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1. Namen  

Ta dokument je namenjen seznanitvi naših naročnikov s procesom certificiranja proizvodov 
in kontrole proizvodnje, ki ga izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije (v nadaljevanju ZAG).  

 

2. Izrazi in označbe:  
Certificiranje (certification): Postopek, s katerim tretja stranka poda pisno zagotovilo, da je 
proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami. 

(SIST EN 45020) 

Certifikacijska shema (certification scheme): Certifikacijski sistem, ki se nanaša na 
določeno vrsto proizvoda ali družino proizvodov ali proces ali storitev, za katero veljajo iste 
tehnične specifikacije, oziroma pravila ali postopki.  

(SIST EN 45004) 

Certifikat o skladnosti (certificate of conformity): Listina, izdana po pravilih sistema 
certificiranja, iz katere izhaja zaupanje v skladnost točno določenega proizvoda, procesa ali 
storitve s specifičnim standardom ali drugim normativnim aktom. 

 

Ugotavljanje (ocenjevanje) skladnosti (conformity assessment): Vsaka dejavnost, s katero 
se neposredno ali posredno oceni, ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične specifikacije.  

(SIST EN 45020) 

Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation): Sistematična preiskava, s katero se ugotovi, 
do kakšne mere proizvod, proces ali storitev izpolnjuje predpisane zahteve.  

(SIST EN 45020) 

Kontrola (inspection): Vrednotenje skladnosti z opazovanjem in presojanjem, ki ju po 
potrebi spremlja merjenje, preskušanje in pomerjanje. 

(SIST EN 45020) 

Kontrola skladnosti (conformity control): Opravila, postopki in preskusi, namenjeni 
vrednotenju skladnosti. 

Nadzor skladnosti (conformity surveillance): Vrednotenje skladnosti, da se dokaže trajna 
skladnost s predpisanimi zahtevami.   

(SIST EN 45020) 

Začetni preskus vrste proizvoda (initial type testing): Vsi preskusi in postopki, ki so 
določeni v tehnični specifikaciji za proizvod, s katerim se ugotovi ali proizvod ustreza 
zahtevam tehnične specifikacije in določi dejanske značilnosti proizvoda. 

Ostali izrazi in označbe glej SIST EN 45020 in SIST ISO 9000 
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3. Aktivnosti certifikacijskega organa do izdaje certifikata  

3.1 Seznanitev proizvajalca s postopkom certificiranja  

Vložniki imajo možnost seznanitve in pridobitve potrebnih informacij v zvezi s postopkom 
certificiranja na spletni strani ZAG (www.zag.si), po telefonu, telefaksu, elektronski pošti 
in/ali z informativnim pogovorom. Informativni pogovor praviloma opravi pooblaščena 
oseba. Vložnika seznanimo zlasti : 

- s postopkom certificiranja, ki velja za zadevni proizvod, 

- z dokumenti, ki vsebujejo pravila certificiranja (certifikacijska shema), 

- s pravili uporabe certifikata in znaka skladnosti, 

- s stroški certificiranja za posamezen proizvod, 

- z drugimi pravicami in obveznostmi vložnika zahtevka. 

Na željo in stroške vložnika zahtevka lahko ZAG pred začetnim pregledom obrata in kontrole 
proizvodnje opravi informativni obisk. 

Vložniku se izročijo obrazci za vložitev zahtevka, zlasti: 

- zahtevek za certificiranje (tudi na spletni strani ZAG), 

- vprašalnik za pridobitev potrebnih podatkov o proizvodu, ki so pomembni za 
načrtovanje poteka certificiranja (tudi na spletni strani ZAG), 

- izjava o identičnosti proizvoda, če se začetni preskus vrste proizvoda opravi na 
prototipu ali na vzorcu, ki ga je odvzel vložnik sam (tudi na spletni strani ZAG). 

3.2 Zahtevek za certificiranje in predplačilo  

Z zahtevkom, ki velja kot naročilo, vložnik naroča vse aktivnosti v zvezi s certificiranjem 
proizvoda do podpisa pogodbe. S tem vložnik potrdi, da je seznanjen s postopkom in pogoji 
pridobitve certifikata. Vloga se lahko nanaša na določen proizvod ali skupino proizvodov. 

Predplačilo, ki ga mora vložnik plačati ob vložitvi zahtevka, znaša cca 50 % predvidenih 
skupnih stroškov začetnega pregleda obrata in kontrole proizvodnje in, če je predviden, 
začetnega preskusa vrste proizvoda oziroma preskušanja v začetnem obdobju. 

Na reguliranem področju lahko vložnik zaprosi za potrditev skladnosti višje ravni, kot 
je predpisana v zadevnem tehničnem predpisu. To pa ga ne odvezuje od pridobitve listin 
iz tehničnega predpisa. 

3.3 Določitev pooblaščene osebe za certificiranje  

Pooblaščeno osebo za vodenje postopka certificiranja določi vodja certifikacijske službe 
vsakokrat izmed osebja, usposobljenega za izvajanje postopkov certificiranja. Le-ta po 
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potrebi predlaga vključitev dodatnih presojevalcev in/ali strokovnjakov-specialistov v 
postopek certificiranja. Predlagane presojevalce in/ali strokovnjake-specialiste potrdi vodja 
certifikacijske službe.  

3.4 Potrditev oziroma odklonitev naročila za certificiranje 

Če je certificiranje možno izvesti na način, določen v zahtevku, vodja certifikacijske službe 
naročniku pisno potrdi naročilo za certificiranje. V potrdilu ga seznani: 

- s pooblaščeno osebo, ki je s strani ZAG odgovorna za izvedbo postopka certificiranja, 
- s certifikacijsko shemo oziroma tehničnim soglasjem, po kateri se bo izvajal postopek 

certificiranja, 
- z morebitnimi pogodbeniki, 
- s stroški postopka certificiranja v skladu s certifikacijsko shemo oziroma tehničnim 

soglasjem, če je potrebno, 
- z dogovorjenimi spremembami glede na zahtevek za certificiranje, 
- z nalogami naročnika, ki so za začetek postopka certificiranja še potrebni (dostava 

manjkajoče dokumentacije, plačilo predračuna, ipd.). 
V primeru vključitve pogodbenika (pogodbeno osebje ali organizacija) v postopek 
certificiranja, mora vodja certifikacijske službe pridobiti pisno privolitev naročnika.  
V primeru, da certificiranja ni možno izvesti na način, naročen v zahtevku, se naročilo za 
certificiranje odkloni, ter o tem in o razlogih za odklonitev pisno obvesti naročnika.  

3.5 Pregled dokumentacije  

Pregled dokumentacije izvede pooblaščena oseba. V primeru, da je v tehnični specifikaciji ali 
certifikacijski shemi predvidena izdelava poročila o pregledu dokumentacije, pooblaščena 
oseba sestavi poročilo, v katerem predstavi svoje ugotovitve in določi roke za odpravo 
morebitnih neskladnosti. Poročilo o pregledu dokumentacije pošlje naročniku ter predlaga 
datum izvedbe začetnega pregleda kontrole proizvodnje.   

Ne glede na prejšnji odstavek se poročilo o pregledu dokumentacije sestavi in pošlje 
naročniku tudi v primeru, če so pomanjkljivosti takšne, da ne omogočajo izvedbe začetnega 
pregleda kontrole proizvodnje.  

Poročilo je zaupne narave in ga certifikacijski organ ZAG-a pošlje samo naročniku. 

3.6 Ravnanje v primeru uvedenega sistema vodenja kakovosti po ISO 9001  

Če ima naročnik certifikat, ki potrjuje skladnost njegovega sistema vodenja kakovosti z 
zahtevami standarda SIST EN ISO 9001, se mora pooblaščena oseba držati navodil v tehnični 
specifikaciji za proizvod oziroma certifikacijski shemi, ki opisujejo ravnanje certifikacijskega 
organa v takih primerih. Če takšnih navodil ni, pooblaščena oseba postopa tako kot pri 
naročnikih, ki tega certifikata nimajo.  
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3.7 Predpresoja kontrole proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti 

Predpresoja ni obvezna, je pa zelo uporabna, saj pokaže šibke točke, ki jih mora naročnik 
odpraviti, da bi bil čim bolje pripravljen na začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje. 

Obseg predpresoje se določi v dogovoru z naročnikom. Pri istem naročniku se smeta izvesti 
največ dve predpresoji istih aktivnosti. Druga predpresoja se sme izvesti šele po preteku 6 
mesecev. Prekvalifikacija predpresoje v začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje ni 
možna. Stroški predpresoje se določijo v skladu z njenim obsegom. 

3.8 Začetni pregled obrata in  kontrole proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti  

Začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti (v nadaljevanju 
točke: začetni pregled) opravi pooblaščena oseba. Način in obseg začetnega pregleda morata 
biti določena v certifikacijski shemi ali tehničnem soglasju.  

V primeru, da iz zahtevka ni razviden obseg certificiranja, mora pooblaščena osebe na 
uvodnem sestanku skupaj z naročnikom določiti obseg certificiranja in referenčne dokumente 
ter dogovorjeno vpisati v zapisnik o pregledu. S tem ko naročnik podpiše zapisnik, potrdi 
obseg in referenčni standard. 

Po opravljenem začetnem pregledu in pred zaključnim sestankom mora pooblaščena oseba 
oceniti, ali kontrola proizvodnje izpolnjuje zahteve tehnične specifikacije.  

Po zaključnem sestanku pooblaščena oseba preda naročniku zapisnik o pregledu, ki ga 
podpišeta pooblaščena oseba in predstavnik proizvajalca. Kopijo zapisnika o pregledu, skupaj 
s prilogami, pooblaščena oseba zadrži za svojo evidenco, originale pa izroči predstavniku 
naročnika. Če naročnik ni istočasno tudi proizvajalec, prejme tudi proizvajalec kopijo 
zapisnika o pregledu. 

3.9 Začetni preskus vrste proizvoda (ZPVP)  

Začetni preskus vrste proizvoda opravi tretja stranka, če je v tehnični specifikaciji oziroma v 
certifikacijski shemi tako zahtevano. 

Kadar je na reguliranem področju (v nadaljevanju: obvezno certificiranje) tudi izvajanje 
ZPVP regulirano, ga lahko opravi le organ, ki je za izvajanje te naloge določen s strani 
pristojnega ministrstva. Podlaga za vrednotenje skladnosti so lahko tudi poročila tujega 
preskuševalnega laboratorija, če so izpolnjeni pogoji 18.b člena Zakona o tehničnih zahtevah 
za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-UPB1, Ur.l.RS št. 99/04). 

Če se za ugotovitev lastnosti v okviru ZPVP uporabljajo historični rezultati preskušanj, je 
treba za ZPVP upoštevati splošno stališče NB–CPD/AG/03/006 in morebitna stališča za 
uporabo historičnih rezultatov preskušanj za zadevni proizvod. 
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Na nereguliranem področju (v nadaljevanju: prostovoljno certificiranje) izbere pooblaščena 
oseba laboratorij ZAG-a, ki je akreditiran za zadevno preskušanje. Če preskušanja ni mogoče 
opraviti v akreditiranem laboratoriju ZAG-a, pooblaščena oseba izbere pogodbenika v skladu 
s postopkom o izbiri dobavitelja. 

Če se ZPVP izvaja na prototipnem vzorcu, je potrebno izvesti tudi primeren obseg preskusov 
na proizvodu iz proizvodnje in s tem potrditi rezultate, dobljene na prototipu. 

Pri certificiranju kontrole proizvodnje pooblaščena oseba (če v produktnem standardu ni 
nobenih navodil v zvezi ZPVP) ravna na naslednji način: 

a) če je naročnik sam izvedel preskušanja za ZPVP pooblaščena oseba preveri, ali 
naročnik ima usposobljeno osebje, ustrezno opremo in kako je preveril ustreznost 
vpeljave metode. 

b) če je preskušanje izvedel zunanji laboratorij pooblaščena oseba preveri način izbire 
dobavitelja ter kriterije za nabavo.   

3.10 Ukrepi v primeru neskladnosti  

Če se med izvajanjem začetnega preskusa vrste proizvoda izkaže, da proizvod ne bo skladen z 
zahtevami ustrezne tehnične specifikacije, je vodja laboratorija o tem dolžan obvestiti 
pooblaščeno osebo, le-ta pa o tem pisno obvesti vodjo certifikacijske službe in naročnika. 
Naročnik se lahko odloči za izvedbo korekcij in korektivnih ukrepov, ki se nanašajo na 
neskladne lastnosti, in/ali dodatno preskušanje ali pa pisno obvesti certifikacijski organ, da 
želi prekiniti postopek certificiranja. Če naročnik ne prekine postopka certificiranja, se le-ta 
nadaljuje po določilih certifikacijske sheme. 

Če se neskladnosti ugotovijo po v celoti opravljenem začetnem preskusu vrste proizvoda ali 
zunanjega kontrolnega preskusa, mora pooblaščena oseba naročniku poslati poročilo o 
preskušanju skupaj z dopisom, v katerem zahteva odpravo neskladnosti in uvedbo korektivnih 
ukrepov. Izvedbo korektivnih ukrepov se preverja z delno ali ponovno izvedbo začetnega 
preskusa vrste proizvoda ali zunanjega kontrolnega preskusa. Če naročnik ne upošteva roka 
za odpravo neskladnosti, določenega v dopisu, se uvedejo sankcije.  

Če se neskladnosti ugotovijo pri začetnem pregledu obrata in kontrole proizvodnje mora 
naročnik v dogovorjenem roku, ki pa ne sme biti daljši od 6 mesecev, certifikacijskemu 
organu pisno predložiti način odprave neskladnosti (poročilo proizvajalca o izvedenih 
korekcijah oziroma uvedenih korektivnih ukrepih). Pooblaščena oseba pregleda poročilo o 
odpravi neskladnosti in se odloči, glede na pomembnost ugotovljene neskladnosti,  

- ali je potrebno uvedbo in učinkovitost korektivnih ukrepov preveriti v obratu, 

- ali je potrebno ponoviti nekatere dele začetnega pregleda obrata in kontrole 
proizvodnje, 
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- ali zadostujejo pisna dokazila o odpravi neskladnosti (poročilo proizvajalca o 
izvedenih korekcijah oziroma uvedenih korektivnih ukrepih). 

Po preveritvi dokazil o odpravi neskladnosti pooblaščena oseba izdela poročilo o vrednotenju. 

Če naročnik pri začetnem pregledu obrata in kontrole proizvodnje v dogovorjenem roku ne 
odpravi vseh ugotovljenih neskladnosti in o tem pisno ne obvesti pooblaščene osebe, mu 
mora le-ta poslati opozorilo. Če v roku 15 dni po izdaji opozorila pooblaščena oseba še vedno 
ni prejela dokazila o odpravi neskladnosti, pošlje naročniku obvestilo s svarilom, da bo 
certifikacijski postopek zaustavljen, če v roku 15 dni ne prejme obvestila o odpravljenih 
neskladnostih. Če se tudi na svarilo proizvajalec ne odzove, pooblaščena oseba izdela 
poročilo o vrednotenju skladnosti proizvoda, vodja certifikacijske službe pa izda sklep o 
zavrnitvi izdaje certifikata. Enako ravna tudi, če neskladnosti, ki so bile ugotovljene pri 
začetnem pregledu obrata in kontrole proizvodnje, ni mogoče odpraviti v 6 mesecih.  

Če neskladnosti, ki so bile ugotovljene pri rednem in izrednem pregledu ali zunanjih 
kontrolnih preskusih, niso bile odpravljene v dogovorjenem roku, se uvedejo sankcije. 
Sankcije se uvede tudi v primeru ponavljajočih se neskladnosti. 

Če proizvajalec ugotovi, da ugotovljenih neskladnosti ne bo mogel odpraviti v dogovorjenem 
roku, lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka. Podaljšanje roka obravnava pooblaščena oseba 
in o svoji odločitvi pisno obvesti naročnika. Skupni rok za odpravo neskladnosti ne sme 
presegati 6 mesecev. 

3.11 Poročilo o vrednotenju skladnosti 

Razlikujemo poročilo o vrednotenju skladnosti proizvoda in poročilo o vrednotenju skladnosti 
kontrole proizvodnje. Poročilo o vrednotenju skladnosti proizvoda je podlaga za izdajo ali 
zavrnitev izdaje certifikata o skladnosti proizvoda, poročilo o vrednotenju skladnosti kontrole 
proizvodnje pa podlaga za izdajo ali zavrnitev izdaje certifikata kontrole proizvodnje.  

3.12 Sklenitev pogodbe o dovoljenju za uporabo certifikata in/ali znaka skladnosti ZAG  

Če so pogoji za izdajo certifikata izpolnjeni, vodja certifikacijske službe o tem obvesti 
naročnika. Obenem mu pošlje v podpis pogodbo o dovoljenju za uporabo certifikata in znaka 
skladnosti. V pogodbi, ki jo skleneta naročnik in ZAG, se določijo pogoji za uporabo 
izdanega certifikata, kakor tudi aktivnosti certifikacijskega organa, ki so predpisane v 
certifikacijski shemi ali tehničnem soglasju. Če naročnik pogodbe ne želi podpisati, se mu 
dostavi le poročilo o vrednotenju skladnosti proizvoda s prilogami. 

Znak skladnosti ZAG sme naročnik uporabljati le, če ima za to sklenjeno pogodbo z ZAG. 
Pravila o uporabi certifikatov o skladnosti in dovoljenj za uporabo znakov skladnosti so 
določena v pogodbi in tem dokumentu. 

 



 P.C.15-001 Izdaja 4 

stran: 8 

3.13 Odločitev o izdaji ali zavrnitvi izdaje certifikata in izdaja certifikata 

Po prejemu podpisane pogodbe o dovoljenju za uporabo certifikata certifikacijska služba 
pripravi odločitev o izdaji certifikata in izda certifikat ter izdajo objavi na spletni strani ZAG.  

Če pogoji za izdajo certifikata niso izpolnjeni in jih tudi z ustreznimi korektivnimi ukrepi ni 
mogoče v predpisanem času izpolniti, pripravi certifikacijska služba odločitev o zavrnitvi 
izdaje certifikata.  

3.14 Potrditev veljavnosti izdanega certifikata 

Če je s certifikacijsko shemo ali tehničnim soglasjem za izdajo certifikata o skladnosti 
proizvoda predvideno vrednotenje skladnosti proizvoda tudi v določenem začetnem obdobju 
proizvodnje, potem je treba potrditi veljavnost izdanega certifikata in izvesti zunanje ali 
notranje kontrolne preskuse ter po vrednotenju rezultatov preskusov skladnosti in opravljenih 
zunanjih kontrolnih preskusih v predpisanem začetnem obdobju sprejeti odločitev o 
veljavnosti izdanega certifikata. 

Če so s certifikacijsko shemo ali tehničnim soglasjem predvidene tudi druge aktivnosti, kot 
npr. kontrola odpremnih posredniških postaj certificiranega proizvoda, potem je potrebno 
izvesti začetno kontrolo le-te in zunanje kontrolne preskuse ter sprejeti odločitev o veljavnosti 
izdanega certifikata. 

Odločitev sprejme in podpiše vodja certifikacijske službe. 

3.15 Ocena delovanja kontrole proizvodnje obrata 

Če tehnična specifikacija zahteva ponovno oceno delovanja kontrole proizvodnje obrata po 
preteku določenega obdobja (ponavadi je to 5 let), jo pooblaščena oseba izvede v skladu s 
certifikacijsko shemo. 

 

4. Aktivnosti za vzdrževanje veljavnosti certifikata 

V okviru vzdrževanja veljavnosti certifikata certifikacijski organ spremlja spremembe pravnih 
in tehničnih podlag za izdani certifikat ter nadzira upoštevanje pravil za uporabo certifikata, 
določenih v pogodbi. Poleg tega je v nekaterih certifikacijskih shemah, tehničnih soglasjih ali 
pogodbah o uporabi certifikata predvideno izvajanje dodatnih aktivnosti potrjevanja 
skladnosti. Najpogosteje to vključuje izvajanje nadzora, ocenjevanja in potrjevanja kontrole 
proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti.  

4.1 Redni nadzor, ocena in potrditev kontrole proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti 

Pregled  kontrole proizvodnje ter zunanji kontrolni preskusi so sestavni deli nadzora. 
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Pogostost rednih pregledov mora biti določena v certifikacijski shemi ali tehničnem soglasju, 
v primeru prostovoljnega certificiranja na podlagi tehničnega soglasja pa je lahko določena 
tudi le v sami pogodbi o dovoljenju za uporabo certifikata.  

4.2 Izredni pregledi obrata in kontrole proizvodnje ali sistema vodenja kakovosti 

Izredni pregled je treba opraviti najmanj v naslednjih primerih:  

- pri spremembah v tehnološkem procesu, ki lahko vplivajo na pomembne lastnosti 
proizvoda, 

- pri spremembah v sistemu vodenja kakovosti, če so takšne, ki lahko vplivajo na 
pomembne lastnosti proizvoda, 

- po opravljenih korektivnih ukrepih, če je tako zahtevano v poročilu o nadzoru. 

Izredni pregled se izvaja enako kot redni pregled, s to razliko, da se izredni pregled lahko 
izvede tudi zgolj v omejenem obsegu. Obseg izrednega pregleda določi pooblaščena oseba. 
Stroški pregleda se določijo v skladu z obsegom. 

4.3 Zunanji kontrolni preskusi  

Vzorec za zunanji kontrolni preskus odvzame in dostavi preskuševalnemu laboratoriju 
pooblaščena oseba ali oseba, ki jo za to določi pooblaščena oseba in je usposobljena za 
jemanje vzorcev določene vrste proizvodov. Preskuševalni laboratorij mora izvesti predpisana 
preskušanja v skladu z metodami, predpisanimi v certifikacijski shemi oziroma tehničnem 
soglasju. 

Preskuševalni laboratorij izda o vsakem opravljenem preskusu poročilo v skladu s 
postopkom, ki v laboratoriju velja. 

Poročilo je zaupne narave in ga certifikacijski organ ZAG-a pošlje samo nosilcu dovoljenja.  

Ravnanje s preostalim vzorcem se določi skupaj z nosilcem dovoljenja.  

4.4 Ukrepi v primeru neskladnosti pri nadzoru 

Če se pri zunanjem kontrolnem preskusu ugotovi nekladnost, mora pooblaščena oseba nosilcu 
dovoljenja poslati poročilo o preskušanju skupaj z dopisom, v katerem zahteva odpravo 
neskladnosti in uvedbo korektivnih ukrepov. Izvedbo korektivnih ukrepov se preverja z delno 
ali ponovno izvedbo zunanjega kontrolnega preskusa.  

Če se pri rednem ali izrednem pregledu obrata in kontrole proizvodnje ugotovi neskladnost, 
mora naročnik v dogovorjenem roku, ki pa ne sme biti daljši od 6 mesecev, certifikacijskemu 
organu pisno predložiti način odprave neskladnosti (poročilo proizvajalca o izvedenih 
korekcijah oziroma uvedenih korektivnih ukrepih). Pooblaščena oseba pregleda poročilo o 
odpravi neskladnosti in se odloči, glede na pomembnost ugotovljene neskladnosti,  
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- ali je potrebno uvedbo in učinkovitost korektivnih ukrepov preveriti v obratu, 
- ali je potrebno ponoviti nekatere dele rednega oziroma izrednega pregleda obrata in 

kontrole proizvodnje, 
- ali zadostujejo pisna dokazila o odpravi neskladnosti (poročilo proizvajalca o 

izvedenih korekcijah oziroma uvedenih korektivnih ukrepih). 

Po preveritvi dokazil o odpravi neskladnosti pooblaščena oseba izdela poročilo o rednem ali 
izrednem nadzoru. 

Če se neskladnosti, ugotovljene pri nadzoru, ponavljajo ali nosilec dovoljenja ne upošteva 
roka za odpravo neskladnosti, določenega v dopisu, se uvedejo sankcije v skladu s tč. 9. 

Če proizvajalec ugotovi, da ugotovljenih neskladnosti ne bo mogel odpraviti v dogovorjenem 
roku, lahko pisno zaprosi za podaljšanje roka. Podaljšanje roka obravnava pooblaščena oseba 
in o svoji odločitvi pisno obvesti naročnika. Skupni rok za odpravo neskladnosti ne sme 
presegati 6 mesecev. 

4.5 Poročilo o nadzoru 

Poročilo o nadzoru predstavlja oceno skladnosti proizvoda oziroma kontrole proizvodnje z 
zahtevami certifikacijske sheme oziroma tehničnega soglasja. Podlaga za to so ugotovitve 
rednega ali izrednega pregleda in, če so v certifikacijski shemi predpisani, tudi rezultati 
zunanjih kontrolnih preskusov.  

 

5. Spremembe in razširitve certificiranja 

Spremembe in razširitve certificiranja se izvede na pisno zahtevo nosilca dovoljenja. Kadar so 
spremembe le formalne, kot so 

- sprememba naziva ali naslova nosilca dovoljenja,  

- sprememba naziva proizvoda ipd.  

se sklene aneks k pogodbi o uporabi certifikata ter zamenja certifikat z novo izdajo pod isto 
številko. Kadar spremembe niso le formalne, se postopa, kot je opisano v nadaljevanju. V 
vseh primerih je potrebno skleniti aneks k pogodbi o uporabi certifikata, ki odraža zahtevane 
spremembe.  

 

6. Sprememba certificiranega proizvoda 

Pri spremembi certificiranega proizvoda mora nosilec dovoljenja sporočiti certifikacijskemu 
organu vse spremembe, ki so nastale z vpeljavo novega proizvoda. Pooblaščena oseba 
pregleda spremembe in določi obseg začetnega preskusa proizvoda ter način preveritve 
ustreznosti kontrole proizvodnje. Slednjo lahko preveri z izrednim ali naslednjim rednim 
pregledom, lahko pa tudi oceni, da se kontrola proizvodnje ni spremenila in v poročilu o 



 P.C.15-001 Izdaja 4 

stran: 11 

vrednotenju proizvoda upošteva ugotovitve zadnjega rednega nadzora. Stari certifikat se 
umakne, pred izdajo certifikata za nov proizvod se z aneksom spremeni pogodba o uporabi 
certifikata. 

 

7. Razširitev obsega certificiranih proizvodov 

Če nosilec dovoljenja želi pridobiti certifikat za nov proizvod, proizveden po enakem ali 
podobnem standardu kot proizvod, ki je že certificiran, je postopek brez začetnega pregleda 
obrata in kontrole proizvodnje. Namesto tega pooblaščena oseba presodi, ali so ugotovitve 
zadnjega pregleda obrata in kontrole proizvodnje reprezentativne tudi za novi proizvod. Če 
temu ni tako, je treba izvesti redni ali izredni pregled kontrole proizvodnje ter ugotovitve 
strniti v poročilu o vrednotenju proizvoda. Ta način razširitve se lahko uporabi v primeru, da 
je tudi za novi proizvod pooblaščena ista pooblaščena oseba certifikacijskega organa in da 
kontrola proizvodnje poteka na enak način. V nasprotnem primeru poteka certificiranje v 
celoti po zgoraj opisanem postopku. 

7.1 Razširitev obsega kontrole proizvodnje 

Če želi nosilec dovoljenja obseg certificirane kontrole proizvodnje razširiti tako, da bi 
vključevala kontrolo proizvodnje novih proizvodov ali novih proizvodnih linij, pooblaščena 
oseba presodi, ali so ugotovitve zadnjega pregleda obrata in kontrole proizvodnje 
reprezentativne tudi za novi proizvod oziroma proizvodno linijo. Če temu ni tako, se izvede 
izredni pregled kontrole proizvodnje, ali pa počaka na naslednji redni pregled. Pooblaščena 
oseba napiše poročilo o rednem ali izrednem nadzoru kontrole proizvodnje, kjer opiše in 
ovrednoti razširjen obseg kontrole proizvodnje.   

 

8. Prenos certifikata na drugo pravno osebo 

V primeru, da želi nosilec dovoljenja prenesti certificiran proizvod ali kontrolo proizvodnje 
na drugo pravno osebo, ki ni pravni naslednik nosilca dovoljenja, se z novim nosilcem sklene 
pogodba o uporabi certifikata, stari certifikati se umaknejo in izstavijo se novi. V primeru, da 
je prišlo tudi do sprememb v proizvodu ali kontroli proizvodnje, se postopa, kot je predvideno 
v točkah Razširitev obsega kontrole proizvodnje oz Sprememba certificiranega 
proizvoda. Podlaga za izdajo certifikata je zadnje poročilo o nadzoru. 
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9. Sankcije v primeru neskladnosti 

Sankcije so: 

1. Opozorilo, če so nepravilnosti majhne, 

2. Opozorilo s svarilom, če so nepravilnosti srednje,  

3. Začasni preklic izdanega certifikata (začasen odvzem dovoljenja za uporabo certifikata o 
skladnosti in znaka skladnosti ZAG ali odvzem za določeno količino, partijo oziroma 
časovno obdobje proizvodnje proizvodov) če so nepravilnosti velike, 

4. Preklic certifikata se izvede, če so nepravilnosti zelo velike. 

Opozorilo in opozorilo s svarilom podpiše pooblaščena oseba. Odločitev o začasnem ali 
trajnem preklicu ali umiku certifikata podpiše vodja certifikacijske službe. Le-ta mora imeti 
pravni pouk, v katerem mora biti navedeno, da se naročnik oziroma nosilec dovoljenja lahko 
pritoži v roku 15 dni. Pritožba se obravnava v skladu s tč. 12 tega dokumenta. 

Opozorilo in opozorilo s svarilom sta zaupne narave in ju certifikacijski organ pisno 
posreduje samo nosilcu dovoljenja. Začasni ali trajni preklic ali umik certifikata pa 
certifikacijski organ poleg pisnega sporočila nosilcu dovoljenja tudi javno objavi. 

9.1 Zaostrovanje sankcij 

Če imetnik certifikata razloge za sankcije ne odpravi v roku, ki je za to predviden, se sankcije 
zaostri. Zaostritev se izvede z uvedbo sankcije, ki sledi že uvedeni. Glede postopka, 
odgovornosti, objave in možnosti pritožb veljajo za zaostritev sankcije enaka pravila kot pri 
uvedbi sankcije.  

 

10. Umik in preklic certifikata 

Proizvajalec lahko zaprosi za začasni ali trajni umik certifikata, če začasno ali trajno ustavi 
proizvodnjo certificiranega proizvoda. Začasni umik lahko traja največ 24 mesecev. Če po 
preteku tega obdobja vzroki za začasni umik še vedno obstajajo, sprejme vodja certifikacijske 
službe odločitev o trajnem umiku certifikata in o tem pisno obvesti uporabnika certifikata. 

Certifikat je lahko začasno preklican največ 12 mesecev. Če po preteku tega obdobja vzroki 
za začasni preklic niso odpravljeni, vodja certifikacijske službe sprejme odločitev o trajnem 
preklicu certifikata in o tem pisno obvesti uporabnika certifikata. 

Certifikacijski organ glede na ugotovitve določi vrsto preklica, to je začasni ali trajni preklic, 
in nosilcu dovoljenja pisno sporoči: 

1. razlog za preklic certifikata, 

2. da ni dovoljena nadaljnja uporaba preklicanega certifikata, 
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3. da je treba vrniti trajno preklicani certifikat z vsemi kopijami ter 

4. zahtevo, da uporabnik certifikata o preklicu pisno obvesti vse kupce. 

Uporabnik certifikata po preklicu ne sme uporabljati certifikata. Če se na preklic pritoži, 
lahko vodja certifikacijske službe začetek veljavnosti preklica (začasnega ali delnega) preloži. 
Preložitev je odvisna od narave primera, ki se obravnava. 

Vodja certifikacijske službe in pooblaščena oseba odločita, kako postopati s proizvodi, ki so 
bili izdelani v obdobju od ugotovitve neskladnosti oziroma vzroka za začasen preklic do 
začasnega preklica certifikata. 

 

11. Pritožbe naročnika 

Naročnik se lahko pritoži zoper odločitev o zavrnitvi izdaje certifikata in zoper odločitev o 
začasnem, delnem ali trajnem preklicu izdanega certifikata. 

 

12. Označevanje proizvodov  

12.1 Splošno 

Namen označevanja proizvodov je: 

1. da so certificirani proizvodi prepoznavni in  

2. da je zagotovljena sledljivost. 

Označitev proizvoda izvede proizvajalec ali njegov zastopnik. Certificirani proizvod 
mora biti označen: 

1. s pravilno oznako, 

2. na način, ki ne zavaja javnosti in 

3. na način, ki loči certificirane proizvode od necertificiranih. 

Proizvode je možno označevati z obveznimi in/ali prostovoljni znaki skladnosti. Označevanje 
proizvodov z znaki skladnosti mora biti predpisano v certifikacijski shemi zadevnega 
proizvoda. Znak skladnosti je lahko na proizvodu, etiketi, embalaži ali spremni 
dokumentaciji. Nameščen mora biti tako, da je viden, razločen in ga ni mogoče izbrisati. 

12.2 Obvezno označevanje proizvodov 

12.2.1 Oznaka CE 
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Z oznako CE je dovoljeno označiti gradbeni proizvod, če je zanj že začelo teči prehodno 
obdobje uporabe harmoniziranega standarda oziroma je zanj izdano evropsko tehnično 
soglasje in če proizvod izpolnjuje vse zahteve, ki so v harmonizirani tehnični specifikaciji 
zahtevane. Obliko in videz znaka CE za gradbene proizvode določa Pravilnik o potrjevanju 
skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur.l. RS št. 54/01).  

Vsebino oznake (znaka in zahtevanih informacij v okvirju) določa vsaka 
harmonizirana tehnična specifikacija posebej.  

12.2.2 Oznaka UN 

Z oznako UN je treba označiti embalažo za prevoz nevarnega blaga kot to določa Zakon o 
prevozu nevarnega blaga (Ur.l. RS št. 79/99, Ur.l. 101/05). 

12.3 Prostovoljno označevanje proizvodov 

Na področju prostovoljnega certificiranja daje certifikacijski organ ZAG Ljubljana 
proizvajalcem možnost, da certificirane proizvode označijo z znakom skladnosti ZAG ali 
drugimi prostovoljnimi znaki. Proizvodi se lahko označijo s prostovoljnimi znaki skladnosti 
na podlagi izvedenega prostovoljnega certificiranja in podpisane pogodbe za uporabo 
certifikata in znaka skladnosti. Prostovoljno certificiranje se vedno izvede na pobudo 
proizvajalca, če že obstaja veljavna tehnična specifikacija in želi dokazati dodano vrednost 
proizvoda, na podlagi: 

1. prostovoljnega dela harmoniziranega standarda, 

2. prostovoljnega dela evropskega ali slovenskega tehničnega soglasja, 

3. prostovoljnega slovenskega, evropskega, mednarodnega ali katerikoli nacionalnega 
standarda. 

12.4 Znak skladnosti ZAG 

Znak skladnosti ZAG je sestavljen iz: 

• logotipa Zavoda,  

• oznake tehnične specifikacije in letnice, 

• oznake tipa ali stopnje, če je potrebno, 

• številke certifikata. 

Nosilec dovoljenja mora pri namestitvi znaka skladnosti ZAG upoštevati pravila uporabe 
znaka skladnosti ZAG. 
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12.5 Drugi prostovoljni znaki skladnosti 

Certifikacijski organ ZAG Ljubljana daje proizvajalcem možnost, da proizvode označijo še z 
drugimi znaki skladnosti, če je certifikacijski organ ZAG predhodno sklenil sporazum z 
lastnikom znaka skladnosti. 

12.6 Uporaba prostovoljnih znakov skladnosti skupaj z oznako CE 

Prostovoljne znake skladnosti mora nosilec dovoljenja namestiti tako, da so jasno ločeni od 
CE oznake na proizvodu. Pri tem mora upoštevati tudi: 

1. da je znak skladnosti manjši od znaka CE, 

2. da sta znaka na isti strani proizvoda (ne smeta biti nameščena tako, da je eden na sprednji 
strani, drugi pa na zadnji strani proizvoda). 

Pogoj za pridobitev znaka skladnosti ZAG je, da za proizvod, ki izponjuje le harmoniziran 
del tehnične specifikacije, ni možno pridobiti dovoljenja za uporabo znaka skladnosti, za 
neharmonizirani del tehnične specifikacije pa naročniki niso zavezani k pridobitvi 
dovoljenja za uporabo znaka skladnosti.  
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