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Ime institucije
Ime institucije
Sedež podjetja
Sedež
(ulica,
podjetja
kraj, poštna
(ulica, kraj, poštna
številka)
številka)
Kontaktni podatki
Kontaktni podatki
Odgovorna oseba
Odgovorna
za pošiljanje
oseba za pošiljanje
podatkov podatkov
Namestnik odgovorne
Namestnikosebe
odgovorne
za
osebe za
pošiljanje podatkov
pošiljanje podatkov
Obdobje poročanja:
Obdobje poročanja:
KomunikacijaKomunikacija
preko digitalnega
preko digitalnega
potrdila
potrdila

Ime

Ime

Priimek

DA

DA

NE

Priimek
Delovno mesto
Delovno mesto Telefon

Telefon

Fax

Fax

GSM

GSM Elektronska pošta
Elektronska pošta
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OBRAZECOBRAZEC
A1: GLAVNI
A1:PODATKI
GLAVNI PODATKI

NE

Tabela 1: Podatki
Tabelao1:vrstah,
Podatki
številu
o vrstah,
in lokacijah
številu innaprav
lokacijah
za razvrščanje
naprav za razvrščanje
kovancev kovancev

Informacija oInformacija
začetku (Z)ooz.
začetku (Z)
Datum
oz. (veljavno
Datum
od)(veljavno
Proizvajalec
od)
in
Proizvajalec
tip
Opis
in uporabljene
tip
Opis uporabljene
Naslov, kjer je
Naslov,
naprava
kjer je naprava
Obratovalni čas
ObratovalniSkupno
čas
število
Skupno število
1
zaključku (K)zaključku
obratovanja
(K) obratovanja
naprave
(verzija
naprave (verzijalocirana
locirana
naprav v obratovanju
naprav v obratovanju
naprave 1 naprave
programske opreme)
programske opreme)
1
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1) Ti podatki se1)
vnesejo
Ti podatki
v skladu
se vnesejo
z ustreznimi
v skladu
vnosi
z ustreznimi
na spletnivnosi
stranina
Evropske
spletni strani
komisije.
Evropske komisije.
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OBRAZECOBRAZEC
A2: OPERATIVNI
A2: OPERATIVNI
PODATKI PODATKI
Ime institucije
Ime institucije
Sedež podjetja
Sedež
(ulica,
podjetja
kraj, (ulica, kraj,
poštna številka)
poštna številka)
Kontaktni podatki
Kontaktni podatki
Ime
Odgovorna oseba
Odgovorna
za pošiljanje
oseba za pošiljanje
podatkov podatkov
Namestnik odgovorne
Namestnikosebe
odgovorne
za
osebe za
pošiljanje podatkov
pošiljanje podatkov
Obdobje poročanja:
Obdobje poročanja:
Komunikacija
Komunikacija
preko
preko
digitalnega potrdila
digitalnega potrdila

DA

Ime

Priimek

DA

NE

PriimekDelovno mesto
Delovno mesto
Telefon

TelefonFax

FaxGSM

GSM
Elektronska Elektronska
pošta
pošta
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NE

Tabela 2: Operativni
Tabela 2: Operativni
podatki v zvezi
podatki
z napravami
v zvezi z napravami
za razvrščanje
za razvrščanje
kovancev (za
kovancev
vsako napravo
(za vsako
zanapravo
razvrščanje
za razvrščanje
kovancev posebej)
kovancev posebej)

€0,01
€0,02
€0,05
€0,10
€0,20
€0,50
€1,00
€2,00

€0,01
€0,02
€0,05
€0,10
€0,20
€0,50
€1,00
€2,00

tega eurokovanci,
Od tega eurokovanci,
Skupno število
Skupno število
Od tega število
Od tegaOd
število
ki so ponovno
ki dani
so ponovno
v
dani v
obdelanih obdelanih
neprimernih neprimernih
eurokovancev
eurokovancev
eurokovancev
eurokovancevobtok1
obtok1

1) Izvzeti so eurokovanci,
1) Izvzeti sokieurokovanci,
se vrnejo v NCB,
ki se vrnejo
in eurokovanci,
v NCB, inkieurokovanci,
se ponovno dajo
ki sevponovno
obtok prek
dajookenca.
v obtok prek okenca.
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