
 

PRILOGA X 

 

 

PREVERJANJE POSAMEZNEGA IZDELKA 

 

(modul G) 

 

 

1. Preverjanje posameznega izdelka je postopek, s katerim monter dvigala zagotovi in 

izjavi, da dvigalo, ki se daje na trg, in ki je pridobilo certifikat o skladnosti, omenjen v 4. 

točki, izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Monter dvigala mora v kabino pritrditi oznako 

CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti.  

 

2. Monter dvigala se za preverjanje posameznega izdelka obrne na priglašeni organ po lastni 

izbiri. 

 

Prošnja mora vsebovati: 

 

-   ime in naslov monterja dvigala ter kraj, kjer je dvigalo montirano, 

-  pisno izjavo, ki potrjuje, da podoben zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem 

priglašenem organu, 

-   tehnično dokumentacijo. 

 

3. Namen tehnične dokumentacije je omogočiti presojo skladnosti dvigala z zahtevami tega 

pravilnika in razumevanje načrta, montaže in delovanja. 

 

Kar zadeva presojo skladnosti, mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje: 

 

-   splošen opis dvigala, 

-   načrt in delavniške risbe in diagrame, 

-   bistvene omenjene zahteve in sprejeto rešitev za njihovo izpolnitev (npr. harmonizirani 

standard), 

-  rezultate kakršnih koli preskusov ali izračunov, ki jih je izvedel ali dal v izvajanje 

monter dvigala, 

-   izvod navodil za uporabo dvigala, 

-   izvod certifikatov o ES-pregledu tipa za uporabljene varnostne komponente. 

 

4. Priglašeni organ mora pregledati tehnično dokumentacijo in dvigalo ter opraviti ustrezne  

preskuse, kakor so določeni v ustreznih standardih, navedenih v 9. členu tega pravilnika, 

ali enakovredne preskuse, da zagotovi njegovo skladnost z ustreznimi zahtevami tega 

pravilnika. 

 

Če dvigalo izpolnjuje določbe tega pravilnika, priglašeni organ pritrdi ali da v pritrditev 

svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s Prilogo III in sestavi certifikat 

o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.  

 

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, omenjeni v 6.2. točki Priloge I. 

 

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, mora podrobno navesti razloge 

za zavrnitev in nakazati, kako je mogoče doseči skladnost. Kadar monter dvigala spet 



 

zaprosi za potrditev, mora prošnjo vložiti pri istem priglašenem organu. 

 

5. Certifikat o skladnosti, gradiva in korespondenca v zvezi s postopki preverjanja 

posameznega izdelka morajo biti sestavljeni v uradnem jeziku države članice, kjer je 

sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je zanj sprejemljiv. 

 

6. Monter dvigala mora s tehnično dokumentacijo hraniti izvod certifikatov o skladnosti še 

deset let po datumu dajanja dvigala v promet. 
 


