Številka: 3600-5/2020-41
Datum: 11. 6. 2020

Proizvajalci, njihovi pooblaščeni zastopniki in
uvozniki kurilnih naprav

ZADEVA: Preverjanje skladnosti dokumentacije o lastnostih kurilnih naprav skladno z
Uredbo Komisije (EU) 2015/1189
ZVEZA: Seznam ustreznih malih kurilnih naprav
Spoštovani,
Pri pregledu prejetih dokumentov in preverjanju seznama kurilnih naprav (datirano na 26. 3.
2020) so bila ugotovljena večja neskladja, zato se odpira več vprašanj o ustreznosti kurilnih
naprav, ki so navedene na seznamu.
Uredba Komisije (EU) 2015/1189 v Prilogi II določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo
kotlov na trdna goriva. V skladu s točko 2.(a)(1) omenjene priloge je potrebno od 1. januarja
2020 za kotle na trdna goriva v priročnikih z navodili za monterje in končne uporabnike ter
na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev, njihovih pooblaščenih zastopnikov in
uvoznikov, zagotoviti informacije iz preglednice 1, ki vključujejo tudi tehnične parametre,
izmerjene in izračunane v skladu s Prilogo III ter izražene na število decimalnih mest, kot je
prikazano v preglednici.
Z namenom, da se bo lahko preverilo ali so kurilne naprave skladne z zahtevami navedene
uredbe, vas pozivamo, da nam za vse vaše kurilne naprave dostavite:




informacije v obliki preglednice 1, zahtevane z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189, Priloga II;
povezave na spletno stran, kjer so dostopne informacije v obliki
preglednice 1 (Uredba Komisije (EU) 2015/1189, Priloga II);
merilna poročila skladna z standardom EN 303-5, na podlagi katerih
je bila izpolnjena preglednica 1, kjer označite podatke, ki so potrebni za izračune v
preglednici 1.

Rok za dostavo zahtevane dokumentacije je 14 dni.
V primeru, da za kurilne naprave ne bodo dostavljene informacije iz prejšnjega odstavka ali
v primeru, da tehnični parametri iz preglednice 1 niso skladni s podatki, dostopnimi na javno
dostopni spletni strani, bodo kurilne naprave umaknjene iz informativnega seznama
kurilnih naprav objavljenega na spletni strani Eko sklada, j.s. in ne bodo upravičene
do nepovratnih spodbud Eko sklada, j.s.. Podatki bodo predani v nadaljnjo obravnavo na
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki je zadolžen za ugotavljanje skladnosti proizvodov z
evropsko zakonodajo. V tem primeru je to ugotavljanje skladnosti izdelka z Uredbo Komisije
(EU) 2015/1189 ter Direktivo 2009/125/ES, ki določa označevanje izdelka z znakom CE.
Lep pozdrav,
mag. Mojca Vendramin
direktorica Eko sklada
V vednost:
 gp.mop@gov.si (elektronska vročitev)
Vložiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva, tu

