
Priloga 3: Minimalne zahteve za program zagotavljanja kakovosti (v nadaljnjem 
besedilu PZK) za embalažo za nevarno blago 
 
 
 
1 Struktura in obseg PZK 

 

Priporočljivo je, da ima proizvajalec embalaže vpeljan PZK v skladu z veljavnim sistemom 

vodenja kakovosti, kot je npr. SIST EN ISO 9001/2000. Vendar pa proizvajalec lahko omeji 

PZK na elemente, navedene v nadaljevanju. 

 

Bolj kot pri običajnih sistemih vodenja kakovosti je treba pri embalaži za nevarno blago pri 

vpeljavi PZK upoštevati razmerje med proizvajalcem in porabnikom, predpise za nevarno 

blago, odgovornosti pri nadzoru kakovosti in aktivnosti organizacije. 

Elementi, ki predstavljajo zahtevani minimum, so določeni v nadaljevanju, ustrezajo pa 

naslednjim zahtevam standarda SIST EN ISO 9001:  

 

    Element zagotavljanja kakovosti  (SIST EN ISO 9001/ 2000) 

-    Politika kakovosti 
-    Obvladovanje dokumentov 
-    Vhodi za razvoj 
-    Overjanje razvoja 
-    Validacija razvoja 
-    Obvladovanje sprememb razvoja 
-    Nabava 
-    Overjanje nabavljenih proizvodov 
-    Nadzorovanje in merjenje procesov 
-    Nadzorovanje in merjenje proizvodov 
-    Obvladovanje neskladnih proizvodov 
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2 Osnovni elementi PZK 

 

Za izdelavo embalaže za nevarno blago so posebej pomembni naslednji elementi, ki morajo 

biti del vpeljanega programa zagotavljanja kakovosti. 

 

2.1 Politika kakovosti 

Politika kakovosti  mora vsebovati izjavo, da je njen cilj ponuditi strankam izdelke, ki so v 

skladu z njihovimi potrebami in veljavnimi določbami predpisov za prevoz nevarnega blaga. 

Ko organizacija PZK odobri, je s tem zagotovljeno, da so  izpolnjene določbe glede programa 

zagotavljanja kakovosti, ki jih zahtevajo predpisi za prevoz nevarnega blaga. Takšen PZK je 

sprejemljiv za pristojni organ. 

 

2.2 Obvladovanje dokumentov 

 

Postopki za vodenje kakovosti morajo vključevati obvladovanje dokumentov. Seznami 

sprememb in postopki za pregledovanje dokumentov morajo biti del PZK, tako da se prepreči 

uporaba neveljavnih in poteklih dokumentov. Organizacija mora biti na seznamu prejemnikov 

vseh dokumentov (tehnične risbe, seznami surovin itd.), ki se nanašajo na odobreno vrsto 

(tip) embalaže. Vsak revidiran dokument je torej treba poslati tudi organizaciji. 

 



Dokumentacijo je treba hraniti vsaj 5 let oziroma toliko časa, kot je predvidena življenjska 

doba embalaže, če je ta daljša od 5 let. Organizacija sme ravnanje z dokumentacijo oceniti. 

 
2.3 Vhodi za razvoj 

Pri razvojnih ciljih je treba poleg običajnih elementov zagotavljanja kakovosti, kot so 

planiranje načrtovanja in razvoja ter vzpostavitev organizacijskih in tehnoloških 

povezav,upoštevati tudi zahteve predpisov, kot so npr. “splošni pogoji”, “zahteve za izdelavo” 

in tudi “posebne določbe” za različne vrste (tipe) embalaže. 

 

Specifikacija za izdelek (t.j. embalaža in vsebnik IBC) mora biti v skladu s določbami, 

navedenimi v prilogi 1 oziroma 2 tega pravilnika. 

 

2.4 Overjanje razvoja 

Overjanje načrtovanja in razvoja mora potekati v prisotnosti predstavnikov vseh strani, ki so 

bile vključene na različnih stopnjah razvoja. Namen vključevanja predstavnikov je 

zavarovanje izpolnitve zahtev, ki izhajajo iz razvojnih ciljev in določb predpisov. 

 

2.5 Validacija razvoja 

Pri validaciji razvoja embalaže se je treba sklicevati na uradni proces validacije embalaže 

(začetno preskušanje vrste (tipa) embalaže in na njegovo odobritev glede na določbe tega 

pravilnika). 

 

2.6 Obvladovanje sprememb razvoja 

Vsako spremembo, ki pomeni odstopanje od odobrene specifikacije za vrsto (tip) embalaže 

zaradi spremembe proizvodnega procesa (spremembe v materialu, spremembe v postopkih 

varjenja itd.) ali zaradi zahtev uporabnika, mora organizacija, če je  potrebno, ponovno 

validirati  in odobriti. 

V postopkih za zagotavljanje kakovosti morajo biti za to ustrezna navodila. 

 

2.7 Nabava 

Nabavljen proizvod mora biti skladen z odobreno specifikacijo za to vrsto (tip) embalaže. 

Skladnost se preverja z listinami po SIST EN ISO 10204 ali drugo listino, ki zagotavlja enako 

stopnjo zaupanja. Kadar ustrezna listina ni bila dostavljena s pošiljko, se skladnost potrdi s 

preskusi, po merilih, določenih v tabeli 1.A te priloge. 

Skladnost posameznih sestavnih delov z odobreno specifikacijo za vrsto (tip) embalaže se 

dokazuje na podlagi minimalnih zahtev iz priloge 1 in 2 tega pravilnika. 

 

2.8 Nadzorovanje in merjenje procesov 

Na začetku proizvodnje se preveri skladnost prvih vzorcev z odobreno specifikacijo vrste 

(tipa) embalaže. Ko je to  primerno, se mora potrditi skladnost naslednjih lastnosti: 

- velikost, 

- masa prazne embalaže, 

- najmanjša debelina sten in porazdelitev debelin sten, 

- pravilnost, trajnost in čitljivost označitve. 

 

Nadzorovanje proizvodnje je lahko vizualno ali avtomatsko. Namen nadzorovanja  je 

ugotavljanje potreb po morebitni prilagoditvi strojev in naprav. Nadzorovanje in merjenje med 

proizvodnjo morata vključevati vsaj lastnosti, navedene v tabeli 2.A te priloge. 



 

Da bi potrdili trajno sposobnost proizvodnega procesa za proizvodnjo embalaže, ki mora biti 

skladna z odobreno specifikacijo vrste (tipa) embalaže, mora biti občasno overjena skladnost 

proizvedene embalaže. V ta namen se pripravi načrt preizkušanja ali postopek, ki vključuje 

tako pogostost pregledovanja in preizkušanja kot tudi meje sprejemljivosti. Pogostost 

pregledovanja je predlagana v tabeli 1.B te priloge. 

 

Kot sestavni del začetnega preizkušanja vrste (tipa) in postopka potrditve se štejejo tudi 

proizvodna oprema, osebje in postopki. 

 

Procesne nastavitve je potrebno po vsaki spremembi vizualno kontrolirati zaradi zagotovitve, 

da spremembe ne bodo vplivale na lastnosti proizvedene embalaže ali jih spremenile. 

 

Spremembe procesnih nastavitev lahko spremenijo lastnosti, ki si določene v razvoju, kar 

zahteva ponovno preizkušanje v skladu  s tem pravilnikom. 

 

2.9 Nadzorovanje in merjenje proizvodov 

 

Način in pogoji preizkušanja morajo biti določeni. Pogoji preizkušanja  za nadzorovanje 

proizvodnje in za preizkus vrste (tipa) se lahko razlikujejo in so lahko omejeni na primerjavo s 

predhodnimi preizkusnimi  rezultati. Izpolnjene morajo biti zahteve za izvajanje  preizkusov, 

ki so navedene v tabelah 3.A in 4.A te priloge (minimalne zahteve). 

Nadzorovanje in merjenje proizvoda se lahko uporabita pri ponovnem preizkušanju vrste 
(tipa) embalaže za prikaz skladnosti  z zakonskimi zahtevami. V ta namen se pregleda in 
preizkusi naključno izbrana embalaža iz proizvodnega procesa v intervalih, ki jih je odobrila 
organizacija. Pogostost je predlagana v tabelah 2.B in 3.B. 
 
2.10 Obvladovanje neskladnih proizvodov 
Če so bile s kontrolo med proizvodnjo ugotovljene neskladnosti, se uvedejo primerni 
korektivni in preventivni ukrepi, kot so npr. pregled celotne serije ali bolj pogosto 
preizkušanje. 
 
V posameznih primerih je za izvedbo ukrepov potrebna potrditev organizacije, tako da se 
zagotovi skladnost z odobreno specifikacijo za vrsto (tip) embalaže. 
  



 
A      LASTNOSTIIN ELEMENTI, KI JIH JE TREBA PREGLEDATI, NADZIRATI 
PREVERJATI IN VALIDIRATI 
 
OPOMBA 1:  V tabelah od 1.A do 4.A so navedeni materiali in embalaža, ki se najpogosteje 
uporabljajo. Za druge materiale in embalažo mora preverjanje lastnosti in predvidene 
preizkuse potrditi organizacija. 
OPOMBA 2: Uporabljati se smejo tudi druga merila, parametri, preizkusi, ki niso navedeni v 
tabelah od 1.A do 4.A, če jih potrdi organizacija. 
 
1.A Preverjanje skladnosti nabavljenih materialov 
 
Če so nabavljeni materiali oziroma izdelki, mora biti zagotovljena ustrezna skladnost z 
zahtevami, ki so navedene v tabeli 1.A v nadaljevanju. Če je nabavljen material surovina, je 
treba potrditi tip in vrsto glede na opis. 
  

Tabela 1.A: Potrebna skladnost materiala 
 

Material Lastnost 

Kovina debelina, širina 
natezna trdnost in raztezek 
trdota 

papir (za vrečke) osnovna masa 
natezna trdnost in raztezek 
absorpcija energije pri raztezanju 

plastika (zrnata/praškasta) indeks taljenja 
gostota 

plošče iz stisnjenih vlaken, 
narebrene 

osnovna masa 
odpornost proti lomljenju 
preizkus predretja 
preizkus krušenja/lomljenja robov 
preizkus po Cobbu 

plošče iz stisnjenih vlaken, 
trdne 

osnovna masa 
natezna trdnost in/ali preizkus 
predretja 
preizkus po Cobbu 

plastična folija 
  

debelina ali osnovna masa 
indeks taljenja 
natezna trdnost in raztezek 

tkana vlakna osnovna masa 
število votkov na površino 
natezna trdnost in raztezek 

les, naravni/ 
predelani 

osnovna masa 
vlažnost 
debelina 

vezan les debelina 
število plasti 
osnovna masa 

 



 
2.A Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo embalaže 
 
Vizualno ali avtomatsko nadzorovanje oziroma merjenje med proizvodnjo mora vključevati 
lastnosti, navedene v tabeli 2.A: 
  

Tabela 2.A: Nadzorovanje in merjenje med proizvodnjo 
 

Vrsta embalaže / 
vsebnika IBC 

Lastnost 

kovinska embalaža in IBC 
vsebniki 

velikost 
tara 
površinska obdelava 
ustrezna namestitev 
tesnil/plomb/zapiral 

sodi iz stisnjenih vlaken velikost 
tara 

plastična embalaža, togi 
plastični vsebniki IBC, 
plastične notranje posode 
sestavljenih vsebnikov IBC 

velikost, porazdelitev debeline sten 
tara 
ustrezna namestitev 
tesnil/plomb/zapiral 

zaboji (razen kovinskih, 
papirnatih in iz plošč iz 
stisnjenih vlaken) in leseni 
vsebniki IBC 

zunanje mere 
ustreznost izdelave (npr. pritrjevanja 
z žeblji) 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

zaboji in vsebniki IBC iz 
plošč iz stisnjenih vlaken 

velikost 
videz vdrtin in spojev 

vreče, prožni vsebniki IBC velikost 
videz šivov in spojev 

  
 
Skladnost materialov zunanje embalaže mešane ali sestavljene embalaže je treba pregledati 
glede na material, iz katerega je ta embalaža. Enako velja za notranjo embalažo ali posode. 
 
Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba pregledati na vseh vrstah (tipih) embalaže. 
 



 
3.A Pregledovanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za tekočine 
 
Skladnost embalaže se preverja občasno, in sicer po z načrtu, ki ga potrdi organizacija.  
Opraviti je treba preizkuse iz tabele 3.A. 
 
Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba preveriti na vseh vrstah (tipih) embalaže. 
  

Tabela 3.A: Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za tekočine 
 

Vrsta embalaže / 
vsebnika IBC 

Preizkusi 

kovinske ročke in sodi preizkus s padcem 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 

plastične ročke in sodi 
  

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 
preizkus prepustnosti 

sestavljena embalaža, 
vrste 6AH1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 

sestavljena embalaža, 
vrste 6HH1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 
preizkus prepustnosti 

sestavljena embalaža, 
vrste 6HG1 

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 
preizkus stiskanja ali zlaganja v 
višino 

kovinski vsebniki IBC preverjanje skladnosti glede na 
podatke za odobreni vzorec (tip) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 
neporušitveni preizkus sten (npr. 
pronicanje barve) 
preizkus delovanja opreme (če 
se montira pri proizvajalcu) 

plastični in sestavljeni 
vsebniki IBC 

preverjanje skladnosti glede na 
podatke za odobreni vzorec (tip) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom 
(hidravličnim) 
preizkus delovanja opreme (če 
se montira pri proizvajalcu) 

  
Kot del preverjanja skladnosti je treba na vsaki proizvedeni embalaži obvezno opraviti 
preizkus tesnosti. 



4.A Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane embalaže za trdne snovi 
 
Embalaža za trdne snovi se preverja in preizkuša občasno, in sicer po načrtu, ki ga potrdi 
organizacija. Opraviti je treba preizkuse iz tabele 4.A. 
 
Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba preveriti na vseh vrstah (tipih) embalaže. 
 

Tabela A.4 Preverjanje in preizkušanje dokončno izdelane 
embalaže za trdne snovi 

 

Vrsta embalaže / vsebnika 
IBC 

Preizkusi za preverjanje skladnosti 

kovinske ročke in sodi preizkus s padcem 

plastične ročke in sodi  preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus prepustnosti 

sodi iz stisnjenih vlaken preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

mešana embalaža opraviti je treba tiste preizkuse, ki so določeni 
za material, iz katerega je zunanja embalaža 

zaboji, vsi materiali  preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v višino 

vreče, vsi materiali preizkus s padcem 

kovinski vsebniki IBC preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve) 
preizkus delovanja opreme (če se montira pri 
proizvajalcu) 

plastični in sestavljeni 
vsebniki IBC 

preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
neporušitveni preizkus sten (npr. pronicanje 
barve) 
preizkus delovanja opreme (če se montira pri 
proizvajalcu) 

leseni vsebniki IBC in 
vsebniki IBC iz plošč iz 
stisnjenih vlaken 

preverjanje skladnosti glede na podatke za 
odobreni vzorec (tip) 
preizkus s padcem 
preizkus zlaganja v višino 

prožni vsebniki IBC preizkus s padcem 
preizkus dvigovanja od zgoraj 

 



B PRIPOROČLJIVA POGOSTOST PREGLEDOVANJA IN PREIZKUŠANJA 
PARAMETROV ZA POSAMEZNE VRSTE (TIP-e) EMBALAŽE 
 
 
OPOMBA Priporočljiva pogostost pregledovanja in preizkušanja, navedena v tabelah od 
1.B do 3.B, velja za masovno proizvodnjo. Pogostost in parametri pregledovanja morajo biti 
navedeni v načrtu pregledovanja in preizkušanja, ki ga potrdi organizacija. Za manjše serije 
lahko organizacija dovoli bolj poredko pregledovanje, npr. enkrat za vsako serijo. 
 

Tabela 1.B: Pogostost in parametri pregledovanja in preizkušanja med proizvodnjo 
posamezne vrste embalaže 

 

Vrsta embalaže / 
vsebnika IBC 

Parameter pogostost 

kovinska embalaža 
  

velikost 
tara embalaže 
površinska obdelava 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na 1000 
kosov

a
 

“ 
“ 
“ 

sodi iz stisnjenih vlaken velikost 
tara embalaže 

enkrat na 1000 
kosov 

“ 

plastična embalaža 
  

velikost 
porazdelitev debeline sten 
tara embalaže 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na izmeno 
“ 

dvakrat na izmeno 
“ 

zaboji (razen kovinskih, 
papirnatih in iz plošč iz 
stisnjenih vlaken) 

velikost 
ustreznost izdelave 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

enkrat na 500 kosov 
“ 
“ 
“ 

zaboji iz plošč iz 
stisnjenih vlaken 

velikost 
videz vdrtin in spojev 

enkrat na 1000 
kosov 

“ 

vreče velikost 
videz šivov in spojev 

dvakrat na izmeno 
“ 

kovinski vsebniki IBC velikost 
tara 
površinska obdelava 
ustrezna namestitev tesnil/plomb/zapiral 

enkrat na izmeno 
“ 
“ 
“ 

plastični vsebniki IBC, 
plastične notranje posode 
sestavljenih vsebnikov 
IBC 

velikost 
porazdelitev debeline sten 
videz spojev 
tara 

enkrat na izmeno 
“ 

dvakrat na izmeno 
“ 

leseni vsebniki IBC velikost 
ustreznost izdelave (npr. pritrjevanja z žeblji) 
vdelava zapiral 
površinska obdelava/obloge 

enkrat na 250 kosov 
“ 

  
“ 
“ 

vsebniki IBC iz plošč iz 
stisnjenih vlaken 

velikost 
videz vdrtin in spojev 

enkrat na 250 kosov 
“ 

prožni vsebniki FIBC velikost 
videz šivov in spojev 

enkrat na 250 kosov 
“ 

 
Pravilnost in čitljivost UN oznake je treba pregledati med proizvodnjo na vseh vrstah (tipih) 
embalaže v ustreznih intervalih, ki so odvisni od načina/tehnike označevanja. 
___________________ 

a Za embalažo iz tanke pločevine je sprejemljiva pogostost preverjanja enkrat na 5000 
enot 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20021787#_ftn1


Tabela 2.B: Pogostost pregledovanja in preizkušanja ustreznosti dokončno izdelane 
embalaže za tekočine 

 
 

Vrsta embalaže / vsebnika 
IBC 

Parameter pogostost 

kovinske ročke in sodi preizkus s padcem 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim) 

enkrat na mesec 
vsak kos 
enkrat na mesec 

plastične ročke in sodi 
  

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim) 
preizkus prepustnosti 

enkrat na mesec 
vsak kos 
enkrat na mesec 
enkrat na teden 

kovinski vsebniki IBC preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim) 
neporušitveni preizkus sten (npr. 
pronicanje barve) 

vsak kos 
enkrat na mesec 
enkrat na 100 
kosov 

plastični in sestavljeni 
vsebniki IBC 

preizkus tesnosti 
preizkus z notranjim tlakom (hidravličnim) 

vsak kos 
enkrat na 3 mesece 

  
 
 

Tabela 3.B: Pogostost pregledovanja in preizkušanja dokončno izdelane embalaže 
za trdne snovi 

 

Vrsta embalaže / vsebnika 
IBC 

Parameter pogostost 

kovinski sodi preizkus s padcem enkrat na mesec 

plastični sodi 
  

preizkus s padcem (-18 °C) 
preizkus prepustnosti 

enkrat na mesec 
enkrat na teden 

zaboji iz plošč iz stisnjenih 
vlaken 

preizkus s padcem 
preizkus stiskanja ali zlaganja v 
višino 

3 kose na serijo 
5 kosov na serijo 

vreče preizkus s padcem 3 kose na serijo 

kovinski vsebniki IBC neporušitveni preizkus sten 
(npr. pronicanje barve) 
preizkus delovanja opreme (če 
se montira pri proizvajalcu) 

enkrat na teden 
  
vsak kos 

plastični in sestavljeni 
vsebniki IBC 

preizkus s padcem 
  
  
preizkus delovanja opreme (če 
se montira pri proizvajalcu) 

enkrat na 3 mesece ali vsaj 
enega na 1000 kosov 
 
vsak kos 

leseni vsebniki IBC in IBC iz 
plošč iz stisnjenih vlaken 

preizkus s padcem 
preizkus zlaganja v višino 

enkrat na 3 mesece 
“ 

prožni vsebniki IBC preizkus s padcem 
preizkus dvigovanja od zgoraj 

enkrat na 1000 kosov 
enkrat na 3 mesece ali vsaj 
enkrat na 1000 kosov 

  
 
 
 


