
PRILOGA XI 
 

MINIMALNA MERILA, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI PRISTOJNI ORGANI RS 
PRI DOLOČANJU ORGANOV ZA PREVERJANJE SKLADNOSTI 

 
1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izpeljavo preverjanj, ne smejo biti načrtovalec, 
izdelovalec, dobavitelj ali monter opreme, zaščitnih sistemov ali naprav iz 2. člena, ki jih preverjajo, niti 
ne smejo biti pooblaščeni zastopniki nobene od teh strank. Niti neposredno niti kot pooblaščeni 
zastopniki ne smejo biti vključeni v načrtovanje, izdelavo, trženje ali vzdrževanje opreme, zaščitnih 
sistemov ali naprav iz 2. člena. To pa ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med 
proizvajalcem in tem organom. 
 
2. Organ in njegovo osebje za izvajanje kontrole opravljajo preverjanja s kar največjo strokovno 
integriteto in tehničnim znanjem ter ne smejo biti podvrženi pritiskom in spodbudam, zlasti finančnim, 
ki bi lahko vplivali na njihovo razsodbo ali na rezultate kontrole, zlasti s strani oseb ali skupin oseb, ki 
imajo interes v rezultatih preverjanja.  
 
3. Organ mora imeti na voljo potrebno osebje in ustrezno opremo, ki mu omogoča, da pravilno izvaja 
administrativne in tehnične naloge, povezane s preverjanjem; imeti mora tudi dostop do opreme, 
potrebne za posebno preverjanje. 
 
4. Osebje, odgovorno za kontrolo, mora imeti: 

 dobro tehnično in poklicno usposobljenost, 
 zadovoljivo poznavanje predpisov v zvezi s preskusi, ki jih izvajajo, in dovolj izkušenj na tem 

področju, 
 sposobnost, da izdajajo certifikate, zapise in poročila o izvedbi preskusov. 

 
5. Zajamčena mora biti nepristranskost kontrolnega osebja. Njihova nagrajenost ne sme biti odvisna 
od števila opravljenih preskusov niti od rezultatov teh preskusov. 
 
6. Organ mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo, razen če odgovornosti ne 
prevzema država v skladu z nacionalno zakonodajo ali če je za preskuse neposredno odgovorna 
država članica EU. 
 
7. Osebje organa mora spoštovati poklicno tajnost v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med 
izvajanjem nalog (razen nasproti pristojnim upravnim organom države, v kateri izvaja svojo dejavnost) 
po tej odredbi ali katerikoli določbi nacionalne zakonodaje, ki velja zanj. 


