
PRILOGA II 

POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 

 

1 PRESKUS TIPA  

1.1 Preskus tipa je tisti del postopka, s katerim organ za ugotavljanje skladnosti preveri in jamči, da je naprava, ki 

predstavlja predvideno proizvodnjo, v skladu z določili te odredbe, ki veljajo zanjo. 

1.2 Prošnjo za preskus tipa mora vložiti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU samo enemu od organov za 

ugotavljanje skladnosti. 

1.2.1 Prošnja mora vsebovati: 

– naziv in naslov proizvajalca oziroma če prošnjo vloži pooblaščeni zastopnik v EU, njegov naziv in naslov, 

– pisno izjavo, da prošnja ni bila vložena pri nobenem drugem organu za ugotavljanje skladnosti, 

– tehnično dokumentacijo, kot je določena v Prilogi IV. 

1.2.2 Proizvajalec mora organu za ugotavljanje skladnosti dati na voljo napravo, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, v 

nadaljevanju 'tip'. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko zahteva dodatne primerke tipa, če je to potrebno za program 

preskušanja. 

 Tip lahko dodatno zajema različice izdelka, če te različice nimajo drugačnih značilnosti glede na vrste nevarnosti. 

1.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora: 

1.3.1 pregledati tehnično dokumentacijo in preveriti, če je bil tip izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo, ter določiti 

elemente, ki so bili oblikovani v skladu z uporabljenimi določbami standardov iz 6. člena te odredbe in bistvenimi 

zahtevami te odredbe; 

1.3.2 izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede oziroma preskuse, da bi ugotovil, če rešitve proizvajalca ustrezajo bistvenim 

zahtevam, tam kjer niso bili uporabljeni standardi iz 6. člena te odredbe; 

1.3.3 izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede oziroma preskuse, da bi ugotovil, če so bili standardi učinkovito uporabljeni, 

kjer se je proizvajalec za to odločil, in s tem zagotavljajo skladnost z bistvenimi zahtevami. 

1.4 Ko tip zadovoljuje zahteve te odredbe, mora organ za ugotavljanje skladnosti prosilcu izdati certifikat o skladnosti 

tipa. Certifikat mora vsebovati ugotovitve pregleda, pogoje, če obstajajo, za njegovo veljavnost in potrebne podatke za 

razpoznavanje odobrenega tipa ter, če je pomemben, opis njegovega delovanja. Pomembni tehnični dokumenti, kot so 

slike in diagrami, morajo biti priloga certifikatu. 

1.5 Organ za ugotavljanje skladnosti mora druge organe za ugotavljanje skladnosti obvestiti o izdaji certifikata o 

skladnosti tipa in vsakršna dopolnila k omenjenemu tipu, kot je določeno v točki 1.7. Organi za ugotavljanje 

skladnosti lahko dobijo kopijo certifikata o skladnosti tipa oziroma njegovih dopolnilih ter na utemeljeno prošnjo 

kopijo dodatkov k certifikatu in poročilo o izvedenih pregledih in preskusih. 

1.6 Organ za ugotavljanje skladnosti, ki zavrne izdajo certifikata o skladnosti tipa ali ga prekliče, mora o tem obvestiti 

ministrstvo, pristojno za trg, ki ga je pooblastilo, oziroma druge organe za ugotavljanje skladnosti ter pri tem navesti 

razloge za svojo odločitev. 



  

1.7 Prosilec mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal certifikat o skladnosti tipa stalno obveščati o vseh 

spremembah odobrenega tipa, ki bi utegnile vplivati na skladnost z bistvenimi zahtevami.  

 Spremembe odobrenega tipa morajo dobiti dodatno odobritev organa za ugotavljanje skladnosti, ki je izdal certifikat o 

skladnosti tipa, ko te spremembe vplivajo na skladnost z bistvenimi zahtevami ali predpisanimi pogoji za uporabo 

naprave. Dodatna odobritev mora biti izdana kot dopolnitev izvirnemu certifikatu o skladnosti tipa. 

2 IZJAVA O SKLADNOSTI S TIPOM  

2.1 Izjava o skladnosti s tipom je tisti del postopka, s katerim proizvajalec izjavlja, da so dotične naprave v skladu s tipom, 

kot je določeno v certifikatu o skladnosti tipa in izpolnjujejo bistvene zahteve te odredbe. Proizvajalec ali njegov 

pooblaščeni zastopnik v EU pritrdi oznako CE na vsako napravo ter sestavi pisno izjavo o skladnosti. Izjava o 

skladnosti lahko zajema eno ali več naprav in jo mora hraniti proizvajalec. Oznaki CE mora slediti razpoznavna 

številka organa za ugotavljanje skladnosti, odgovornega za naključna preverjanja, navedena v točki 2.3. 

2.2 Proizvajalec mora storiti vse potrebno, da zagotovi, da se proizvodni proces, vključno s pregledom in preskušanjem 

končnih izdelkov, odraža v homogenosti proizvodnje in skladnosti naprav s tipom, kot je določeno v certifikatu o 

skladnosti tipa, in z zahtevami te odredbe. Organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga izbere proizvajalec, mora izvajati 

naključna preverjanja naprav, kot so določena v točki 2.3. 

2.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora na mestu samem naključno preverjati naprave v presledkih enega leta ali manj. 

Pregledano mora biti ustrezno število naprav in izvedeni morajo biti ustrezni preskusi po standardih iz 6. člena te 

odredbe, ali njim ustrezni, da bi zagotovili skladnost z ustreznimi bistvenimi zahtevami te odredbe. Organ za 

ugotavljanje skladnosti bo v vsakem primeru odločil, ali morajo biti ti preskusi izvedeni delno ali v celoti. Če je vsaj 

ena naprava zavrnjena, bo organ za ugotavljanje skladnosti preprečil trženje tega tipa. 

3 IZJAVA O SKLADNOSTI S TIPOM (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) 

3.1 Izjava o skladnosti s tipom (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) je postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje 

obveznosti iz točke 3.2, izjavlja, da so naprave skladne s tipom, kot je določeno v certifikatu o skladnosti tipa, in 

izpolnjujejo bistvene zahteve te odredbe. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU pritrdi oznako CE na 

vsako napravo in sestavi pisno izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti lahko zajema eno ali več naprav in jo mora 

hraniti proizvajalec. Oznaki CE mora slediti razpoznavna številka odgovornega organa za ugotavljanje skladnosti. 

3.2 Proizvajalec bo uporabil sistem kakovosti, ki zagotavlja skladnost naprav s tipom, določenim v certifikatu o skladnosti 

tipa oziroma z bistvenimi zahtevami te odredbe. Proizvajalec je nadzorovan, kot je določeno v točki 3.4. 

3.3 Sistem kakovosti 

3.3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za odobritev svojega sistema kakovosti izbranemu organu za ugotavljanje skladnosti 

za te naprave. 

 Prošnja mora vsebovati: 

 dokumentacijo sistema kakovosti, 

 jamstvo za izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, 

 jamstvo o vzdrževanju odobrenega sistema kakovosti za zagotavljanje njegove nenehne primernosti in 

učinkovitosti, 

 dokumentacijo, povezano z odobrenim tipom oziroma kopijo certifikata o skladnosti tipa. 

3.3.2 Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeni v obliki 

ukrepov, postopkov in pisnih navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati enotno razlago programov 

kakovosti, načrtov kakovosti, priročnikov kakovosti in zapisov. Vsebovala bo predvsem primeren opis: 

 ciljev kakovosti, organizacijske strukture in odgovornosti vodstva ter njihovih pristojnosti glede kakovosti naprav, 

 proizvodnega procesa, nadzora kakovosti in tehnik za zagotavljanje kakovosti ter sistematičnih ukrepov, ki bodo 

uporabljeni, 

 pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo, med njo in po njej ter pogostost izvajanja, 

 način nadzora zagotavljanja potrebne kakovosti naprav in učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 

3.3.3 Organ za ugotavljanje skladnosti bo pregledal in ocenil sistem kakovosti, da bi ugotovil, če sistem izpolnjuje zahteve, 

določene v točki 3.3.2. Skladnost s temi zahtevami je dosežena, če sistemi kakovosti uporabljajo ustrezni 

harmonizirani standard. Svojo odločitev mora sporočiti proizvajalcu in o tem obvestiti druge organe za ugotavljanje 

skladnosti. Obvestilo proizvajalcu mora vsebovati zaključke pregledov, naziv in naslov organa za ugotavljanje 

skladnosti ter utemeljeno odločitev o oceni pregledanih naprav. 



3.3.4 Proizvajalec mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki je odobril sistem kakovosti, stalno obveščati o vsakršnih 

dopolnitvah sistema kakovosti v zvezi z novimi spremembami, ki jih prinesejo na primer nove tehnologije in koncepti 

kakovosti. 

 Organ za ugotavljanje skladnosti mora pregledati predlagane spremembe in odločiti, če je spremenjeni sistem 

kakovosti v skladu z ustreznimi določili te odredbe ali če je potrebna vnovična ocena. O svoji odločitvi mora obvestiti 

proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključke pregleda in utemeljeno odločitev. 

3.3.5 Organ za ugotavljanje skladnosti, ki odvzame odobritev sistema kakovosti, mora o tem obvestiti druge organe za 

ugotavljanje skladnosti in navesti razloge za takšno odločitev. 

3.4 Nadzor  

3.4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti. 

3.4.2 Proizvajalec mora dovoliti organu za ugotavljanje skladnosti za potrebe pregleda omogočiti dostop do prostora 

proizvodnje, nadzora, preskušanja in skladiščenja ter priskrbeti vse potrebne podatke, predvsem: 

 dokumentacijo sistema kakovosti, 

 dokazila o kakovosti, kot so poročila pregledov in rezultati preskusov, podatki umerjanja, poročila o kvalifikacijah 

dotičnega osebja itd. 

3.4.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvesti preverjanje vsaj vsaki dve leti, da zagotovi, da proizvajalec vzdržuje in 

uporablja odobreni sistem kakovosti. Poročilo o pregledu mora poslati proizvajalcu. 

3.4.4 Poleg tega lahko organ za ugotavljanje skladnosti nenapovedano obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko izvede ali 

da izvesti preskuse na napravah. Proizvajalcu mora poslati poročilo o pregledu, in če je primerno, poročilo o 

preskusih. 

3.4.5 Proizvajalec lahko na zahtevo dostavi poročilo organa za ugotavljanje skladnosti. 

4 IZJAVA O SKLADNOSTI S TIPOM (garancija kakovosti izdelka) 

4.1 Izjava o skladnosti s tipom (garancija kakovosti izdelka) je postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti 

iz točke 4.2, izjavlja, da so naprave skladne s tipom, kot je določeno v certifikatu o skladnosti tipa, in izpolnjujejo 

bistvene zahteve te odredbe. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU pritrdi oznako CE na vsako napravo 

in sestavi pisno izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti lahko zajema eno ali več naprav in jo mora hraniti proizvajalec. 

Oznaki CE mora slediti razpoznavna številka odgovornega organa za ugotavljanje skladnosti. 

4.2 Proizvajalec bo pri končnem pregledu naprav in preskusih iz točke 4.3 uporabil odobren sistem kakovosti, ki je 

nadzorovan skladno s točko 4.4. 

4.3 Sistem kakovosti 

4.3.1 Po tem postopku mora proizvajalec vložiti prošnjo za odobritev svojega sistema kakovosti izbranemu organu za 

ugotavljanje skladnosti za te naprave. 

Prošnja mora vsebovati: 

 dokumentacijo sistema kakovosti, 

 jamstvo za izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, 

 jamstvo o vzdrževanju odobrenega sistema kakovosti za zagotavljanje njegove nenehne primernosti in 

učinkovitosti, 

 dokumentacijo, povezano z odobrenim tipom, in kopijo certifikata o skladnosti tipa. 

4.3.2 Kot del sistema kakovosti mora biti vsaka naprava preskušana. Izvedeni morajo biti vsi potrebni preskusi, kot so 

določeni v uporabljenih standardih iz 6. člena te odredbe ali enakovredni preskusi za preverjanje skladnosti z 

bistvenimi zahtevami te odredbe. 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeni v obliki 

ukrepov, postopkov in pisnih navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati enotno razlago programov 

kakovosti, načrtov, navodil za uporabo in dokazil. 

Dokumentacija sistema kakovosti mora vsebovati predvsem primeren opis: 

 ciljev kakovosti, organizacijske strukture ter odgovornosti vodstva in njihovih pristojnosti glede kakovosti naprav, 

 pregledov in preskusov, ki jih je treba izvesti po proizvodnji, 

 načina preverjanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 



  

 

4.3.3 Organ za ugotavljanje skladnosti bo pregledal in ocenil sistem kakovosti, da bi ugotovil, če sistem izpolnjuje zahteve 

iz točke 4.3.2. Šteje se, da so sistemi kakovosti skladni z zahtevami te odredbe, če uporabljajo ustrezni standard. 

 Svojo odločitev mora sporočiti proizvajalcu in o tem obvestiti druge organe za ugotavljanje skladnosti. Obvestilo 

proizvajalcu mora vsebovati zaključke pregledov, naziv in naslov organa za ugotavljanje skladnosti ter utemeljeno 

odločitev o dotičnih napravah. 

4.3.4 Proizvajalec mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki je odobril sistem kakovosti, obveščati o vsakršnih dopolnitvah 

sistema kakovosti, potrebnih zaradi novih tehnologij in konceptov kakovosti. 

 Organ za ugotavljanje skladnosti mora pregledati predlagane spremembe in odločiti, če je spremenjeni sistem 

kakovosti v skladu z določili te odredbe in če je potrebna vnovična ocena. O svoji odločitvi mora obvestiti 

proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati zaključke pregleda in utemeljeno odločitev. 

4.3.5 Organ za ugotavljanje skladnosti, ki odvzame odobritev sistema kakovosti, mora o tem obvestiti druge organe za 

ugotavljanje skladnosti in navesti razloge za takšno odločitev. 

4.4 Nadzor  

4.4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti. 

4.4.2 Proizvajalec mora organu za ugotavljanje skladnosti za potrebe pregleda dovoliti dostop do prostora nadzora, 

preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, predvsem: 

 dokumentacijo sistema kakovosti, 

 dokazila o kakovosti, kot so poročila pregledov, rezultati preskusov, podatki umerjanja, poročila o kvalifikacijah 

dotičnega osebja itd. 

4.4.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvesti preverjanje vsaj vsaki dve leti, da zagotovi, da proizvajalec vzdržuje in 

uporablja odobreni sistem kakovosti. Poročilo o pregledu mora poslati proizvajalcu. 

4.4.4 Poleg tega lahko organ za ugotavljanje skladnosti nenapovedano obišče proizvajalca. Med temi obiski lahko izvede ali 

da izvesti preskuse na napravah. Proizvajalcu mora poslati poročilo o nadzoru, in če je primerno, poročilo o preskusu. 

4.4.5 Proizvajalec lahko na zahtevo dostavi poročilo organa za ugotavljanje skladnosti. 

5 OVERJANJE 

5.1 Overjanje je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU preverja in izjavlja, da so naprave 

v skladu s tipom, določenim v certifikatu o skladnosti tipa in da izpolnjujejo zahteve te odredbe. 

5.2 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU ukrene vse potrebno, da proces proizvodnje zagotavlja skladnost 

naprav s tipom, kot je ta določen v certifikatu o skladnosti tipa in skladnost z zahtevami te odredbe. Proizvajalec ali 

njegov pooblaščeni zastopnik v EU mora pritrditi oznako CE na vsako napravo in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. 

Izjava o skladnosti se lahko nanaša na eno ali več naprav in jo mora hraniti proizvajalec ali njegov pooblaščeni 

zastopnik v EU. 

5.3 Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvajati ustrezne preglede in preskuse, s katerimi se preveri skladnost naprave z 

zahtevami te odredbe s pregledi in preskusi vsake naprave, kot je to določeno v točki 5.4., ali s pregledi in 

preskušanjem naprav na statistični osnovi, kot je to določeno v točki 5.5, glede na izbiro proizvajalca. 

5.4 Overjanje s pregledi in preskusi vsake naprave 

5.4.1 Vse naprave morajo biti posamično pregledane. Izvedejo se ustrezni preskusi, kot je to določeno v standardih iz 6. 

člena te odredbe ali enakovredni preskusi. Tako se preveri njihova skladnost s tipom, določena v certifikatu o 

skladnosti tipa in skladnost z zahtevami te odredbe. 

5.4.2 Organ za ugotavljanje skladnosti pritrdi ali uredi, da se pritrdi ustrezna razpoznavna številka na vsako napravo in 

sestavi pisni certifikat o skladnosti, ki se nanaša na opravljene preizkuse. Certifikat o skladnosti se lahko nanaša na 

eno ali več naprav. 

5.4.3 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU mora zagotoviti, da bo na zahtevo dostavil poročilo organa za 

ugotavljanje skladnosti. 

 



 

5.5 Statistično overjanje 

5.5.1 Proizvajalec predloži izdelane naprave v obliki enotnih serij in izvrši vse potrebne ukrepe, da proces proizvodnje 

zagotavlja enotnost vsake izdelane serije. 

5.5.2 Statistični nadzor pomeni naslednje: 

 Naprave so predmet statističnega nadzora po lastnostih. Razvrsti se jih v skupine, ki jih je moč razločiti oziroma v 

enote enega samega modela, izdelane pod enakimi pogoji. Serija se pregleda v naključno izbranih časovnih presledkih. 

Naprave, ki tvorijo vzorec, se pregledajo posamično. Izvedejo se ustrezni preskusi, kot je to določeno v standardih iz 

6. člena te odredbe ali enakovredni preskusi, da se določi, ali naj se serija sprejme ali zavrne. 

Uporablja se sistem vzorčenja z naslednjimi lastnostmi: 

 stopnja kakovosti, ki ustreza 95% verjetnosti sprejemljivosti, odstotek neskladnih izdelkov pa je med 0,5 in 1,5%. 

 mejna kakovost, ki ustreza 5% verjetnosti sprejemljivosti, odstotek neskladnih izdelkov pa je med 5 in 10%. 

5.5.3 V primeru sprejetih serij organ za ugotavljanje skladnosti pritrdi ali uredi, da se pritrdi ustrezna razpoznavna številka 

na vsako napravo in sestavi pisni certifikat o skladnosti, ki se nanaša na opravljene preskuse. Vse naprave v seriji se 

lahko dajo v promet, razen tistih, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladne. 

Kjer se serija zavrne, izvede organ za ugotavljanje skladnosti ustrezne ukrepe, s katerimi prepreči, da bi ta serija prišla 

v promet. V primeru pogostih zavrnitev serij lahko organ za ugotavljanje skladnosti opusti statistično overjanje. 

Proizvajalec lahko na odgovornost organa za ugotavljanje skladnosti pritrdi razpoznavno številko organa za 

ugotavljanje skladnosti med procesom izdelave. 

5.5.4 Proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik mora zagotoviti, da bo na zahtevo dostavil poročilo organa za 

ugotavljanje skladnosti. 

6 OVERJANJE ENOT 

6.1 Overjanje enot je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik preverja in izjavlja, da naprava, ki 

je dobila certifikat, naveden v točki 2, izpolnjuje zahteve te odredbe. Dobavitelj pritrdi oznako CE na napravo in 

sestavi pisno izjavo o skladnosti, ki jo mora hraniti. 

6.2 Organ za ugotavljanje skladnosti mora pregledati napravo in izvesti ustrezne preskuse, pri čemer upošteva tehnično 

dokumentacijo, da tako zagotovi njeno skladnost z zahtevami te odredbe. Organ za ugotavljanje skladnosti pritrdi ali 

uredi, da se pritrdi ustrezna razpoznavna številka na vsako odobreno napravo in sestavi pisni certifikat o skladnosti, ki 

se nanaša na opravljene preskuse. 

6.3 Namen tehnične dokumentacije, ki se nanaša na načrtovanje naprave, kot je navedeno v Prilogi IV, je omogočiti 

ugotavljanje skladnosti z zahtevami te odredbe ter razumevanje konstrukcije, izdelave in delovanja naprave. Tehnična 

dokumentacija, omenjena v Prilogi IV, mora biti na voljo organu za ugotavljanje skladnosti. 

6.4 Če organ za ugotavljanje skladnosti meni, da je to potrebno, se pregledi in preskusi lahko izvedejo po vgradnji 

naprave. 

6.5 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v EU mora zagotoviti, da bo na zahtevo dostavil poročilo organa za 

ugotavljanjeskladnosti. 


