
 

PRILOGA 11 

MINIMALNA MERILA, KI JIH MORA UPOŠTEVATI REPUBLIKA SLOVENIJA ZA 
PRIGLASITEV ORGANOV 

 
1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje preskusov za preverjanje, ne 

smejo biti projektant, proizvajalec, dobavitelj ali monter strojev, ki jih pregledujejo, niti 
pooblaščeni zastopnik katere koli izmed teh strank. V načrtovanje, izdelavo, trženje ali 
vzdrževanje teh strojev se ne smejo vključevati niti neposredno niti kot pooblaščeni 
zastopniki. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in 
organom. 

2. Organ in njegovo osebje morajo izvajati preskuse za preverjanje z najvišjo stopnjo 
poklicne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter morajo biti prosti vseh pritiskov in 
motivov, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali na rezultate pregleda, zlasti 
od oseb ali skupin, ki so zainteresirane za rezultate preverjanj. 

3. Za vsako vrsto strojev, za katero je priglašen, mora organ razpolagati z osebjem s 
tehničnim znanjem in zadostnimi ter primernimi izkušnjami za ugotavljanje skladnosti. Imeti 
mora potrebna sredstva za izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z izvajanjem 
pregledov na primeren način; imeti mora tudi dostop do opreme, potrebne za izredne 
preglede. 

4. Osebje, odgovorno za nadzor mora imeti: 
– dobro tehnično in strokovno izobrazbo, 
– zadovoljivo poznavanje zahtev za preskuse, ki jih izvajajo in ustrezne izkušnje pri 

takšnih preskusih, 
– sposobnost sestavljanja certifikatov, zapisov in poročil, ki so potrebni za overjanje 

izvedbe preskusov. 
5. Zagotoviti je treba nepristranskost nadzornega osebja. Njihov zaslužek ne sme biti 

odvisen od števila opravljenih preskusov ali od rezultatov takšnih preskusov. 
6. Organ sklene zavarovanje odgovornosti, razen če njegovo odgovornost skladno z 

nacionalno zakonodajo prevzame država, ali pa je država sama neposredno odgovorna za 
preskuse. 

7. Osebje organa je zavezano k upoštevanju poslovne skrivnosti v zvezi z vsemi 
informacijami, pridobljenimi pri izvajanju svojih nalog (razen nasproti pristojnim državnim 
organom Republike Slovenije), v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi nacionalne 
zakonodaje. 

8. Priglašeni organi sodelujejo pri usklajevalnih dejavnostih. Neposredno sodelujejo ali so 
zastopani tudi pri evropski standardizaciji ali pa zagotavljajo, da poznajo ustrezne standarde. 

9. Minister lahko sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo pri prenehanju 
dejavnosti priglašenega organa dokumentacija njegovih strank poslana drugemu organu, ali 
da bo na voljo ministru, ki ga je priglasil. 


