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Zadeva:  OCENA NESORAZMERNEGA BREMENA ZA 
SPLETNO STRAN URADA RS ZA MEROSLOVJE 

 

 

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA) 

je bila spletna stran Urada RS meroslovje posodobljena in dopolnjena z namenom 

omogočiti vsem uporabnikom spletne strani Urada čim večjo dostopnost do objavljenih 

dokumentov in vsebin. Določeni dokumenti, ki so nastali v  preteklosti (pred 23. 9. 2018) 

ostajajo še vedno v zaprtih formatih, kar smo prepoznali in ocenili kot breme za ranljive 

skupine. Prav tako, dopuščamo možnost, da določene vsebine na spletni strani, ki so 

namenjene deležnikom s področja meroslovja, ne bodo razumljive širši javnosti.  

Iz zapisanega je Urad, kot zavezanec, imenoval kontaktno osebo mag. Dominiko 

Rozoničnik, ki je vsem uporabnikom na voljo preko elektronskih naslovov: 

gp.mirs@gov.si, dominika.rozonicnik@gov.si ali telefonskih številk: 01-244-2721, 041-

721-470. Kontaktna oseba bo uporabnikom skupaj s sodelavci pomagala pridobiti vse 

potrebne podatke in dokumente. 

 

Skladno z 8. členom ZDSMA naj uporabniki na navedene kontakte: 

- obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede 

dostopnosti iz 5. člena tega zakona; 

- zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega 

odstavka 3. člena tega zakona ter za informacije, ki v skladu z oceno o 

nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni 

obliki. 

 

Urad RS za meroslovje bo skladno z drugo točko 8. člena uporabniku odgovoril na 

obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na 

zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo 

uporabniku v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in tudi vzrok za zakasnitev z 

odgovorom. 
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1. Popis vseh dokumentov na spletni strani Urada RS za meroslovje in njihova 

oblika oziroma dostopnost (odprti/zaprti) 

 

Podtema: Novice 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

 Vsi dokumenti in gradiva so odprta. 

Podtema: Teme in projekti 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

Mednarodni sistem merskih enot Si 

/ Vsi dokumenti in gradiva so odprta. 

Zagotavljanje sledljivosti meril 

Koristne informacije s področja zagotavljanja 

sledljivosti merilnih rezultatov v Sloveniji 

Odprt dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Zakonska merila 

Overitveni roki za zakonska merila Odprti dokument 

Overitvene in zaščitne oznake Odprti dokument 

Navodila o izvajanju nalog imenovanih oseb PDF z dostopno vsebino 

Navodila o nameščanju overitvenih nalepk na 

priprave za merjenje tekočih goriv 

PDF z dostopno vsebino 

Koristne informacije za imenovane osebe Odprti dokument 

Slike »Overitvenih oznak« Opisane 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Meroslovni nadzor 

Strateške usmeritve in prioritete dela sektorja 

za meroslovni nadzor MIRS za leto 2020 

PDF z dostopno vsebino 

Poročilo o izvajanju strateških usmeritev in 

prioritet nadzora Urada za meroslovje za leto 

2019 

PDF z dostopno vsebino 

Vprašalnik za izvajanje Pravilnika o količinah 

predpakiranih izdelkih 

PDF z dostopno vsebino 

Vprašalnik za priznanje postopkov interne 

količinske kontrole predpakiranih izdelkov, 

Znaka EGS 

Odprti dokument 

Registrirani uporabniki znaka ePPi www Odprti dokument 

Odločba s področja meril 1 Zaprti dokument – skeniran dokument, ki je 

shranjen v PDF. Dokument je nastal pred 

23.9.2018 in ne obstaja v Wordovi ali kateri 

drugi odprti obliki zapisa. 

Odločba s področja meril 2 Zaprti dokument – skeniran dokument, ki je 

shranjen v PDF. Dokument je nastal pred 

23.9.2018 in ne obstaja v Wordovi ali kateri 

drugi odprti obliki zapisa. 

Odločba s področja predpakiranih izdelkov Zaprti dokument – skeniran dokument, ki je 

shranjen v PDF. Dokument je nastal pred 

23.9.2018 in ne obstaja v Wordovi ali kateri 

drugi odprti obliki zapisa. 

Odločba s področja izdelkov iz plemenitih 

kovin 

Zaprti dokument – skeniran dokument, ki je 

shranjen v PDF. Dokument je nastal pred 

23.9.2018 in ne obstaja v Wordovi ali kateri 

drugi odprti obliki zapisa. 

Koristne informacije za potrošnike Odprti dokument 



 

 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Plemenite kovine 

Tabela standardnih stopenj čistin izdelkov iz 

plemenitih kovin 

PDF z dostopno vsebino 

Oznaka skladnosti na izdelkih iz plemenitih 

kovin 

Zaprti dokument - Dokument je bil še pred 

23.9.2019 izdelan v tiskarni in zaradi posebnih 

barv zaščite ter morebitnega ponarejanja oblik 

žigov obstaja le v zaprti obliki. Na Uradu RS 

za meroslovje obstaja le JPG verzija 

dokumenta. 

EU državni žigi Zaprti dokument - skeniran dokument, ki je 

shranjen v PDF. Dokument je nastal pred 

23.9.2018 in ne obstaja v Wordovi ali kateri 

drugi odprti obliki zapisa. 

Slika »Državni žig, oznaka dobavitelja in 

čistine odtisnjeni na izdelku iz plemenite 

kovine.« 

Opisana. 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Podtema: Storitve 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

Kalibriranje in ugotavljanje skladnosti meril 

MIRS OB AKRED 4.4 01 Zahteva za 

kalibracijo  

Odprti dokument 

MIRS DN AKRED 4.7 01 Pogoji poslovanja 

Urada RS za meroslovje na področjih 

preskušanja, kalibracij in overitev meril 

Odprti dokument 

MIRS DN AKRED 4.8 01 Postopek obravnave 

pritožb in pripomb 

Odprti dokument 

OB CEB 4.4 02 v07 Zahteva za odobritev tipa 

merila 

Odprti dokument 

MIRS OB CEG 4.4 02 Zahteva za neposredno 

overitev posamicnega merila 

Odprti dokument 

OB CE 4.4 01 v12 Zahteva za preskus in ali 

ugotavljanje skladnosti merila po modulu B ali 

G 

Odprti dokument 

MIRS DN LM 5.4 32 Spisek zahtev za 

tehnično dokumentacijo za tehtnice 

Odprti dokument 

MIRS DN CEG 5.4 02 v01 Zahteve za 

tehnicno dokumentacijo merilni sistemi Modul 

G 

Odprti dokument 

MIRS DN Navodila za blagajne, ki so 

priključene na neavtomatske tehtnice 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN CE 4.4 01 Splošni pogoji za 

ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN AKRED 4.7 01 Pogoji poslovanja 

Urada RS za meroslovje na področjih 

preskušanja, kalibracij in overitev meril 

Odprti dokument 

MIRS DN CE 4.4 02 Certifikacijska shema 

Modul B: EU-pregled tipa 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN CE 4.4 07 Certifikacijska shema 

Modul G: Skladnost na podlagi neposredne 

overitve posamičnega merila 

PDF z dostopno vsebino 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/MIRS/Dokumenti-in-obrazci/OB-AKRED-4.4-01-v06-Zahteva-za-kalibracijo.dotx
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/MIRS/Dokumenti-in-obrazci/OB-AKRED-4.4-01-v06-Zahteva-za-kalibracijo.dotx


 

 

MIRS DN AKRED 4.8 01 Postopek obravnave 

pritožb in pripomb 

Odprti dokument 

MIRS OB CED 4.4 02 Zahteva za presojo 

sistema kakovosti 

Odprti dokument 

MIRS OB CED 4.4 01 Zahteva za odobritev 

sistema kakovosti po modulu D D1 E1 

Odprti dokument 

MIRS DN CE 4.4 01 Splošni pogoji za 

ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN CE 4.4 03 Certifikacijska shema 

Modul D: Skladnost s tipom na podlagi 

zagotavljanja kakovosti proizvodnje 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN CE 4.4 04 Certifikacijska shema 

Modul D1: Zagotavljanje kakovosti 

proizvodnega postopka 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN CE 4.4 05 Certifikacijska shema 

Modul E1: Zagotavljanje kakovosti končne 

kontrole in preskušanja merila 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN AKRED 4.8 01 Postopek obravnave 

pritožb in pripomb 

Odprti dokument 

MIRS OB CE 5.4 02 Zahteva za postopek 

obvezne predhodne odobritve 

Odprti dokument 

MIRS OB OV 4.4. 01 Zahteva za overitev 

merila  

Odprti dokument 

MIRS OB OV 4.4 02 Seznam meril k zahtevi 

za overitev merila  

Odprti dokument 

MIRS OB OVM 5.10 10 Izračun skladnost 

modulov  

Odprti dokument 

MIRS OB OV 5.5 02 Primopredajni zapisnik  Odprti dokument 

MIRS OB OV 4.4 03 Števci električne energije 

- Prijava ali sprememba sestave populacije 

Odprti dokument 

MIRS OB OV 4.4 04 Števci električne energije 

- Prijava o izgradnji populacije 

Odprti dokument 

MIRS DN CE 4.4 01 Splošni pogoji za 

ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN AKRED 4.7 01 Pogoji poslovanja 

Urada RS za meroslovje na področjih 

preskušanja, kalibracij in overitev meril 

Odprti dokument 

MIRS DN CE 4.4 06 Certifikacijska shema 

Modul F: Skladnost s tipom na podlagi 

overitve proizvodov 

PDF z dostopno vsebino 

MIRS DN AKRED 4.8 01 Postopek obravnave 

pritožb in pripomb 

Odprti dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Imenovanje za izvajanje overitev meril 

MIRS OB IO 4.4 01 Zahteva za imenovanje Odprti dokument 

MIRS OB IO 4.4 02 Zahteva za spremembo 

obsega imenovanja 

Odprti dokument 

MIRS OB IO 5.8 01 Zahteva za naročilo 

overitvenih oznak 

Odprti dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Plemenite kovine 



 

 

MIRS OB LAK 4.4 01 Zahteva za določitev 

znaka dobavitelja izdelovalca 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 02 Zahteva za določitev 

znaka dobavitelja uvoženih izdelkov 

Odprti dokument 

MIRS LAK Izjava o prenehanju dejavnosti Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 03 Zahteva za izdajo nove 

odločbe o znaku dobavitelja izdelovalca 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 16 izdelovalec izdelkov iz 

PK tehnična dokumentacija 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 04 Zahteva za izdajo nove 

odločbe o znaku dobavitelja uvoznika ali 

izdelovalčevega zastopnika 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 17 uvoznik izdelkov iz PK 

tehnična dokumentacija 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 05 Zahteva za preskus in 

označitev izdelkov iz plemenitih kovin z 

oznako skladnosti 

Odprti dokument 

MIRS OB LAK 4.4 15 Zahteva za preskus in 

označitev izdelkov iz plemenitih kovin s CCM 

oznako 

Odprti dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Cenik 

Lastna dejavnost Cenik PDF z dostopno vsebino 

Podtema: Javne objave 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

Seznam opreme za odprodajo 2020 splet PDF z dostopno vsebino 

Podtema: Zakonodaja 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

Navodilo o lastni dejavnosti Odprti dokument 

Navodilo o spremembi navodila o lastni 

dejavnosti MIRS 

Odprti dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

Podtema: O uradu 

 Dokument Vzrok nedostopnosti za ranljive skupine 

Vizija in cilji 

Strategija meroslovja v RS do 2025 PDF z dostopno vsebino 

Priloga k Strategiji meroslovja do 2025 1 PDF z dostopno vsebino 

Zgodovina Urada za meroslovje 

Že več kot 200 let skrbimo za točna in 

zanesljiva merjenja (knjižica) 

Zaprta oblika – knjižica je natisnjena in se 

nahaja v fizični obliki.  

Predstavitvena zgibanka "MEROSLOVJE" Odprti dokument 

Zgodovina meroslovja v Sloveniji (arhiv) Odprti dokument 

Pooblaščene uradne osebe 

Seznam uradnih oseb, ki imajo pooblastilo za 

odločanje/vodenje na podlagi Zakona o 

splošnem upravnem postopku 

Odprti dokument 

Linki in povezave v druga okna  Urejeno 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ocena nesorazmernega bremena 

 

 

 
 

Graf 1: Grafični prikaz dostopnosti posameznih dokumentov in spletnih povezav na 

spletni strani Urada RS za meroslovje 

 

 

 

Pripravil/-a: 

mag. Dominika Rozoničnik                                                    dr. Samo Kopač 

                                                            direktor 


