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Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdajana
podlagi 10. in 14.6lena Zakona o meroslovju (Ur. list RS,5t.26105 - UPBl), ter prvega
odstavka 6. dlena in prvega odstavka 8. dlena Pravilnika o zahtevah, postopku
imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na podrodju meroslovja (Ur. list RS,
5t. 131104, 71106, 64108 in 27117, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja
pravne osebe za izvalanje overitev meril mase in merilnikov krvnega tlaka na zahtevo
Apollonia d.o.o., Zalo5ka cesta 155, 1000 Ljubljana, ki ga.v postopku zastopa g. Niko
Javornik (v nadaljevanju: imenovana oseba), izdaja naslednjo

ODLOEBO O IMENOVANJU

1. S to odlobbo se nadomesti odlodba Urada o imenovanju 5t. 6416-912O0916 z
dne 2. 9. 2009, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

Vrsta meril Vrsta
overitve Predpis Obseg

Neavtomatske
tehtnice

redna,
izredna

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za neavtomatske
tehtnice
(Ur. list RS, 5t. 25116)

Todnostni razred (lll) in (llll)
do 400 kg ter preskusnim
razdelkome>19.

Overitve tehtnic z n > 3000
se izvaja samo na mestu
uporabe.

Mobilne tehtnice za zunanje
lokacije niso vkljudene v
obseq imenovania.

Merilniki
krvnega tlaka

redna,
izredna

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za merilnike krvnega
tlaka (Ur. list RS 51. 24104 in
37i06)

2. ldentifikacijska Stevilka imenovane osebe je 398.

3. Overitve meril v obsegu iz prve todke izrekate odlodbe mora imenovana oseba
izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), dolodenimi z
veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije 5t. K-096 in prilogo k
akreditacijski listini 51.3150-0218/10-0005 z dne 13.6. 2017 ter v skladu z v
prvi todki izreka te odlodbe navedenim pravnim predpisom. O vsaki spremembi
metod in postopkov (normativni dokumenti), dolodenih z veljavno akreditacijsko
listino 5t. K-096 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma
obvestiti Urad.



4' lmenovana oseba mora v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stro5ke
vzdrlevanja sistema imenovanih oseb.

5. lmenovana oseba mora:

izpolnjevatizahteve za imenovanje ves 6as veljavnosti odlo6be o imenovanju,
izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od
tega obvezno na podro6jih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh
zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) iudi-na pbdrodjih
svojega merosl ovnega delovan ja izv en obseg a i menova nja,
delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajode ogla5evanje, seznanitev
uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektho nastopanje
na trgu),
nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z
obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale
na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vkljudno s spremembami v
organizacijah iz drugega odstavka 3. dlena pravilnika,
vna5ati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh nadrtovanih in izvedenih
prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili
Urada,
sproti obve5dati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih nadrtuje na
podrodju imenovanja,
obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritoZbah odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
slediti merosioVnim potrebam v Republiki Sloveniji in
razvoju na podrodju imenovanja,

- sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira
Urad,

- delovati v skladu z navodili Urada.

6. Ta odlodba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.

7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

ObrazloZitev:

Dne 9. 11. 2017 je imenovana oseba vlolrla zahtevo 5t. 6416-151201711 za
spremembo obsega imenovanja za izvajanje overitev meril v obsegu:

se prilagajati tehnidnemu

Vrsta meril Vrsta
overitve Predpis Obseg

Neavtomatske
tehtnice

redna,
izredna

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za neavtomatske
tehtnice
(Ur. list RS, 5t. 25116)

Todnostni razred (lll) in (llll)
do 400 kg ter preskusnim
razdelkome>19.

Overitve tehtnic z n > 3000
se izvaja samo na mestu
uporabe.

Mobilne tehtnice za zunanje
lokacije niso vkljudene v
obseg imenovania.
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Merilniki
krvnega tlaka

redna,
izredna

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za merilnike krvnega
tlaka (Ur. list RS 3t. 24104 in
37l06)

/'

V predmetni zadevi imenovanja gre za spremembo akreditacije, ki je posledica
uskladitve s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS
51.25116).

Zahtevaje vsebovala:
- ime firme in naslov vloZnika zahteve
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva
- navedbo predpisa, ki doloda meroslovne zahteve za merila, zakatera se imenovanje
zahteva
- podatke o odlodbi o imenovanju
- i4avo o veljavnostih zadnje potrjene verzije dokumentov poslovnika kakovosti,
vnesenih v bazo MIRS-info
- sporo6ilo, da vloZnik nima morebitnih podpogodbenikov.

S sklepom 5t. 641 6-151201714 z dne 16. 11. 2017 je bila imenovana strokovna komisija
v sestavi ga. Mojca BoZidek, vodja ter dlana mag. Ga5per VindiSar in ga. Simona Seli6,
z nalogo izvedbe postopka za imenovanja in priprave mnenja o tem, ali imenovana
oseba izpolnjuje pogoje iz 3. dlena pravilnika.

Strokovna komisija je vlogo s pripadajo6o dokumentacijo preudila. Na podlagi pregleda
dokumentacije, je komisija ugotovila, da je bila vloga popolna in ustreza zahtevam za
imenovanje iz 3. dlena pravilnika.

lmenovana oseba je za navedena podrodja pridobila akreditacijsko listino K-096 in
prilogo k akreditacijski listini 5t. 3150-0218/10-0005 zdne 13.6. 2017. S to prilogo k
akreditacijski listini ji izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN
ISO/IEC 17020:2Q12 tip C za izvajanje predmetnih overitev meril.

Skladno s 3. dlenom Pravilnika je lahko za izvajanje prvih overitev oziroma overitev
imenovana pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, de:

1. razpolaga s potrebnim strokovnim osebjem, ki je tehniino in strokovno
usposoblieno, ima poklicno integrite.to ter varuje poslovno tajnost vseh podatkov, s
katerimise seznani med opravljanjem svojih nalog

2. razpolaga s potrebnimitehniinimi sredstviter opremo,

3. ima zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz imenovanje,

4. je usposobljen za izvajanje prvih overitev oziroma overitev skladno s:
- predpisom, ki doloia meroslovne zahteve za merila v delu, za katerega se
imenovanje zahteva,
- predpisom o naiinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov ter o vrstah in nadinih njihove oznaiitve z oznakami skladnosti oziroma
predpisom o postopku redne overitve meril.

ee osebie imenovane osebe rsfoiasno deta tudi v drugi organizaciji, ki se ul<varja z
naiftovanjem, proizvodnjo, dobavo, montaZo, uporabo ali vzddevanjem meril, ki jih
imenovana oseba overja, mora imenovana oseba zagotoviti in dokazati, da njeno
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osebje v tej organizaciji ne sodeluje pri naiftovanju, proizvodnji, dobavi, montaZi,
uporabi alivzdrZevanju teh meril.

Po pregledu zahtevi priloZene dokumentacije, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju
in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info ter na osnovi drugih dostopnih
informacij je komisija preverila zgornje zahteve in ker gre za spremembo obsega
imenovanja zaradi uveljavitve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtoatske
tehtnice (Ur. list RS 5t. 25116) ter pomembnej5e strokovno-tehnidne spremembe niso
uvedene, je strokovna komisija sklenila, da izvedba ocenjevalnega obiska pri

imenovani osebi ni ootrebna.

Komisija je ugotovila, da je zahteva imenovane osebe za imenovanje za izvajanje
overitev zadevnih vrst meril utemeljena. Komisija je zato izdala pozitivno mnenje 5t.

6416-151201714 z dne 14. 12.2017 o upravidenosti spremembe obsega imenovanja.

Na podlagi zahteve, zahtevi priloZene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne
komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za
imenovanje in sicer v zgoraj navedenem obsegu in da je zato zahteva imenovane
osebe utemeljena.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroSke
vzdrlevanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. clena Uredbe o vi5ini stro5kov na
podrodju meroslovja (Ur. list RS, 5t. 124106, 122107,62110 in 8/16).

fdentifikacijska Stevilka imenovane osebe, ki je navedena v 2. tocki izreka, je
namenjena njeni identifikaciji pri overjanju meril.

V skladu z f . in 10. dlenom pravilnika mora imenovana oseba izpolnjevati zahteve za
imenovanje ves 6as veljavnosti odlodbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje
drugih obveznosti, navedenih v 5. todki izreka te odlodbe.
Skladno s drugim odstavkom 8. dlena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni
strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. dlena pravilnika zahtevi ugodi v
omejenem in dogovorjenem obsegu.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odlocbo je dopustna pritoZba na Ministrstvo za gospodarski razvoi in

tehnologijo v roku 15 dni od vro6itve odlodbe. PritoZba se vloZi pisno ali da ustno na
zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri

Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. ee je pritoZba poslana
priporo6eno po po5ti, se Steje, da je pravodasna, 6e je oddana na poSto zadnji dan
pritoZbenega roka. Za prrtoZbo je treba poravnati upravno takso po tar. Stev. 2 Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, 5t. 106/10 - UPBs, 14715-ZUUJFO,84l15 ZZeIP-J
in 32116) v znesku 18,10 € na TRR 5t. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 -

7111002.

Stran 4 od 5



Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. 5t. 1 Zakona o upravnih taksah (Ur. L RS,
5t. 106/'10-UPB5) in taksa za izdlo odlodbe v znesku 18,10 EUR po tar. 5t. 3 Zakona o
upravnih taksah (Ur. l. RS, 5t. 106/10-UPP,5, 14115-ZUUJFO, 8411S-ZZelP-J in 32l16)
sta poravnani.

Postopek vodila:

ga. Mojca BoZidek
sekretarka

"\---,1,.;--;'

Vroditi:
- Apollonia d.o.o., Zalo5ka cesta 155, 1000 Ljubljana, vroditev po ZUP

VloZiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva
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