določitvi začasne identifikacijske številke in o
površini mora vsebovati podatek o tem, kateri številki dela
stavbe se bo priključil prostor z začasno identifikacijsko
številko.
(3) Po vpisu spremembe lastništva geodetska uprava
izvede priključitev prostora z začasno identifikacijsko številko k delu stavbe, izbriše začasno identifikacijsko številko
prostora in ugotovi spremembo površine dela stavbe, kateremu se je priključil prostor. O tem obvesti lastnika dela
stavbe, kateremu se je priključil prostor, ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
(4) Če predlog za vpis spremembe lastništva ni bil
vložen ali je bil pravnomočno zavržen ali zavrnjen, geodetska uprava izbriše začasno identifikacijsko številko, spremeni površino dela stavbe, iz katerega je bil izločen prostor, na
stanje pred izločitvijo in o tem obvesti vlagatelja zahteve in
pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
38. člen
(vpis novega dela stavbe)
(1) Če je na stavbi, ki je že vpisana v kataster stavb,
zgrajen en ali več novih delov stavb, se ti vpišejo po enakem
postopku kot velja za prvi vpis stavbe.
(2) Elaborat vpisa novega dela stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan pa je še opis
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sprememb ter seznam sprememb podatkov o delih stavb na
obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
39. člen
(izbris stavbe ali dela stavbe)
(1) Zahtevo za izbris stavbe ali dela stavbe lahko vloži
lastnik stavbe ali lastnik dela stavbe. V zahtevi mora navesti
razlog za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb.
(2) V postopku izbrisa stavbe geodetska uprava z ugotovitvijo dejanskega stanja preveri navedbe vlagatelja zahteve. Če ugotovi, da je zahteva upravičena, opravi predlagan
izbris stavbe ter o tem obvesti vlagatelja zahteve in pristojno
zemljiškoknjižno sodišče.
(3) Zahtevi za izbris dela stavba mora biti priložen elaborat o izbrisu dela stavbe. Elaborat o izbrisu dela stavbe
ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan
pa je še:
– opis sprememb ter seznam sprememb podatkov o
delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih
stavb;
– nov prikaz lege in oblike stavbe;
– nov načrt stavbe in delov stavbe.
(4) Enako postopa geodetska uprava, kadar opravi izbris stavbe ali dela stavbe po uradni dolžnosti.
40. člen
(spremembe dejanske rabe)
Elaborat o spremembi dejanske rabe je sestavljen iz
obrazca K-0 Prva stran elaborata in iz opisa sprememb ter
seznama sprememb podatkov o delih stavb, ki se izdela na
obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
5.2. Spremembe registrskih podatkov
41. člen
(spremembe registrskih podatkov)
(1) Spremembe registrskih podatkov se izvedejo po
uradni dolžnosti ali po prijavi.
(2) Prijava za vpis spremembe registrskih podatkov se
vloži na obrazcu R-2 Prijava za vpis spremembe registrskih
podatkov.
(3) Podatki o legi in površini stavbe ali delov stavbe, ki
so vpisani kot registrski podatki, se lahko spremenijo samo
na podlagi zahteve za prvi vpis stavbe v kataster stavb oziroma zahteve za vpis sprememb katastrskih podatkov, ali na
podlagi obstoječih evidenc, ki jih vodi geodetska uprava
oziroma drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(povezava postopkov)
(1) Če zemljišče pod stavbo ni vpisano v zemljiškem
katastru, pa bi po pravilih zemljiškega katastra moralo biti,
mora elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb vsebovati
tudi elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster.
(2) Če spremembe podatkov, vpisanih v kataster stavb,
vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem
katastru, mora elaborat za spremembo podatkov vsebovati
tudi elaborat za spremembo vpisa zemljišča pod stavbo v
zemljiški kataster.
(3) V primeru zahteve za izbris stavbe mora vlagatelj
zahteve za izbris stavbe vložiti tudi zahtevo za spremembo v
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zemljiškem katastru, če ima stavba hišno številko, pa tudi v
registru prostorskih enot.
(4) Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj zahteve vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke in naslova stavbi.
43. člen
(izmenjevalni format)
Geodetska uprava Republike Slovenije objavi v posebni izdaji, kot prilogo tega pravilnika, vhodno izhodne formate za izmenjavo podatkov med katastrom stavb in drugimi
evidencami ter formate datotek elaboratov za vpise v kataster stavb.
44. člen
(označitev stanovanj in poslovnih prostorov)
(1) Če poseben predpis ne določa drugače, se stanovanjski, nestanovanjski in skupni prostori označijo s številko
dela stavbe v okviru stavbe oziroma naslova, pomožni in
drugi prostori, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, pa se označijo s številko in dodatkom sestavljenim iz
črk.
(2) Če so stanovanja in poslovni prostori že označeni s
številko in dodatkom iz črk, se pri vzpostavitvi katastra stavb
uporabi ta podatek. Če oštevilčenje ni v skladu z določili
tega pravilnika, geodetska uprava pred vpisom podatkov v
kataster stavb spremeni oštevilčenje.
45. člen
(vpis registrskih podatkov o stavbah, ki so zgrajene brez
predpisanih dovoljenj ali v nasprotju z njimi)
(1) Geodetska uprava vpiše v kataster stavb kot registrske podatke tiste podatke o stavbah, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj ali v nasprotju z njimi, ki jih je prevzela iz
obstoječih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti.
(2) Prevzeti podatki o stavbah iz prejšnjega odstavka se
v katastru stavb posebej označijo.
46. člen
(evidentiranje spremembe vrste rabe
v zemljiškem katastru)
(1) Dokler geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru
podatke o vrstah rabe zemljišč, se zemljišče pod stavbo
vpiše v zemljiški kataster kot vrsta rabe.
(2) Zahteva za vpis vrste rabe v zemljiškem katastru in
zahteva za prvi vpis stavbe v kataster stavb oziroma za vpis
spremembe, ki vpliva na evidentiranje zemljišča pod stavbo
v zemljiškem katastru, je skupna.
(3) Postopek evidentiranja spremembe vrste rabe v
zemljiškem katastru in postopek prvega vpisa stavbe oziroma vpisa sprememb podatkov v kataster stavb se izvedeta
skupaj na podlagi dveh elaboratov, ki vsebujeta sestavine
elaborata za spremembo vrste rabe v zemljiškem katastru in
elaborata za vpis podatkov v kataster stavb.
47. člen
(vpis stavb iz E knjige zemljiške knjige)
(1) Vpis stavb iz E knjige zemljiške knjige se izvede kot
prvi vpis stavbe v kataster stavb. Geodetska uprava na podlagi dokumentacije za vpis v E knjigo izdela elaborate za prvi
vpis stavbe v kataster stavb.
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(2) Če dokumentacija, s katero razpolaga zemljiška
knjiga, ne omogoča izdelave etažnih načrtov, geodetska
uprava povabi lastnike zaradi razjasnitve zadeve. Če se lastniki ne odzovejo vabilu, lahko geodetska uprava izdela
etažne načrte na podlagi druge dokumentacije ali podobnosti razporeditve prostorov v posameznih etažah, kar posebej
navede v elaboratu.
(3) Enako postopa geodetska uprava z etažnimi načrti
za stavbe, za katere so izdelani etažni načrti po 49. členu
pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št.
77/95), če bodo predlogi za vpis stavbe v zemljiško knjigo
vloženi na zemljiško knjigo najkasneje v roku šest mesecev
po uveljavitvi tega pravilnika.
48. člen
(prvi vpis stavbe, kadar so posamezni deli stavbe že vpisani
po zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo)
(1) Elaborat za prvi vpis stavbe, kadar so posamezni
deli že vpisani po zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo
(Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01- v nadaljnjem besedilu:
ZPPLPS), se izdela tako, da skupaj z že evidentiranimi deli
stavbe predstavlja celoto.
(2) Če je etažni načrt delov stavbe, ki so že evidentirani
v posebni evidenci stavb in delov stavb, izdelalo geodetsko
podjetje, se v kataster stavb vpiše številka dela stavbe, ki je
že določena.
(3) Če je etažni načrt delov stavbe, ki so že evidentirani
v posebni evidenci stavb in delov stavb, izdelal imetnik pravice na posameznem delu stavbe sam, se v kataster stavb
vpiše že določena številka dela stavbe z opombo »ZPPLPS«.
49. člen
(postopek prvega vpisa stavbe, kadar so posamezni deli
že vpisani po ZPPLPS)
(1) Geodetska uprava dopolni etažne načrte delov stavbe, ki so že vpisani po ZPPLPS, če je to potrebno, in izvede
vpis stavbe pod pogoji in na način, kot je določen za prvi
vpis stavbe, ter določi številke delov stavbe tistim delom
stavbe v stavbi, ki še niso bili vpisani po ZPPLPS.
(2) O številkah delov stavbe, ki še niso bili vpisani po
ZPPLPS, in o pripadajočih površinah geodetska uprava obvesti lastnike stavbe in delov stavb ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče. V obvestilu posebej opozori na vpise na
podlagi etažnih načrtov, ki so jih izdelali imetniki pravice na
posameznih delih stavbe sami.
7. VELJAVNOST PRAVILNIKA
50. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-5/01
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
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623.

Navodilo o sistemskem obratovanju
distribucijskega omrežja za električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za
okolje in prostor

NAVODILO
o sistemskem obratovanju distribucijskega
omrežja za električno energijo
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Odjemalec
Je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi
oskrbovana z električno energijo. Ta izraz se uporablja le za
prejemnike energije – tako upravičene kot tudi tarifne, ne pa
tudi za proizvajalce.
Pogodba o dobavi električne energije
Je pogodba, ki se sklepa med dobaviteljem tarifnim odjemalcem in posameznim tarifnim odjemalcem. Pogodba vsebuje za vsako prevzemno-predajno mesto poleg količin električne
energije tudi splošne in tehnične pogoje dobave ter komercialne pogoje.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se predpisuje sistem obratovanja za
elektroenergetska distribucijska omrežja, naloge upravljalca distribucijskega omrežja, opredeljuje storitev prenosa električne
energije po distribucijskem omrežju, postopki za sistemske
storitve, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja, pogoji
in postopek za priključitev na distribucijsko omrežje, pogoji za
dostop do distribucijskega omrežja, baza podatkov in njihova
zaupnost analize ter poročila objave.
To navodilo se označi s skrajšano oznako SONDO-E (sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja za električno energijo).
2. člen
To navodilo velja za družbe Elektro Celje, d.d., Elektro
Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d.
in Elektro Primorska, d.d. in uporabnike distribucijskega elektroenergetskega omrežja.
3. člen
V tem navodilu imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

Pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja
Je pogodba, ki jo skleneta upravljalec omrežja in uporabnik omrežja. Z njo pridobi uporabnik omrežja za določen čas
zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno
količino energije ob določenem času in v določeni smeri. Pogoj za sklenitev te pogodbe je pogodba o nakupu ali prodaji
električne energije.
Pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje
Je pogodba, ki jo skleneta upravljalec distribucijskega
omrežja in uporabnik distribucijskega omrežja in dokončno
zagotovi delovanje omrežja v skladu s predpisi, specificira nedopustne povratne vplive glede na konkretno vgrajene naprave, dokončno določa način merjenja električne energije na
prevzemno-predajnih mestih in ureja najpomembnejša organizacijska vprašanja. Sestavni del pogodbe o priključitvi so po
potrebi tudi obratovalna navodila.
Prevzemno-predajno mesto
Je mesto opremljeno z ustreznimi merilnimi napravami, ki
zagotavlja potrebne podatke za obračun električne energije in
nadzor realizacije voznih redov.

Interni akt
Je akt, s katerim se urejajo zlasti razmerja med izvajalci
gospodarskih javnih služb distribucije, upravljanja distribucijskega omrežja ter dobave električne energije tarifnim odjemalcem.

Priključno mesto
Je stično mesto proizvajalca ali odjemalca z javnim omrežjem. Uporabniki omrežja imajo lahko priključna mesta v omrežju v več točkah prenosnega ali distribucijskega omrežja.

Izpad
Pomeni slučajen, z okvaro pogojen prehod nekega dela
omrežja v stanje, ko to ni sposobno opravljati svoje funkcije.

Stično mesto
Je točka povezave med omrežjem in odjemalcem ali proizvajalcem ali med dvema omrežjema.

Ločilno mesto
Je mesto, ki je namenjeno za povezavo ali ločitev med
omrežjem, ki ga upravlja upravljalec distribucijskega omrežja in
omrežjem, ki ga upravlja upravljalec prenosnega omrežja ali
napravami uporabnikov.

Soglasje za priključitev
Je soglasje, ki ga izda upravljalec distribucijskega omrežja in vsebuje pogoje za priključitev na energetsko omrežje.

Merilne naprave
So naprave za merjenje in registracijo porabe električne
energije. Merilne naprave morajo ustrezati zakonsko določenim zahtevam.
Moteno obratovanje in razpad
So vsa stanja omrežja, ki so različna od normalnega obratovanja omrežja.
Motnje pri obratovanju
Se odražajo kot:
– stanje, ko niso napajani vsi odjemalci;
– odstopanje kakovosti električne energije od referenčnih vrednosti.
Normalno obratovanje
Je obratovanje, ko so:
– vsi odjemalci napajani;
– vse veličine v dovoljenih mejah.

Tarifni odjemalec
Je odjemalec, ki po energetskem zakonu ni upravičeni
odjemalec.
Upravičeni odjemalec
Je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja po določbah energetskega zakona.
Uporabnik distribucijskega omrežja
Je pravna ali fizična oseba, ki ima po določbah energetskega zakona in uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni
list RS, št. 54/00, 31/00 in 99/01) pravico dostopa do
omrežja.
4. člen
Tehnične in organizacijske zahteve za priključitev, dostop
in uporabo distribucijskega omrežja obsegajo standarde, predpise ter interne organizacijske predpise in navodila javnega
podjetja za distribucijo električne energije.
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5. člen
Upravljalcu distribucijskega omrežja služi to navodilo kot
osnova za urejanje enakopravnega dostopa uporabnikov omrežja do distribucijskega omrežja in na trg električne energije.
6. člen
S tem navodilom se določajo minimalne zahteve za usklajeno delovanje distribucijskih omrežij s sosednjimi distribucijskimi omrežji, s prenosnim omrežjem, s proizvajalci in z omrežjem odjemalcev. Upravljalec distribucijskega omrežja lahko
presega te minimalne zahteve, če na ta način dosega višji
razred kakovosti opravljanja storitev.
7. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja in vsi ostali uporabniki omrežja morajo pri vodenju in obratovanju distribucijskega
omrežja upoštevati predpisane minimalne zahteve.
II. NALOGE UPRAVLJALCA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
8. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je odgovoren za obratovanje svojega omrežja v skladu z določili energetskega zakona. Naloga upravljalca distribucijskega omrežja je zagotavljati
varnost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja glede na okolje ter kakovostno dobavo električne energije odjemalcem skladno z izpolnjevanjem minimalnih tehničnih in organizacijskih zahtev za priključitev, dostop in uporabo distribucijskega omrežja.
9. člen
Meja pristojnosti upravljanja elektroenergetskega omrežja upravljalca distribucijskega omrežja je od stične točke med
upravljalcem prenosnega omrežja in upravljalcem distribucijskega omrežja (v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili za
prenosno elektroenergetsko omrežje) ter na drugi strani pri
proizvajalcih in odjemalcih električne energije na merilnem mestu. Pri proizvajalcih električne energije vključuje pristojnost
upravljalca distribucijskega omrežja tudi ločilno mesto.
10. člen
Določbe v tem navodilu se smiselno uporabljajo tudi pri
izdelavi soglasja za priključitev in pri pripravi vseh potrebnih
pogodb z uporabniki omrežja.
11. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora zagotavljati
obratovanje svojega omrežja in razdeljevati električno energijo
uporabnikom omrežja s primerno kakovostjo, z ustreznimi stroški, ter zanesljivo in okolju prijazno.
12. člen
Distributer električne energije mora priključiti na svoje
omrežje vse uporabnike omrežja v okviru dobavnih pogojev,
razen če obstajajo za takšno priključitev tehtni ekonomski in
tehnični vzroki, ki ne dopuščajo priključitve. Če upravljalec
distribucijskega omrežja ne more izdati soglasja za priključitev
na električno energetsko omrežje, izda sklep o zavrnitvi.
13. člen
Če razdeljevanje električne energije uporabnikom omrežja ogroža obratovanje distribucijskega omrežja in zanesljivost
dobave električne energije, mora upravljalec distribucijskega
omrežja ustrezno ukrepati za odpravo vzroka.
14. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko ustavi dobavo
električne energije z odklopom od omrežja v primerih, ki jih
določa energetski zakon in podzakonski akti.
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15. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja ima naslednje naloge:
1. vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja,
2. zagotavljanje dostopa do omrežja upravičenim odjemalcem in proizvajalcem električne energije,
3. zagotavljanje sistemskih storitev in
4. prednostno dispečiranje za kvalificirane proizvajalce,
priključene na distribucijsko omrežje.
16. člen
Vodenje obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema obsega zlasti:
1. nadzor in krmiljenje distribucijskega elektroenergetskega sistema,
2. načrtovanje obratovanja, izdelave in obvladovanje obremenitvenih diagramov,
3. koordinacijo vodenja obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema s sosednjimi sistemi,
4. zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema,
5. izvajanje ostalih sistemskih storitev,
6. koordiniranje vzdrževanja distribucijskega elektroenergetskega sistema in sosednjih sistemov,
7. načrtovanje, vzdrževanje in nadzor zaščitnih naprav v
distribucijskem elektroenergetskem sistemu ter analize delovanja zaščite,
8. koordiniranje dela z vzdrževalci na terenu in odzivanje
na sporočila odjemalcev,
9. izvajanje predpisanih ukrepov omejevanja obtežb in
porabe,
10. planiranje vzdrževanje in nadzor naprav za zajem in
prenos števčnih in obratovalnih meritev v distribucijskem elektroenergetskem sistemu,
11. zagotavljanje dostopa do omrežja,
12. prednostno dispečiranje,
13. ustavitev dobave električne energije v primerih ki jih
določa energetski zakon,
14. analizo izpadov, okvar in izdelava obratovalne statistike,
15. nadzor kakovosti dobavljene električne energije in
16. zagotavljanje pokrivanja električnih izgub v omrežju.
III. STORITVE PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE
PO DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU
17. člen
Uporabniki v postopku prenosa električne energije po
distribucijskem omrežju so proizvajalci, odjemalci, trgovci z
električno energijo, zastopniki in posredniki.
18. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja zagotavlja uporabnikom distribucijskega omrežja dostop do omrežja kot osnovo za
zagotovitev električne moči in dobave energije na trgu električne energije na prevzemno-predajnih mestih.
19. člen
Pred priključitvijo na distribucijsko omrežje si mora uporabnik distribucijskega omrežja pridobiti soglasje za priključitev
na omrežje.
20. člen
Po izdelanem priključku, izpolnitvi pogojev iz soglasja za
priključitev in vloženi vlogi za priključitev sledi pregled priključka, podpis pogodbe o priključitvi ter priključitev na distribucijsko omrežje. Pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje
določa akt, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije.
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21. člen
Upravičeni odjemalec, dobavitelj tarifnim odjemalcem,
proizvajalec ali v njihovem imenu in za njihov račun zastopnik,
posrednik ali trgovec sklene z upravljalcem distribucijskega
omrežja pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, s
katero pridobi za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja za določeno količino energije ob določenem
času in v določeni smeri. Pred sklenitvijo pogodbe o dostopu
je potrebno pri upravljalcu distribucijskega omrežja vložiti zahtevo za dostop do distribucijskega omrežja, ki vsebuje vse
potrebne podatke za sklenitev pogodbe o dostopu. Vlogi je
potrebno priložiti pogodbo o nakupu električne energije.
22. člen
Upravičeni odjemalec ali proizvajalec brez možnosti registriranja poteka porabe ali proizvodnje v 15-minutnih razmakih, v prehodnem obdobju predloži k pogodbi o dostopu do
distribucijskega omrežja svoj nadomestni diagram.
23. člen
Dobavitelj tarifnim odjemalcem napoveduje vozni red
upravljalcu distribucijskega omrežja, tvori pa ga s pomočjo
nadomestnih obremenitvenih diagramov.
24. člen
Kvalificirane proizvajalce električne energije upravljalec
distribucijskega omrežja obravnava po enakih postopkih kot
ostale uporabnike, pri čemer mora spoštovati vse prednosti
glede izravnavanja ponudb, katere jim omogoča energetski
zakon in uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s
področja distribucije električne energije.
25. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja na podlagi podatkov,
pridobljenih od organizatorja trga in uporabnikov omrežja, evidentira, preverja izvedljivost voznih redov, jih usklajuje ter sodeluje z upravljalcem prenosnega omrežja.
IV. SISTEMSKE STORITVE
26. člen
Sistemske storitve so storitve, ki so za delovanje distribucijskega omrežja nujno potrebne pri oskrbi odjemalcev z električno energijo. Za vse uporabnike jih opravlja upravljalec distribucijskega omrežja, ki skrbi za zagotovitev dobave električne
energije ter kakovostno oskrbo odjemalcev. Sistemske storitve
so:
1. vodenje obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema,
2. regulacija napetosti,
3. razbremenitve vodov s spreminjanjem konfiguracije
omrežja,
4. ponovna vzpostavitev oskrbe z električno energijo in
5. pokrivanje izgub v omrežju.
V okviru posebnih sistemskih storitev upravljalec distribucijskega omrežja za individualne uporabnike zagotavlja naslednje sistemske storitve:
1. izravnava nedovoljenih odstopanj od voznih redov preko meja določenih oziroma dogovorjenih polj,
2. ugotavljanje prekomerno odvzete jalove energije in
3. zagotavljanje nadstandnardne kakovosti električne
energije.
27. člen
Če sistemske storitve individualno zagotavljajo proizvajalci ali odjemalci, jim pripada ustrezno nadomestilo, ki se določi
v pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja.
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28. člen
Če je mogoče natančno ugotoviti, kateri uporabnik uporablja določeno sistemsko storitev in v kolikšnem obsegu, mu
upravljalec distribucijskega omrežja glede na velikost storitve
neposredno zaračuna stroške storitve.
29. člen
Sistemske storitve, ki jih ni mogoče individualizirati na
proizvodni ali odjemni strani, morajo plačevati vsi uporabniki, ki
so priključeni na omrežje.
30. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora imeti zaradi zanesljivega obratovanja nadzor nad sistemskimi storitvami v distribucijskem omrežju ter določa, kdo in kdaj zagotovi določeno
sistemsko storitev.
31. člen
Na podlagi letnih planov obratovanja agregatov proizvajalcev se upravljalec distribucijskega omrežja in upravičeni odjemalci dogovorijo o medsebojnih pogojih za zagotovitev individualnih sistemskih storitev. Ti pogoji so sestavni del pogodbe o
dostopu do distribucijskega omrežja.
32. člen
Na osnovi predvidenih potreb naroči upravljalec distribucijskega omrežja potrebne sistemske storitve. Izbor dobaviteljev sistemskih storitev sledi načelu minimalnih stroškov obratovanja omrežja pri prenosu električne energije.
33. člen
K nalogam vodenja obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema sodi tudi načrtovanje, vzdrževanje in nadzor nad delovanjem teleinformacijskih naprav.
Pri vodenju obratovanja distribucijskega elektroenergetskega sistema sodeluje upravljalec distribucijskega omrežja z
upravljalcem prenosnega omrežja, ostalimi upravljalci distribucijskih omrežij in pooblaščenimi osebami uporabnikov.
34. člen
Sistemska storitev vodenja obratovanja služi na posameznih napetostnih nivojih vsem neposredno in posredno priključenim uporabnikom omrežja. Ta storitev se ne šteje za individualno.
35. člen
Upravljalec prenosnega omrežja mora ohranjati frekvenco za regulacijsko območje.
36. člen
Regulacija napetosti ohranja napetostno ravnotežje znotraj
predpisanih mej pri oskrbi z električno energijo, za katero odgovarjata upravljalec distribucijskega omrežja in upravljalec prenosnega omrežja. Pri regulaciji napetosti sodelujejo še odjemalci in
proizvajalci ob koordinaciji upravljalca prenosnega omrežja.
37. člen
Dopustne vrednosti napetosti se gibljejo v mejah, kot jih
določa standard SIST EN 50160. Izjemoma sme napetost odstopati od nazivne napetosti za večji odstotek, vendar ne več kot
15% pri okvarah na elektroenergetskih objektih distributerja.
38. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora izravnavati in
kompenzirati porabo jalove energije v svojih omrežjih, pri čemer mora s priključenimi proizvajalci in odjemalci doseči ustrezno kompenzacijo v omrežju. Upravljalec distribucijskega
omrežja pogodbeno določi odjemalcem in proizvajalcem pogoje kompenzacije tako, da je zagotovljena napetost v predpi-
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sanih mejah na ustreznih napetostnih nivojih in prevzemnopredajnih mestih.
39. člen
Sistemska storitev regulacije napetosti je na voljo vsem
uporabnikom omrežja in ni individualnega značaja. Kolikor odjemalec zahteva in naprave to omogočajo, se lahko regulacija
napetosti izvaja kot individualna storitev.
40. člen
Uporabniki omrežja se lahko individualno dogovorijo z
upravljalcem distribucijskega omrežja o prejemu ali dobavi jalove energije.
41. člen
Za zagotovitev zanesljivosti napajanja upravljalec distribucijskega omrežja, v okviru možnosti, razbremenjuje vode s
spreminjanjem konfiguracije omrežja.
42. člen
Sistemska storitev za razbremenitev vodov služi vsem uporabnikom distribucijskega omrežja, ki so neposredno ali posredno priključeni na omrežje upravljalca distribucijskega omrežja
in se ne obravnava kot individualna storitev.
43. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja zagotavlja zanesljivo
obratovanje omrežja in njegovo ponovno vzpostavitev po razpadu in mora zato izdelati ustrezne organizacijske predpise in
navodila za preventivne in korektivne ukrepe ob izrednih obratovalnih stanjih.
44. člen
Sistemska storitev za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo služi vsem uporabnikom distribucijskega omrežja, ki so neposredno ali posredno priključeni na omrežje distribucijskega omrežja in se ne obravnava kot individualna storitev.
V primeru višje zahtevane stopnje zanesljivosti oskrbe z
električno energijo, kot je določeno v tem navodilu, se uporabnik in upravljalec distribucijskega omrežja dogovorita o izvedbi in ceni zagotavljanja take individualne storitve.
45. člen
Sistemska storitev pokrivanja izgub služi vsem uporabnikom omrežja, ki so neposredno ali posredno priključeni na
distribucijsko omrežje in se ne obravnava kot individualna
storitev.
46. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izračunava izgube
električne energije v distribucijskem omrežju. Za pokrivanje
izgub v svojem omrežju lahko upravljalec distribucijskega omrežja sklene pogodbo neposredno s proizvajalci ali na organiziranem trgu električne energije. Nadomestilo za pokrivanje izgub
električne energije v omrežju je sestavni del omrežnine distribucijskega omrežja.
V. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
47. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja skrbi za tehnološko
posodabljanje sistema vodenja. Distribucijsko omrežje, ki ga
vodi, mora biti tehnično-ekonomsko optimalno, zanesljivo in
varno. Gospodarska javna služba za distribucijo električne energije mora zagotoviti ustrezno načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja, njegovo izgradnjo ter vzdrževanje.
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48. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan skleniti pogodbo o prevzemu distribucijskega omrežja v upravljanje z
vsako pravno ali fizično osebo, ki ima v skladu s predpisi
pravico opravljati distribucijo električne energije.
49. člen
V okvirih načrtovanja obratovanja poskrbi upravljalec distribucijskega omrežja za vodenje obratovanja s hitrim obvladovanjem motenj in okvar, s čimer se smatra tudi vzdrževalna dela
v omrežju in priključevanje novih delov omrežja. Naloga upravljalca distribucijskega omrežja je pravočasno usklajevanje vzdrževanja postrojev proizvajalcev, prenosa in distribucije v okviru
zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja.
50. člen
Obratovanje omrežja načrtuje upravljalec distribucijskega
omrežja v skladu s sigurnostnim kriterijem n-1, razen pri načrtovanju nizkonapetostnega omrežja.
51. člen
Sigurnostni kriterij n-1 je v 110 kV omrežjih izpolnjen, če
je ob izpadu 110 kV voda, postroja ali transformatorja mogoče
v kratkem času preprečiti:
1. stalno prekoračitev obremenitve elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema, ki lahko ogrozijo sigurnost distribucijskega elektroenergetskega sistema, možnost
okvar in zmanjševanje življenjske dobe distribucijskega elektroenergetskega sistema in
2. daljšo prekinitev dobave električne energije kljub razpoložljivi rezervi na nižjih napetostnih nivojih distribucijskega
omrežja.
52. člen
Sigurnostni kriterij n-1 je v srednjenapetostnih omrežjih
izpolnjen, če je ob izpadu srednjenapetostnih voda ali postroja
možno preprečiti:
1. stalno prekoračitev obremenitve elementov distribucijskega elektroenergetskega sistema v srednjenapetostnem
omrežju in
2. daljšo prekinitev dobave električne energije izven okvarjenega sektorja v zazankanem srednjenapetostnem omrežju.
53. člen
Sigurnostni kriterij n-1 zajema izpad le enega elementa
distribucijskega elektroenergetskega sistema.
54. člen
Vodenje obratovanja distribucijskega omrežja omogoča
obvladovanje in omejevanje vpliva motenj in okvar v okviru
razpoložljivih obratovalnih možnosti in sledi določitvam načrtovanja obratovanja.
55. člen
Za zagotovitev zanesljivega delovanja omrežja se morajo
stikalne manipulacije izvajati po planu, ki se pripravi v sklopu
načrtovanja vodenja obratovanja.
56. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja skrbi za optimalne
obremenitve v omrežju z ustreznim razklopom omrežja.
57. člen
Naloge vodenja obratovanja distribucijskega omrežja operativno izvajajo distribucijski centri vodenja.
58. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja vodi obratovanje svojega omrežja, tako da upošteva svoje obveznosti glede prenosa električne energije po distribucijskem omrežju z upošteva-
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njem zahtev, da se napetosti, bremenski in kratkostični toki ter
druge veličine ohranjajo v dovoljenih mejah.

ja distribucijskega omrežja in po pridobljenih podatkih stalno
spremljati in analizirati zanesljivost oskrbe.

59. člen
Pri napovedanih izklopih pomembnejših delov distribucijskega omrežja se morajo obvestiti uporabniki distribucijskega
omrežja in prizadeti sosednji upravljalci distribucijskih omrežij.

69. člen
Koncept varnosti in zanesljivosti mora upoštevati tehnične
in obratovalne pogoje distribucijskih omrežij posebej na povezovalnih mestih s postroji proizvajalcev in odjemalcev, prenosnim omrežjem in omrežji sosednjih distribucijskih podjetij.

60. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja sme začasno odstopiti od sigurnostnega kriterija n-1, če je to potrebno zaradi
vzdrževalnih del, rekonstrukcij ali priključitev novih delov omrežja in postrojev.
61. člen
Dolžnost upravljalca distribucijskega omrežja pri odpravi
motenj in posledic razpada je, da izvede vse potrebne stikalne
manipulacije za omejitev motenj in razpada ter za ponovno
vzpostavitev preskrbe odjemalcev z električno energijo v cilju
zagotovitve zanesljivega delovanja omrežja, kar ima prednost
pred posebnimi in posamičnimi interesi uporabnikov omrežja.
62. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izdela interni organizacijski predpis in navodila za nadzor ter ukrepanje ob motnjah
ali razpadih. Ukrepe ob motnjah ali razpadih koordinira s pristojnim upravljalcem prenosnega omrežja in uporabniki.
63. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izdela navodila za
preprečevanje in odpravljanje preobremenitev v omrežju.
64. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja si pridrži pravico do
ukrepov, ki so potrebni za vzdrževanje napetosti. K tem ukrepom sodi tudi pogodbeno dogovorjeno razbremenjevanje
omrežja.
65. člen
Če obstaja nevarnost, da se motnja razširi, je upravljalec
distribucijskega omrežja upravičen za kratek čas izklopiti določene dele omrežja.
66. člen
Ko je ogrožena zanesljivost obratovanja ali obstaja nevarnost razpada elektroenergetskega sistema, je upravljalec distribucijskega omrežja dolžan po navodilih upravljalca prenosnega omrežja, v skladu z uredbo o omejevanju obtežb in
porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95) omejevati moč in porabo odjemalcev v
naslednjih primerih:
1. zaradi preprečitve razpada elektroenergetskega sistema,
2. zaradi izpada večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi
znižanja proizvodnje električne energije iz ekoloških razlogov in
3. zaradi pomanjkanja električne energije.
VI. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA IN IZMENJAVA
PODATKOV
67. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja zagotavlja dostop do
omrežja, prenosno zmogljivost, obvladovanje kratkostičnih tokov
ter varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
68. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora izvajati analize
zasedenosti omrežja ter posredovati podatke in rezultate distributerju električne energije, ki vsaki dve leti pripravi načrt razvo-

70. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja določi potrebne tehnične parametre zaščitne, telekomunikacijske in teleinformacijske naprave, ki morajo pravilno funkcionirati v vseh obratovalnih razmerah.
71. člen
Z nastavitvami in preizkusi se morajo zaščita, telekomunikacije, teleinformatika in avtomatika prilagoditi značilnim obratovalnim razmeram ob motnjah in okvarah. Koncept zaščite
mora zajemati ločilna mesta med distribucijskim omrežjem ter
prenosnim omrežjem, postroji proizvajalcev in odjemalcev.
72. člen
Koncepti zaščite morajo biti usklajeni tudi s sosednjimi
omrežji.
73. člen
Distributer električne energije mora na 110 kV nivoju
graditi svoje omrežje in postroje po kriteriju n-1.
74. člen
Na srednjenapetostnem nivoju se omrežje praviloma gradi v obliki zank po kriteriju n-1.
75. člen
Za potrebe načrtovanja obratovanja in razvoja si podatke
izmenjujejo: distributer električne energije, upravljalec distribucijskega omrežja, upravljalec prenosnega omrežja in dobavitelj
električne energije tarifnim odjemalcem.
76. člen
Potrebni podatki za obratovanje in razvoj omrežja se črpajo iz soglasij o priključitvi, pogodb o priključitvi in pogodb o
dostopu do distribucijskega omrežja.
77. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izmenjuje z upravljalcem prenosnega omrežja podatke na stičnih mestih, in sicer:
1. vrednosti tokov, napetosti, moči in električne energije,
2. položajne signalizacije stikalnih naprav,
3. podatke o delovanju zaščite in
4. ostale podatke o dogajanjih na stičnih mestih.
VII. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
78. člen
Pred priključitvijo na distribucijsko omrežje upravljalec distribucijskega omrežja uporabniku distribucijskega omrežja na
osnovi vloge za izdajo soglasja za priključitev v upravnem postopku izda soglasje za priključitev.
79. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora preveriti ali normalno stanje distribucijskega omrežja ustreza glede parametrov kot so kratkostični tok, omrežna impedanca, zanesljivost
itd., načrtovani obremenitvi in načinu obratovanja na prevzemno-predajnih mestih, možnosti priključitve postroja proizvajalca
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ali odjemalca brez ogrožanja zanesljivosti napajanja in nedopustnih povratnih vplivov s stališča določil o kakovosti električne
energije na njegovo omrežje.

obveznosti glede medsebojnega obveščanja, določajo potrebne relacije do pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja in urejajo najpomembnejša organizacijska vprašanja.

80. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja predloži ustrezno tehnično rešitev za priklop na distribucijsko omrežje v okviru
interne tipizacije omrežnih priključkov, če razmere na prevzemno-predajnih mestih ustrezajo, da lahko postroji proizvajalca in
odjemalca obratujejo pod zgoraj navedenimi pogoji. Pogoji
obsegajo postopek vključevanja v omrežje, priključno napetost
in merilne naprave. Določeni tehnični podatki postanejo tudi
sestavni del pogodbe o priključitvi na omrežje.

87. člen
Pogodba o priključitvi vsebuje med drugim tudi komercialne obveznosti (priključnina, ki jo mora odjemalec plačati za
priključitev na energetsko omrežje ali za povečanje priključne
moči).

81. člen
Pri neustreznih omrežnih razmerah se mora upravljalec
distribucijskega omrežja posvetovati z odjemalcem, ki želi priključitev. Stranki se dogovorita o primernih prilagoditvenih ukrepih (ojačanje omrežja, ukrepi za povečanje zanesljivosti obratovanja, opremi za omejitev kratkostičnih tokov idr.).
82. člen
V soglasju za priključitev, ki ga izda upravljalec distribucijskega omrežja se navedejo vsi tehnični pogoji, potrebni za
izdelavo priključka ter drugi splošni pogoji:
1. nazivna napetost na odjemnem mestu,
2. vrsta priključka in začetno mesto priključka,
3. oprema, ki jo je treba obnoviti ali zgraditi za izvedbo
priključka,
4. čas breznapetostnega stanja pri delovanju APV,
5. podatki o parametrih omrežja, na katerega se bo uporabnik priključil (maks. priključna moč in zemeljskostični tok),
6. izvedba zaščitnih ukrepov na distribucijskem omrežju,
7. nazivni tok varovalnih naprav priključka,
8. mesto izvedbe obračunskih meritev električne energije
ter obseg merilnih, zaščitnih in kontrolnih naprav,
9. osnovni in dodatni zaščitni ukrepi pred nevarno napetostjo dotika,
10. izvedba krmiljenega odjema in
11. drugi tehnični in splošni pogoji.
83. člen
Veljavnost soglasja za priključitev je časovno omejena.
Soglasja za priključitev ne more pridobiti posrednik, zastopnik ali trgovec, ampak izključno uporabnik distribucijskega
omrežja, ker soglasje obravnava pogoje povezane z lastniškimi
razmerji.
84. člen
Izdelani priključek mora izpolnjevati pogoje iz soglasja za
priključitev.
Če priključek izpolnjuje tehnične ter druge pogoje določene v tem navodilu upravljalec distribucijskega omrežja in
uporabnik distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o priključitvi na omrežje.
85. člen
Pogoji navedeni v soglasju za priključitev na distribucijsko
omrežje veljajo za naprave vseh uporabnikov distribucijskega
omrežja, ne glede na napetostni nivo.
86. člen
Določbe pogodbe o priključitvi, ki jo skleneta upravljalec
distribucijskega omrežja in uporabnik distribucijskega omrežja,
zagotavljajo delovanje omrežja v skladu s predpisi, specificirajo
nedopustne povratne vplive glede na konkretno vgrajene naprave, določajo obveznosti in pravice upravljalca distribucijskega omrežja ter uporabnika distribucijskega omrežja glede kvalitete električne energije, dokončno določajo način merjenja
električne energije na prevzemno-predajnih mestih, določajo

88. člen
Sestavni del pogodbe o priključitvi so tudi obratovalna
navodila, ki morajo vsebovati:
1. splošne podatke o proizvajalcu oziroma odjemalcu,
2. podrobne podatke o vseh napravah z enopolno shemo,
3. ime in funkcijo pooblaščenih oseb,
4. pravice in dolžnosti obeh partnerjev,
5. potek potrebnih stikalnih manipulacij,
6. določitev načina dostopa upravljalca distribucijskega
omrežja do naprav in
7. varnostna določila.
Obratovalna navodila morajo biti izdelana za tiste elektroenergetske postroje, ki jih morajo upravljati delavci za katere je
obvezno usposabljanje in preizkus znanja skladno s pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem
usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav (Uradni list
SRS, št. 30/83, 31/84 in 1/87).
89. člen
Pri razvoju in obratovanju postrojev proizvajalcev in odjemalcev se je potrebno ravnati po veljavnih standardih in predpisih, podzakonskih aktih ter internih organizacijskih predpisih in
navodilih upravljalca distribucijskega omrežja.
90. člen
Tehnične spremembe, spremembe pri obratovanju proizvajalcev električne energije, spremembe v prenosnem omrežju, spremembe postrojev odjemalcev ter bistvene spremembe v obremenitvi omrežja se pogodbeno urejajo.
91. člen
Pri povečavi priključne moči ali spremembi načina obratovanja mora odjemalec ali proizvajalec zaprositi za novo soglasje za priključitev.
92. člen
Vlogo za priključitev na distribucijsko omrežje z vsemi
splošnimi in tehničnimi podatki posreduje proizvajalec ali odjemalec upravljalcu distribucijskega omrežja.
93. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja pregleda in po potrebi izvede preizkuse ter izda poročilo o skladnosti izvedbe priključka s pogoji, določenimi v soglasju za priključitev, veljavnimi standardi in predpisi ter internimi organizacijskimi predpisi
in navodili upravljalca distribucijskega omrežja.
94. člen
Na osnovi vseh podatkov in poročila o skladnosti izvedbe
priključka in naprav uporabnika upravljalec distribucijskega
omrežja potrdi obratovalna navodila, ki so priloga pogodbi o
priključitvi.
95. člen
Če priključek ne izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev, ali če gre za odstopanja od pogojev določenih v soglasju
za priključitev, upravljalec distribucijskega omrežja to utemelji
in naloži odjemalcu ali proizvajalcu izvedbo dodatnih ali prilagoditvenih ukrepov.
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96. člen
Po izpolnitvi vseh pogojev upravljalec distribucijskega
omrežja sklene z odjemalcem ali proizvajalcem pogodbo o
priključitvi.
Distributer električne energije je dolžan izvesti priključitev
na omrežje.
97. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je odgovoren za merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih v sodelovanju z
upravljalcem prenosnega omrežja, proizvajalcem in upravičenim odjemalcem, ki v skladu s predpisi zagotavljajo podatke za
obračun električne energije. Upravljalec distribucijskega omrežja mora zagotoviti upravičenim odjemalcem in proizvajalcem
pogodbeno določen dostop do merilnih mest in merilnih podatkov.
98. člen
Merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih pri upravičenih odjemalcih in proizvajalcih morajo zagotavljati:
1. merjenje in registracijo 15-minutnih vrednosti delovne
energije, jalove energije in moči,
2. lokalni prikaz obračunskih vrednosti in
3. daljinski prenos podatkov.
V prehodnem obdobju velja na podlagi sklenjene pogodbe za upravičene odjemalce brez merjenja 15-minutnih vrednosti energije nadomestni diagram, vgrajeno pa morajo imeti
opremo za merjenje 15-minutne konične obremenitve ali za
omejevanje obremenitve.
99. člen
Merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih pri upravičenih odjemalcih in proizvajalcih morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom pristojnega upravljalca distribucijskega omrežja.
100. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja pri tarifnih odjemalcih zaradi njihovega majhnega odjema praviloma ne meri moči,
ampak le električno energijo. Podatke za obračun električne
energije upravljalec distribucijskega omrežja pridobiva na podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja sklenjene
z dobaviteljem tarifnim odjemalcem.
101. člen
Merilne naprave in način merjenja dobavljene električne
energije podrobneje določa akt, ki ureja splošne pogoje za
dobavo in odjem električne energije in interni pravilnik, ki ureja
tehnične pogoje za merilno mesto v distribucijskem omrežju za
električno energijo.
102. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja postavlja tehnične zahteve za izvedbo, nastavitve in obratovalne pogoje zaščit v
distribucijskem omrežju ter za parametre zaščitnih napetostnih
in tokovnih transformatorjev.
103. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja usklajuje parametre
in nastavitve zaščit na stičnih mestih s prenosnim omrežjem z
upravljalcem prenosnega omrežja.
104. člen
Spremembe obratovalnih pogojev se morajo pravočasno
upoštevati pri nastavitvah in posodobitvah zaščitne opreme.
105. člen
Uporabniki distribucijskega omrežja morajo upravljalca distribucijskega omrežja pravočasno obveščati o spremembah
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obratovalnih pogojev, da ta lahko določa tehnične zahteve iz
103. člena teh navodil.
106. člen
Priključki in prevzemno-predajna mesta na distribucijskem
omrežju, vključno s postroji odjemalcev, se morajo zgraditi ob
upoštevanju veljavnih standardov in predpisov.
VIII. POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
107. člen
Postroji proizvajalcev in odjemalcev električne energije se
morajo projektirati, graditi in obratovati tako, da njihovi povratni
vplivi (utripanje napetosti, nesimetrija, višje harmonske frekvence itd.), ustrezajo standardu o kakovosti in tehničnim karakteristikam. Zagotovljena mora biti odpornost proti motnjam in vplivom, ki jih določajo norme in standardi. Kriterij kakovosti določa akt, ki ureja splošne pogoje za dobavo in odjem električne
energije.
108. člen
Že pred izdelavo novega priključka se praviloma določijo povratni vplivi naprav uporabnikov distribucijskega omrežja,
mejne vrednosti pa predpišejo v soglasju za priključitev. Povratne vplive lahko povzročijo tudi spremembe na postrojih
uporabnika. V primeru, ko je treba nujno ukrepati proti povratnim vplivom na distribucijsko omrežje, naloži upravljalec distribucijskega omrežja uporabniku distribucijskega omrežja odpravo le-teh.
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko po potrebi zahteva preverjanje povratnih vplivov z meritvami.
109. člen
Postroji naprav uporabnikov distribucijskega omrežja ne
smejo ovirati prenos informacij in krmilnih signalov po distribucijskem omrežju.
110. člen
Proizvajalci električne energije in lastniki zasilnih agregatov, katerih električna inštalacija je priključena na distribucijsko
omrežje potrebujejo soglasje za priključitev upravljalca distribucijskega omrežja. Soglasje določa zaščito pred povratnim napajanjem.
111. člen
Odjemalci morajo na priključnem mestu zagotoviti velikost faznega faktorja od cos = 1,0 do cos = 0,95 induktivno.
112. člen
Prevzemno-predajna mesta in postroji proizvajalcev na
distribucijskem omrežju se morajo zgraditi ob upoštevanju veljavnih standardov in predpisov. Postroji morajo biti usposobljeni za paralelno obratovanje z distribucijskim omrežjem. Upravljalec distribucijskega omrežja lahko samo v izjemnih primerih,
ki so utemeljeni, odstopa od zahtev. Ukrepe se v takšnih primerih uskladi s tangiranim proizvajalcem.
113. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja glede na to, da se
proizvajalci na srednjenapetostnem in nizkonapetostnem distribucijskem omrežju praviloma ne vključujejo v opravljanje sistemskih storitev, ne postavlja posebnih zahtev glede delovne
in jalove moči, če je že dogovorjena velikost cos.
114. člen
Postopke in pogoje za priključevanje proizvajalcev na
distribucijsko omrežje določa upravljalec distribucijskega
omrežja.
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115. člen
Otočno obratovanje določenih proizvajalcev električne
energije z omrežjem in odjemalci opredeljujejo posebna navodila, ki jih sprejme upravljalec distribucijskega omrežja.
116. člen
Ob priključevanju proizvodnih enot na 110 kV distribucijsko omrežje je potrebno upoštevati sistemska obratovalna navodila prenosnega omrežja za električno energijo.
117. člen
Tabele za izmenjavo podatkov 1A, 1B in 1C, ki so kot
Priloga I sestavni del tega navodila, predpisujejo potrebne minimalne zahteve za razvoj omrežij in dimenzioniranje postrojev.
Upravljalec distribucijskega omrežja in uporabnik omrežja lahko na podlagi medsebojnega sporazuma presežeta zahteve
teh navodil.
118. člen
Ustavitev dobave električne energije ali odklop uporabnikov distribucijskega omrežja izvede upravljalec distribucijskega
omrežja v skladu z določili energetskega zakona, splošnih
pogojev za dobavo in odjem električne energije in drugih podzakonskih aktov.
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1. ime odjemalca in sedež,
2. ime in sedež proizvajalca,
3. ime, sedež in šifra kupca (ali prodajalca), če ta ni
identična s šifro odjemalca ali proizvajalca in je kupec (prodajalec) le njun zastopnik,
4. ime pogodbenega plačnika za storitev dostopa,
5. čas začetka dobave električne energije,
6. čas konca dobave električne energije,
7. naslov prevzemno-predajnega mesta in
8. bloke 15-minutnih srednjih vrednosti moči za vsa prevzemno-predajna mesta za delavnike, sobote in nedelje (vozni
red) ali ustrezni nadomestni obremenitveni diagram.
125. člen
Vsaka zahteva za dostop do omrežja mora biti posredovana upravljalcu distribucijskega omrežja v veljavnih rokih za vložitev zahteve, ki jih določa Priloga II, ki je sestavni del tega
navodila. Zahteva za dostop do distribucijskega omrežja mora
biti podana v predpisani obliki, ki jo določi upravljalec distribucijskega omrežja.
126. člen
Vsaka zahteva za dostop do omrežja vsebuje tekočo številko zahteve pristojnega upravljalca distribucijskega omrežja,
ki ustreza trenutnemu času prispetja zahteve. Tekoče številke
nadzira in dodeljuje upravljalec distribucijskega omrežja.

IX. POGOJI ZA DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Postopek uveljavljanja dostopa do distribucijskega
omrežja
119. člen
Upravičeni odjemalci in proizvajalci imajo pravico dostopa
do distribucijskega omrežja, razen če jim upravljalec distribucijskega omrežja dostopa ne odobri. V imenu in za račun
upravičenega odjemalca ali proizvajalca lahko dostop do distribucijskega omrežja uveljavljajo tudi trgovec z električno energijo, zastopnik in posrednik.
120. člen
Dobavitelj tarifnim odjemalcem uveljavlja dostop do distribucijskega omrežja za tarifne odjemalce.
121. člen
Medsebojne relacije med upravljalcem distribucijskega
omrežja in uporabnikom ureja pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja.
122. člen
S pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, ki jo
skleneta upravljalec distribucijskega omrežja in uporabnik omrežja, pridobi uporabnik za določen čas zagotovljen dostop do
distribucijskega omrežja za določeno količino energije ob določenem času in v določeni smeri na točno določenih prevzemno-predajnih mestih. Upravljalec distribucijskega omrežja je
dolžan odobriti pravico do dostopa do največje moči, ki jo
določa pogodba o priključitvi.
123. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan skleniti pogodbo o dostopu tudi v primeru, ko v postopku reševanja spora
tako odloči Agencija za energijo.
124. člen
Da upravljalec distribucijskega omrežja pridobi vse potrebne informacije, ki jih potrebuje za izvedbo svoje funkcije v
procesu trga z električno energijo ali za pripravo pogodbe o
dostopu, ter za vsa predhodna preverjanja, mora uporabnik
omrežja predložiti naslednje podatke:

127. člen
Odgovornosti uporabnikov, upravljalca distribucijskega
omrežja in upravljalca prenosnega omrežja pri podajanju voznega reda v poteku storitve prenosa električne energije določa
upravljalec distribucijskega omrežja.
128. člen
Zahtevi za dostop do omrežja mora odjemalec priložiti:
1. obremenilni diagram,
2. prevzemno-predajna mesta s pripadajočo
infrastrukturo.
129. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan obvestiti
uporabnike o rezultatih preverjanja podane zahteve. V primeru, da pogoji niso izpolnjeni, upravljalec distribucijskega omrežja zahtevo zavrne ter o razlogih zavrnitve obvesti vlagatelja
zahteve.
130. člen
V postopku preverjanja izvedljivosti storitve prenosa električne energije po distribucijskem omrežju se preveri tehnična
izvedljivost in izvede usklajevanje voznih redov.
131. člen
V primeru, da električna energija pri transportu potuje po
omrežjih enega ali več upravljavcev distribucijskega omrežja,
morajo upravljalci distribucijskih omrežij raziskati izvedljivost
prenosa v okviru razpoložljivih obratovalnih pogojev, na prenos
energije pa morajo pristati vsi upravljalci, ki jih prenos zadeva.
132. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora pri preverjanju tehnične izvedljivosti ves čas upoštevati zahteve po sigurnem, zanesljivem in kakovostnem obratovanju distribucijskega omrežja.
133. člen
Izvedljivost storitve prenosa električne energije v distribucijskem omrežju se preverja tudi glede na tehnična določila iz
pogodbe o priključitvi.
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134. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja določi zgornjo mejo
proizvedene moči pri proizvajalcu električne energije tako, da
se zagotovijo tehnični pogoji za obratovanje omrežja. Za pridobitev odobritve presežka zgornje moči morajo dobavitelji električne energije pridobiti individualno odobritev upravljalca distribucijskega omrežja, ki poleg zgornje meje dovoljenega preseganja določi tudi obvezne čase v katerih sme prihajati do preseganj. Vse dogovorjene omejitve so na tej podlagi razvidne iz
voznega reda.

bnikom omrežja, ki niso ravnali v skladu z uredbo o omejevanju
obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem
sistemu (Uradni list RS, št. 42/95).

135. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja evidentira, koordinira, sestavlja, usklajuje in napoveduje upravljalcu prenosnega
omrežja vozne rede uporabnikov na naslednji način:
1. uporabnik je dolžan vedno napovedati vozni red (v
postopku za odobritev dostopa) upravljalcu omrežja na katerega je priključen;
2. upravljalec distribucijskega omrežja je odgovoren za
preverjanje izvedljivosti voznih redov. V postopku preverjanja
izvedljivosti upravljalec distribucijskega omrežja sodeluje z
upravljalcem prenosnega omrežja;
3. upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan posredovati vozne rede tudi upravljalcu distribucijskega omrežja sosednjih distribucijskih omrežij za del moči, ki se transportira preko
teh sosednjih omrežij;
4. upravljalec distribucijskega omrežja na podlagi kratkoročnih bilateralnih pogodb preverja možnost izvedbe voznega
reda, ki ga dobi od organizatorja trga ter ga odobri ali po
potrebi usklajuje. Za odnos med upravljalcem distribucijskega
omrežja in upravljalcem prenosnega omrežja veljajo določila
sistemskih obratovalnih navodil za prenosno elektroenergetsko omrežje SONPO-E;
5. kontrola storitev transporta električne energije in preverjanje zahtev za dostop do omrežja se izvaja vsak dan na
podlagi vseh prispelih zahtev do izteka predpisanega roka za
vložitev zahteve. Količine električne energije po voznem redu
morajo biti uravnotežene bilančno in časovno po električni
moči in električni energiji ter morajo upoštevati prenosno zmogljivost distribucijskega omrežja;
6. vozni redi se usklajujejo, dokler se uporabnikom omrežja ne zagotovi želena električna moč in električna energija.
Uporabnik je odgovoren za vozni red, ki ga napove upravljalcu distribucijskega omrežja.

141. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora izdati zavrnitev
zahteve za dostop do distribucijskega omrežja z ustrezno utemeljitvijo v rokih, ki so določeni v Prilogi II, ki je sestavni del
tega navodila.
Distributer električne energije dnevno nadzoruje storitev
prenosa električne energije in zahtev za dostop do omrežja na
podlagi vseh prispelih zahtev do izteka roka za prijavo. V primeru, da sta ogroženi sigurnost in zanesljivost delovanja distribucijskega omrežja, upravljalec distribucijskega omrežja zahtev
ne dovoli izvesti oziroma jih ne odobri.

136. člen
Če se v distribucijskem omrežju pojavijo preobremenitve,
mora upravljalec distribucijskega omrežja izvesti vse potrebne
ukrepe za vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.
137. člen
Ne glede na dogovorjene pogoje dobave lahko upravljalec distribucijskega omrežja pri preobremenitvah in v kriznem
stanju elektroenergetskega sistema izvaja omejevanje porabe
električne energije in moči.
138. člen
Uporabniki omrežja nimajo pravice do uveljavljanja nadomestila zaradi morebitne škode, nastale zaradi ravnanja operaterja v stanju pripravljenosti ali kriznem stanju elektroenergetskega sistema, če upravljalec distribucijskega omrežja ravna v
skladu z določili sistemskih obratovalnih navodil.
139. člen
Pri preobremenitvah in v kriznih obratovalnih stanjih omrežja mora upravljalec distribucijskega omrežja izvajati ustrezne
stikalne manipulacije in v najkrajšem možnem času zagotoviti
oskrbo čim večjega števila odjemalcev. V primeru nespoštovanja omejevanja porabe električne energije, upravljalec distribucijskega omrežja izstavi račun za nastale stroške tistim upora-

140. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja lahko zavrne dostop
do omrežja le zaradi tehničnih in obratovalnih omejitev v distribucijskem omrežju, pri čemer upošteva kriterije, ki jih upravljalec distribucijskega omrežja za posamezne dele omrežja določi v soglasju z Agencijo za energijo.

142. člen
Zavrnitve se izvedejo v obratnem vrstnem redu prispetja
zahtev in ob upoštevanju dodatnih kriterijev iz 143. člena navodila.
143. člen
Obveščanje mora biti izvedeno v okviru informacijskih
storitev upravljalca distribucijskega omrežja.
144. člen
Odobritev zahteve ter vse medsebojne obveznosti upravljalca distribucijskega omrežja in uporabnik potrdita s podpisom pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja. Spore
zaradi zavrnitve dostopa do distribucijskega omrežja rešuje
Agencija za energijo.
2. Obstoječi proizvajalci električne energije
in upravičeni odjemalci
145. člen
Dostop do distribucijskega omrežja so dolžni uveljavljati
vsi obstoječi upravičeni odjemalci, in obstoječi proizvajalce
električne energije. Za obstoječe uporabnike veljajo za dostop
popolnoma enaki postopki določeni s tem navodilom kot za
nove uporabnike.
3. Tarifni odjemalci
146. člen
Dobavitelj električne energije tarifnim odjemalcem je dolžan v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne
energije skleniti pogodbo o dobavi z vsakim tarifnim odjemalcem priključenim na distribucijsko omrežje.
147. člen
Za tarifne odjemalce uveljavlja dostop do distribucijskega
omrežja dobavitelj tarifnim odjemalcem na ta način, da z upravljalcem distribucijskega omrežja sklene ustrezno pogodbo o
dostopu do distribucijskega omrežja za energetsko zaključene
celote. Varnost dobave tarifnim odjemalcem zagotavlja dobavitelj tarifnim odjemalcem na ta način, da z upravljalcem distribucijskega omrežja sklepa ustrezne dolgoročne pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja ter ustrezne dolgoročne pogodbe o nakupu električne energije.
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148. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja pri tarifnih odjemalcih, priključenih na nizkonapetostno omrežje, zaradi njihovega
majhnega odjema praviloma ne meri moči, ampak le električno
energijo.
149. člen
Za različne odjemalce in za različne odjemne skupine
tarifnih odjemalcev dobavitelj tarifnim odjemalcem izdela razne
ustrezne nadomestne obremenitvene diagrame.
150. člen
Dobavitelj tarifnim odjemalcem posreduje upravljalcu distribucijskega omrežja vozni red odjema na nizkonapetostnem
omrežju, ki ga pripravi s pomočjo nadomestnih obremenitvenih
diagramov ter drugih razpoložljivih podatkov in meritev.
151. člen
Vozni red, ki ga upravljalcu distribucijskega omrežja posreduje dobavitelj tarifnih odjemalcev, upravljalec distribucijskega omrežja upošteva v svojih postopkih zbiranja, koordiniranja, sestavljanja ter usklajevanja vseh voznih redov uporabnikov in v napovedi voznega reda upravljalcu prenosnega omrežja, po opisanem postopku.
152. člen
Ob koncu izbranega obračunskega obdobja opravi upravljalec distribucijskega omrežja z dobaviteljem tarifnim odjemalcem obračun dejansko odvzete električne energije.
153. člen
Za proizvajalce električne energije na nizkonapetostnem
omrežju, za katere merjenje moči ni potrebno, veljajo določbe
iz 151. in 152. člena teh navodil.
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njih vrednosti moči (v normalnih obratovalnih pogojih) od usklajenega voznega reda, ki znaša +5 %.
159. člen
Osnova za obračun odstopanj je določena v predpisu o
delovanju izravnalnega trga električne energije in načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od
voznih redov.
Za nedopustna odstopanja zaračunava upravljalec distribucijskega omrežja povzročitelju nastale stroške po ceni sistemskih storitev.
160. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja ima pravico izklopiti
uporabnika distribucijskega omrežja, ki se ne drži dogovorjenega voznega reda, v peti četrtini ure odstopanja po predhodnem obvestilu.
5. Plačilo dostopa do omrežja
161. člen
Uporabnik distribucijskega omrežja je dolžan upravljalcu
distribucijskega omrežja plačati pogodbeno zagotovljeni dostop do omrežja v celoti, ne glede na to, koliko električne
energije je bilo v okviru tega dostopa ob posameznem času
preneseno.
162. člen
Uporabnik distribucijskega omrežja je pri trenutnem dostopu do omrežja dolžan plačati upravljalcu distribucijskega
omrežja dostop do omrežja za določen čas glede na količino
energije in moči na določenih prevzemno-predajnih mestih v
obsegu, kot izhaja iz sklenjenega posla na organiziranem trgu.
6. Baza podatkov in njihova zaupnost

4. Odstopanja od voznega reda
154. člen
Vsak uporabnik distribucijskega omrežja je dolžan upoštevati vozni red, ki je bil osnova za sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja med njim in upravljalcem distribucijskega omrežja.
155. člen
Za nadzor in obračun odstopanj od voznega reda ugotavlja (meri, registrira) upravljalec distribucijskega omrežja dejanske srednje vrednosti moči za 15-minutne bloke praviloma na
vseh prevzemno-predajnih mestih. Diagrami za namen obračuna se imenujejo obremenilni diagrami prevzemno-predajnega
mesta.
156. člen
Na prevzemno-predajnih mestih tarifnih odjemalcev zaradi njihovega majhnega odjema upravljalec distribucijskega
omrežja praviloma ne meri moči, ampak le električno energijo. Obračun odstopanj od voznega reda, ki ga je dobavitelj
tarifnim odjemalcem posredoval upravljalcu distribucijskega
omrežja, opravi upravljalec distribucijskega omrežja z dobaviteljem tarifnim odjemalcem na osnovi dejansko odvzete električne energije.

163. člen
Distributer električne energije je dolžan upravljalca distribucijskega omrežja oskrbeti s podatki o omrežju, postrojih in
napravah ter postrojih upravičenih odjemalcev. Oskrbeti mora
tudi povezavo in podatke, ki jih nudi geografski informacijski
sistem.
Upravljalec distribucijskega omrežja potrebuje za načrtovanje, izračune, vodenje obratovanja in analize ažurirane naslednje podatke o:
1. proizvajalcih električne energije, ki so priključeni na
distribucijsko omrežje;
2. postrojih in napravah upravičenih odjemalcev;
3. postrojih in napravah kvalificiranih proizvajalcev;
4. ponudnikih sistemskih storitev in
5. tarifnih odjemalcih.
164. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora dobiti ustrezne
tehnične podatke od upravljalca prenosnega omrežja o postrojih, ki so vezani na prevzemno-predajna mesta in sosednjih
upravljavcev distribucijskih omrežij o postrojih, vezanih na skupna prevzemno-predajna mesta.

157. člen
Za vsako prevzemno-predajno mesto se vnaprej določi,
kako se bodo ugotavljala odstopanja od voznega reda.

165. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je odgovoren za stalno vzdrževanje baze tehničnih podatkov. Dolžan je opozoriti na
napake in pomanjkljivosti podatkov, če to ugotovi pri svojem
delu.

158. člen
Za obračun odstopanj od voznega reda je pomembna
tolerančna meja odstopanj izmerjenih blokov 15-minutnih sred-

166. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja potrebuje za načrtovanje, izračune, vodenje obratovanja in analize sproti obnavljane naslednje podatke o:
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1. parametrih napetosti na prevzemno-predajnih mestih;
2. obremenitvah vodov;
3. stikalnem stanju omrežja in
4. pretokih moči.
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177. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan izdelovati
mesečno in letno poročilo o obremenitvah distribucijskega elektroenergetskega sistema.

167. člen
Upravljalcu distribucijskega omrežja sporočajo sprotne
podatke upravljalec prenosnega omrežja, proizvajalci, upravičeni odjemalci in upravljalci distribucijskih omrežij, s katerimi
ima prevzemno-predajna mesta.

178. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora odjemalce o
predvidenih prekinitvah obvestiti v pisni obliki, v primeru, da
gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

168. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora posredovati
upravljalcu prenosnega omrežja vse potrebne podatke, ki omogočajo zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja omrežij
in njihovo vzajemno obratovanje.

179. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan izdelati poročilo o nepredvidenih dogodkih in motnjah na distribucijskem
elektroenergetskem sistemu.

169. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora posredovati
Agenciji za energijo in organizatorju trga električne energije vse
podatke, ki jih potrebujeta za njuno delovanje.
170. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan pri zajemanju in vodenju obratovalnih podatkov o upravičenem odjemalcu:
1. zbirati in voditi iste podatke na enak način;
2. uporabljati enak format zajemanja podatkov;
3. v ta namen uporabljati kompatibilno programsko opremo in
4. uporabljati enotne parametre, načine in postopke zbiranja in vodenja podatkov, tako, da je omogočena takojšnja in
nemotena izmenjava vseh podatkov.
171. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora s podatki in
informacijami, ki jih dobi od uporabnikov omrežja, ravnati v
skladu z določili o zaupnosti. To ne velja za javne informacije o
delovanju podjetja, če so zakonito dostopne preko tretje osebe, ali jih je izdajatelj podatkov dal na neomejeno razpolago
tretji osebi.
7. Analize, poročila in objave
172. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja dnevno izvaja analize
obratovanja distribucijskega omrežja.
173. člen
Vsako motnjo v distribucijskemu elektroenergetskemu sistemu upravljalec distribucijskega omrežja zabeleži, po potrebi
analizira in izdela ustrezno poročilo.

180. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja oblikuje letno poročilo o stanju distribucijskega omrežja in obratovalnih podatkih.
181. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja izdeluje letno statistično poročilo o dogodkih na distribucijskem elektroenergetskem sistemu.
182. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja dostavlja letna poročila o stanju distribucijskega elektroenergetskega sistema
Agenciji za energijo.
183. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan najmanj
enkrat mesečno na svoje stroške objaviti podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja po posameznih distribucijskih
smereh.
184. člen
Če upravljalec distribucijskega omrežja zagotovi trajno
objavo podatkov o zasedenosti distribucijskega omrežja na
elektronski način, mora podatke sproti obnavljati najmanj enkrat dnevno.
185. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja mora v petnajstih
dneh po izteku koledarskega leta izdelati poračun stroškov
prednostnega dispečiranja.
186. člen
Poročilo o poračunu stroškov prednostnega dispečiranja
predloži upravljalec distribucijskega omrežja Agenciji za energijo.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

174. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan pripraviti in
izvajati spodbujevalne programe učinkovite rabe električne
energije.
175. člen
Na osnovi analiz upravljalec distribucijskega omrežja na
lastno pobudo ali pobudo pristojnega organa ali organizacije,
pripravi program učinkovite rabe energije.
176. člen
Program učinkovite rabe električne energije upravljalec
distribucijskega omrežja objavi v svojih, odjemalcem dostopnih, publikacijah.

187. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja spremlja uporabnost
tega navodila, predlaga spremembe in dopolnitve navodila, ki
morajo biti usklajene med upravljalci distribucijskega omrežja,
distributerji električne energije in po potrebi tudi uporabniki.
188. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor
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PRILOGA I
TABELE ZA IZMENJAVO PODATKOV
Tabela 1A: Minimalni obseg izmenjanih tehniènih podatkov v fazi pridobivanja soglasja za
prikljuèitev med upravljalcem distribucijskega omreja in odjemalci
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Tabela 1B:
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Minimalni obseg izmenjave tehniènih podatkov v fazi pridobivanja soglasja
za prikljuèitev med upravljalcem distribucijskega omreja in proizvajalci
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Tabela 1C: Minimalni obseg izmenjave tehniènih podatkov za prevzemno-predajno mesto med
upravljalcem distribucijskega omreja in upravljalcem prenosnega omreja
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VSEBINA
VLADA
617.
618.
619.

Stran

Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo
1057
Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo
sredstev iz popisa
1058
Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem
ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za
določeno blago
1068

MINISTRSTVA
620.
621.
622.
623.

Pravilnik o tlačni opremi
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
Pravilnik o vpisih v kataster stavb
Navodilo o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo

1068
1111
1113
1129

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

