
 

PRILOGA II 

 

 

A.  Vsebina ES-izjave o skladnosti za varnostne komponente (ta mora biti pripravljena v 

istem jeziku kot navodila za uporabo, navedena v 6.1. točki Priloge I in natipkana ali 

natisnjena.) 

 

ES-izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje informacije: 

 

- ime in naslov proizvajalca varnostne komponente (ime podjetja, poln naslov; če gre za 

pooblaščenega zastopnika, navesti tudi ime podjetja in naslov proizvajalca varnostnih 

komponent), 

 

- kadar pride v poštev, ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika, 

 

- opis varnostne komponente, podrobnosti o tipu ali seriji in serijsko številko, 

 

- varnostno funkcijo varnostne komponente, če ni očitna iz opisa, 

 

- leto izdelave varnostne komponente, 

 

- vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje varnostna komponenta, 

 

- kadar pride v poštev, napotilo na uporabljene harmonizirane standarde, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

opravil ES-pregled tipa v skladu z 10. členom tega pravilnika, 

 

- kadar pride v poštev, napotilo na certifikat o ES-pregledu tipa, ki ga je izdal ta priglašeni 

organ, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

opravil preglede proizvodnje v skladu z 10. členom tega pravilnika, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

preveril sistem ugotavljanja kakovosti, ki ga je proizvajalec uporabil v skladu z 10. 

členom tega pravilnika, 

 

- identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen za delovanje v imenu proizvajalca varnostnih  

komponent ali njegovega pooblaščenega zastopnika. 

 

 

B. Vsebina ES-izjave o skladnosti za montirana dvigala (ta mora biti pripravljena v istem 

jeziku kot priročnik za uporabo, naveden v 6.2. točki Priloge I in natipkana ali natisnjena.) 

  

ES-izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje informacije: 

 



 

 

- ime in naslov monterja dvigala (ime podjetja in poln naslov), 

 

- opis dvigala, podrobnosti o tipu ali seriji, serijsko številko in naslov, kje je dvigalo 

montirano, 

 

- leto montaže dvigala, 

 

- vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje dvigalo, 

 

- kadar pride v poštev, napotilo na uporabljene harmonizirane standarde, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

opravil ES-pregled tipa vzorca dvigala v skladu z 11. členom tega pravilnika, 

 

- kadar pride v poštev, napotilo na certifikat o ES-pregledu tipa, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

preveril dvigalo v skladu z 11. členom tega pravilnika, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

opravil končni pregled dvigala v skladu z 11. členom tega pravilnika, 

 

- kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je 

preveril sistem ugotavljanja kakovosti, ki ga je uporabil monter dvigala v skladu z 11. 

členom tega pravilnika, 

 

- identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen za delovanje v imenu monterja dvigala.  

 


