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1. Namen (točka 1: postopek P.C.10-002) 

Ta dokument obravnava sisteme potrjevanja skladnosti na področju gradbenih proizvodov, v 

skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) oziroma Direktivo EU o gradbenih 

proizvodih (DGP). Določa tudi vlogo in postopke certifikacijskega organa ZAG v sistemih 

potrjevanja skladnosti. 

Na področju gradbenih proizvodov izvaja ZAG certificiranje glede na tehnične zahteve, 

predpisane v tehničnih specifikacijah, ki so navedene v ZGPro, in sicer:  

a) hEN in ETA, iz 6. člena ZGPro, ki vsebujejo določila za vrednotenje skladnosti, glede 

na sistem potrjevanja skladnosti, predpisan v mandatu Komisije EU (EC); ZAG izda, - 

po priglasitvi Komisiji EU;- EC certifikat o skladnosti proizvoda ali EC certifikat 

notranje kontrole proizvodnje, kar daje proizvajalcu pravico izdati izjavo o skladnosti 

proizvoda in uporabljati oz. namestiti CE znak (harmonizirano področje);  

b) SIST EN, SIST in slovenskem tehničnem soglasju, iz 7. člena ZGPro. Uporaba SIST 

EN in SIST je lahko: 

- obvezna, če to predpiše pristojno ministrstvo s tehničnim predpisom, v katerem 

mora biti opredeljen tudi sistem potrjevanja skladnosti, v skladu z ZGPro; ZAG 

izda certifikat o skladnosti proizvoda ali certifikat notranje kontrole proizvodnje, 

kar daje proizvajalcu pravico izdati izjavo o skladnosti proizvoda po določilih 

ZGPro (regulirano področje)
1
; 

- neobvezna, če takega tehničnega predpisa ni; v primeru da SIST EN oziroma SIST 

ne vsebuje določil za vrednotenje skladnosti, usklajenih z določili ZGPro, oziroma 

DGP, jih predpiše ZAG v certifikacijski shemi in, po izpeljavi certifikacijskega 

postopka, izda lasten certifikat o skladnosti proizvoda ali certifikat o notranji 

kontroli proizvodnje, kar daje proizvajalcu pravico do namestitve znaka skladnosti 

ZAG (neregulirano področje); 

poleg tega pa tudi v 

c) drugih tehničnih specifikacijah, o katerih se sporazumeta proizvajalec in ZAG; te 

običajno ne vsebujejo določil za vrednotenje skladnosti, usklajenih z določili ZGPro, 

oziroma DGP, zato jih predpiše ZAG v certifikacijski shemi in, po izpeljavi 

certifikacijskega postopka, izda lasten certifikat o skladnosti proizvoda ali certifikat o 

notranji kontroli proizvodnje, kar daje proizvajalcu pravico do namestitve znaka 

skladnosti ZAG (neregulirano področje). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dokler veljajo tehnični predpisi o gradbenih proizvodih iz 35.člena ZGPro, ZAG izda certifikat o skladnosti 

proizvoda na obrazcu MEOR C-001. 
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2. Izrazi in označbe (točka 3: postopek P.C.10-002) 

1. Potrjevanje skladnosti proizvoda (product conformity attestation): Dejavnosti in 

naloge proizvajalca in organov vključenih v potrjevanje skladnosti, s pomočjo katerih 

se s sprejemljivo verjetnostjo zagotovi doseganje predpisanih lastnosti proizvoda, 

oziroma njegova skladnost z zahtevami tehnične specifikacije. Skladnost proizvoda 

potrdi proizvajalec z izjavo o skladnosti. Odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, 

mora izjava o skladnosti temeljiti na listinah določenih v sistemih potrjevanja 

skladnosti. 

2. Sistem potrjevanja skladnosti (conformity attestation system): Sistem za izvajanje 

potrjevanja skladnosti v skladu s pravili za vodenje in izvajanje postopkov. Sestoji iz 

kombinacije metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave proizvoda, 

pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev DGP in vpliva spremenljivosti 

lastnosti proizvoda na njegovo uporabnost. Možni sistemi potrjevanja se označujejo s 

številčnimi oznakami: 1+, 1, 2+, 2, 3 in 4. V prilogi A so na preglednici prikazane 

naloge, ki jih morata v okviru posameznega sistema opraviti proizvajalec in odobreni 

organ. 

3. Certificiranje (certification): Postopek s katerim tretja stranka poda pisno zagotovilo, 

da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.  

         (SIST EN 45020) 

4. Certifikacijski sistem (certification system): Sistem za izvajanje certificiranja 

skladnosti v skladu s pravili za vodenje in izvajanje postopkov. 

Opomba: Standard SIST EN 45020 opredeljuje sistem ugotavljanja skladnosti. 

5. 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. 

Opomba: Standard SIST EN 45020 opredeljuje shemo ugotavljanja skladnosti. 

6. Certificiranje proizvoda (product certification): Postopki in naloge organov, 

vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti 1+ in 1; na 

njihovi podlagi izda certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda, kot pisno 

zagotovilo, da je proizvod skladen z zahtevami relevantne tehnične specifikacije. 

7. Certificiranje sistema notranje kontrole proizvodnje (certification of FPC system): 

Postopki in naloge organov, vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja 

skladnosti 2+ in 2; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ certifikat notranje 

kontrole proizvodnje, kot pisno zagotovilo, da se sistem notranje kontrole proizvodnje 

izvaja (da je zasnovan oziroma urejen) v skladu z zahtevami relevantne tehnične 

specifikacije.  

            OPOMBA: V nekaterih standardih je to samo notranja kontrola proizvodnje. 

 

8. Certifikacijski organ (certification body): Organ, ki vodi certificiranje.  

           (SIST EN 45020) 
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     OPOMBA: Certifikacijski organ lahko sam izvaja dejavnosti preskušanja in kontrole, ali te 

dejavnosti usklajuje in nadzira, če jih v njegovem imenu izvajajo drugi organi (kontrolni 

organ, preskuševalni laboratorij).  

    Certifikacijski organ je nepristranski, vladni ali nevladni organ, vključen v potrjevanje 

skladnosti gradbenih proizvodov, ki izkazuje potrebno usposobljenost in odgovornost za 

izvajanje certificiranja skladnosti po pravilih poslovnika.              (DGP) 

9. Kontrolni organ (inspection body): Primerno organiziran nepristranski organ, 

vključen  v potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki razpolaga z organizacijo, 

osebjem, usposobljenostjo in poklicno poštenostjo, da lahko po predpisanih merilih 

opravlja naloge kontrole, kot so ocenjevanje in priporočilo za prevzem in nadaljne 

presoje proizvajalčevih postopkov v okviru sistema notranje kontrole proizvodnje, ter 

izbor in vrednotenje proizvodov po predpisanih merilih, na gradbišču ali v tovarni, ali 

kjerkoli.                 (DGP) 

10. Preskuševalni laboratorij: (testing laboratory): Laboratorij, vključen v potrjevanje 

skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preiskuje, preskuša, kalibrira ali drugače 

določa značilnosti ali obnašanje materialov ali proizvodov.           (DGP) 

11. 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. 

           (SIST EN 45020) 

     OPOMBA: Glede na sisteme certificiranja po DGP izdaja certifikacijski organ certifikat o 

skladnosti proizvoda ali certifikat notranje kontrole proizvodnje. 

12. Izjava o skladnosti (declaration of conformity): Listina, s katero proizvajalec potrdi 

skladnost proizvoda s tehnično specifikacijo. Odvisno od sistema potrjevanja 

skladnosti jo izda sam, ali na podlagi certifikata skladnosti za proizvod ali certifikata 

notranje kontrole proizvodnje.              (DGP) 

13. Skladnost (conformity): Izpolnjevanje zahtev.      (ISO 9000:2005) 

14. Neskladnost (nonconformity): Neizpolnjevanje zahtev.     (ISO 9000:2005) 

15. Korekcija (correction): Dejavnost, s katero se odstrani ugotovljeno neskladnost. 

            (ISO 9000:2005) 

16. Korektivni ukrep (corrective action): Dejavnost, s katero se odstrani vzrok za 

ugotovljeno neskladnost ali drugo nezaželjeno stanje.      (ISO 9000:2005) 

17. Ugotavljanje (ocenjevanje) skladnosti (conformity assessment): Vsaka dejavnost, s 

katero se neposredno ali posredno oceni, ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične 

specifikacije.          (SIST EN 45020) 

Opomba: Tipični primeri dejavnosti ugotavljanja skladnosti so vzorčenje, preskušanje in 

kontrola, vrednotenje, overjanje in zagotavljanje skladnosti (dobaviteljeva izjava, 

certificiranje), registriranje, akreditiranje in odobritev, kakor tudi njihove kombinacije. 

18. Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation): Sistematična preiskava, s katero se 

ugotovi, do kakšne mere proizvod, proces ali storitev izpolnjuje predpisane zahteve. 

           (SIST EN 45020) 
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OPOMBA: Za preiskavo se uporabljajo preskušanja, ocenjevanja in presojanja po metodah, 

predpisanih v tehnični specifikaciji. Lahko vključuje tudi vrednotenje rezultatov preskusov 

skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti. 

19. Kontrola (inspection): Vrednotenje skladnosti z opazovanjem in presojanjem, ki ju po 

potrebi spremlja merjenje, preskušanje in pomerjanje.    (SIST EN 45020) 

20. Kontrola (inspection): Preiskovanje načrtovanja proizvoda, proizvoda, storitve, 

procesa ali obrata in ugotavljanje njihove skladnosti s specifičnimi zahtevami ali, na 

podlagi strokovne razsodbe, s splošnimi zahtevami. 

             OPOMBI: 1. Kontrola procesov obsega kontrolo osebja, prostorov, tehnologije in         

metodologije. 

                                              2. Rezultati kontrole se lahko uporabijo v podporo certificiranju.   

  (SIST EN 45004) 

21. Presoja (audit): Sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces, katerega namen je 

pridobitev dokazov in nepristrano vrednotenje, da se ugotovi, do kakšne mere so 

izpolnjene predpisane zahteve. 

OPOMBA: Presoje ne gre zamenjevati z nadzorom ali kontrolo skladnosti.         (ZAG) 

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

vrednotenju skladnosti.  

OPOMBA: Elementi kontrole skladnosti so: začetni preskus tipa proizvoda, začetna kontrola 

obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje, nadzor, ocena in potrditev sistema notranje 

kontrole proizvodnje ter zunanji kontrolni preskusi . 

23. Nadzor skladnosti (conformity surveillance): Vrednotenje skladnosti, da se dokaže 

trajna skladnost s predpisanimi zahtevami.      (SIST EN 45020) 

24. Sistem notranje kontrole proizvodnje (factory production control system): Stalna 

notranja kontrola proizvodnje, ki jo opravlja proizvajalec. Vsebuje postopke in ukrepe 

za vzdrževanje in obvladovanje skladnosti proizvoda s tehničnimi specifikacijami. 

Sestoji iz kontrole in preskusov merilne opreme, surovin oziroma sestavin, 

tehnoloških procesov, proizvodne opreme in gotovih proizvodov za notranjo kontrolo 

kakovosti in iz izvajanja ter vrednotenja preskusov skladnosti po programu notranjega 

kontrolnega preskušanja. 

OPOMBA: Sistem notranje kontrole proizvodnje je lahko tudi program zagotavljanja 

kakovosti oziroma sistem vodenja kakovosti, odvisno od elementov vrednotenja skladnosti, 

predpisanih v tehnični specifikaciji oziroma certifikacijski shemi. 

25. Preskus (test): Tehnična operacija, s katero se po predpisanem postopku določi ena ali 

več značilnosti določenega proizvoda, procesa ali storitve.     (SIST EN 45020) 

26. Program notranjega kontrolnega preskušanja (testing plan): Vrste in pogostost ali 

število preskusov skladnosti, ki jih je treba opraviti glede na zahteve tehnične 

specifikacije. 

OPOMBA:Običajno je to plan kontrole v obratu. 

27. Preskus skladnosti (conformity test, autocontrol test): Preskus predpisane značilnosti 

proizvoda, namenjen kontroli skladnosti proizvoda z zahtevami tehnične specifikacije.  
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28. Zunanji kontrolni preskusi (audit tests): Preskusi, s katerimi se na naključno 

odvzetih vzorcih ali naključno izbranih mestih preverja izpolnjevanje lastnosti, 

ugotovljenih pri začetnem preskusu tipa proizvoda in sistema notranje kontrole 

proizvodnje. 

29. Odobren organ (approved body): Certifikacijski organ, kontrolni organ ali 

preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje minimalne pogoje ZGPro oziroma DGP in mu 

je bila od pristojnega ministrstva v RS izdana odločba za opravljanje nalog 

ugotavljanja skladnosti. 

OPOMBA: Pogoji se nanašajo na:a) razpolaganje z osebjem, potrebnimi sredstvi in opremo, 

b) tehnično usposobljenost in poklicno poštenost osebja, c) nepristranskost, d) varovanje 

poslovnih skrivnosti, e) zavarovanje odgovornosti. 

30. Priglašen/notificiran organ (designated/notified body): Odobren organ, ki ga država 

članica EU priglasi Komisiji EU, katera ga nato notificira za izvajanje priglašene 

dejavnosti pri potrjevanju skladnosti gradbenih proizvodov na podlagi harmonizirane 

evropske tehnične specifikacije (hEN in ETA). 

31. Harmoniziran evropski standard (harmonised European standard- hEN): Standard, 

ki ga pripravi in izda evropska organizacija za standardizacijo (CEN), na podlagi 

mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v DGP. 

32. Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval - ETA): Pozitivna 

tehnična ocena ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji na izpolnitvi 

bistvenih tehničnih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja. Podeli 

ga notificiran organ za izdajo tehničnih soglasij. Običajno se izdela na podlagi 

smernice, ki jo pripravi Evropska organizacija za tehnična soglasja (EOTA), na 

podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v DGP. 

 

3. Opis (točka 5: postopek P.C.10-002) 

3.1  Sistemi potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov (točka 5.1: postopek 

P.C.10-001) 

Postopek potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami tehničnih specifikacij je 

odvisen od pomembnosti proizvoda, izražene z možnimi posledicami za objekt, če bi bil 

proizvod, ki se vanj vgrajuje neustrezen, ter od narave in nekaterih značilnosti proizvoda, 

zlasti variabilnosti in občutljivosti pomembnejših karakteristik za napake v proizvodnji. Za 

potrditev skladnosti morata proizvajalec in vključeni odobreni organ v funkciji neodvisne 

tretje stranke, izpeljati v tehnični specifikaciji predpisane naloge. Potrditev skladnosti temelji 

na predpostavki, da: 

- proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavlja skladnost 

proizvodnje z ustreznimi tehničnimi specifikacijami, 

- je pri določenih proizvodih za oceno in nadzor notranje kontrole proizvodnje ali 

samega proizvoda vključen tudi odobreni certifikacijski organ. 
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Vrsta in kombinacija nalog proizvajalca in certifikacijskega organa tvorita sistem potrjevanja 

skladnosti. Naloge, ki jih je za potrditev skladnosti treba opraviti so: 

a) vrednotenje skladnosti, po postopkih predpisanih v posebnem poglavju tehnične 

specifikacije, ki je obvezen element vsakega sistema potrjevanja skladnosti in sestoji iz: 

- začetnega preskusa tipa proizvoda, ki ga, odvisno od pomembnosti proizvoda in temu 

ustrezne ravni potrjevanja skladnosti, opravi ali proizvajalec ali certifikacijski organ, 

- notranje kontrole proizvodnje, za katero je vedno zadolžen in odgovoren proizvajalec, 

- nadaljnjega preskušanja vzorcev po predpisanem programu (sistemi 1+,1 in 2+) 

in pri višjih ravneh potrjevanja skladnosti, dodatno tudi: 

b) kontrola nad vrednotenjem skladnosti, ki je vedno v pristojnosti certifikacijskega organa in 

sestoji, odvisno od predpisanega sistema, iz: 

- začetne kontrole obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje (sistemi 1+, 1, 2+, in 

2), 

- nadzora, ocene in potrditve notranje kontrole proizvodnje (sistemi 1+. 1, in 2+), 

- zunanjih kontrolnih preskusov (sistem 1+). 

Glede na pomembnost proizvoda obstaja več ravni sistemov potrjevanja skladnosti, ki so 

označene s številkami 1+, 1, 2+, 2, 3, in 4, kjer predstavlja sistem 1+ najzahtevnejšo raven. 

Sistemi potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov, ki jih predpisuje ZGPro, oziroma DGP, 

za različne stopnje pomembnosti proizvoda so prikazani v spodnji preglednici, kjer so za 

posamezne ravni sistemov prikazane predpisane naloge proizvajalca in certifikacijskega 

organa. 

Naloge pri potrjevanju skladnosti 
Sistemi potrjevanja skladnosti 

1+ 1 2+ 2 3 4 

Naloge proizvajalca       

1. Notranja kontrola proizvodnje × × × × × × 

2. Preskušanje vzorcev po programu 

notranjega kontrolnega preskušanja 
× × × 0 0 0 

3. Začetni preskus tipa proizvoda 0 0 × × 0 × 

Naloge certifikacijskega organa       

4. Začetni preskus tipa proizvoda × × 0 0 × 0 

5. Začetna kontrola obrata in sistema 

notranje kontrole proizvodnje 

× × × × 0 0 

6. Nadzor,ocena in potrditev notranje 

kontrole proizvodnje 

× × × 0 0 0 

7. Zunanji kontrolni preskusi × 0 0 0 0 0 

Naloge, ki jih morata v okviru posameznega sistema opraviti proizvajalec in certifikacijski 

organ so opisane tudi v prilogi A.  
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3.2 Metode (elementi) vrednotenja in kontrole vrednotenja skladnosti v postopku 

certificiranja (točka 5.2: postopek P.C.10-002) 

3.2.1 Začetni preskus tipa proizvoda (ZPTP) (točka 5.2.1: postopek P.C.10-002) 

ZPTP sestavljajo vsi preskusi in postopki, določeni v tehnični specifikaciji, s pomočjo katerih 

se na vzorcu proizvoda opredeli obnašanje (lastnosti v uporabi) določene vrste proizvoda. Z 

ZPTP se preverja, ali proizvod ustreza zahtevam tehnične specifikacije. ZPTP pa ni ocena 

skladnosti s tehnično specifikacijo, niti ocena primernosti proizvoda za nameravano uporabo.  

Na podlagi ZPTP se določijo tudi ti. deklarirane vrednosti določenih lastnosti proizvoda, ki se 

uporabljajo pri vrednotenju skladnosti namesto v tehnični specifikaciji predpisanih vrednosti, 

če so se slednje pri ZPTP izkazale kot nestvarne. 

ZPTP je treba opraviti v skladu z določili tehnične specifikacije. Obseg ZPTP se sme 

prilagoditi (zmanjšati) predvideni uporabi v objektu, v katerega se namerava proizvod 

vgrajevati. Tip proizvoda vključuje njegove različice, če razlike med njimi ne vplivajo na 

raven varnosti in na druge zahteve, ki zadevajo obnašanje proizvoda. 

3.2.2 Notranja kontrola proizvodnje (točka 5.2.2: postopek P.C.10-002) 

Vsebuje vrsto sorodnih postopkov in ukrepe za vzdrževanje in obvladovanje skladnosti 

proizvoda s tehničnimi specifikacijami. Sestoji iz kontrole in preskusov merilne opreme, 

surovin oziroma sestavin, tehnoloških procesov, proizvodne opreme in gotovih proizvodov za 

notranjo kontrolo kakovosti in iz izvajanja ter vrednotenja preskusov skladnosti po programu 

notranjega kontrolnega preskušanja. Podrobnejše o notranji kontroli proizvodnje glej Vodilo 

B k DGP. 

3.2.3 Začetna kontrola obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje (točka 5.2.3: 

postopek P.C.10-002) 

Namen začetne kontrole obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje je identificiranje in 

dokumentiranje načina proizvodnje določenega proizvoda in vpeljane notranje kontrole 

proizvodnje v obratu. Rezultati in ugotovitve začetne kontrole obrata in sistema notranje 

kontrole proizvodnje omogočajo oceno skladnosti postopkov z določili tehnične specifikacije, 

kar je temeljni pogoj za izdajo certifikata in primerjalna podlaga za ugotavljanje morebitnih 

sprememb pri kasnejšem nadzoru skladnosti. 

Certifikacijski organ mora v okviru začetne kontrole obrata in sistema notranje kontrole 

proizvodnje zbrati vse potrebne informacije, ki dokazujejo izpolnitev v tehnični specifikaciji 

predpisanih nalog proizvajalca in omogočajo oceno in potrditev sistema notranje kontrole 

proizvodnje. Pri certificiranju proizvodov se mora certifikacijski organ seznaniti in, po 

potrebi, kritično oceniti rezultate ZPTP. 

Začetna kontrola obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje mora zajeti vse zahteve o 

notranji kontroli proizvodnje, predpisane v tehnični specifikaciji za proizvod. V ta namen je 

potrebno: 

a) opraviti presojo vpeljanega sistema kakovosti v obratu, in v ta namen preveriti: 

- dokumentacijo (poslovnik) sistema vodenja kakovosti v obratu (tovarni), 
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- izvajanje določil poslovnika, 

- ali se pravilno in v popolnosti upoštevajo zahteve tehnične specifikacije o izvajanju 

notranje kontrole proizvodnje v poslovniku in pri proizvodnji; 

b) preveriti izvajanje v tehnični specifikaciji predpisanih postopkov za obvladovanje 

kakovosti proizvoda: 

- vhodno kontrolo surovin oziroma sestavin proizvoda, 

- postopke za ravnanje s sestavinami in zagotavljanje projektirane sestave proizvoda, 

- proizvodne postopke in proizvodne naprave, ki bistveno vplivajo na kakovost 

proizvoda, 

- postopke za ravnanje, skladiščenje in odpremo gotovih proizvodov; 

c) opraviti kontrolo 

- laboratorija za izvajanje preskusov skladnosti, zlasti urejenost, opremljenost in 

usposobljenost osebja, 

- preskuševalne opreme, zlasti njeno delovanje, kalibriranje in vzdrževanost; 

d) preveriti in oceniti 

- pravilnost izvajanja predvidenih postopkov preskušanja v laboratoriju, 

- vpeljani način vrednotenja rezultatov predpisanih preskusov in pogostost ter način 

jemanja vzorcev, 

- predvidene ukrepe v primeru ugotovljenih neskladnosti; 

e) vzeti vzorec za prve zunanje kontrolne preskuse predpisanih značilnosti proizvoda (samo 

sistem 1+). 

3.2.4 Nadzor, ocena in potrditev notranje kontrole proizvodnje (točka 5.2.4: postopek 

P.C.10-002) 

Namen nadzora notranje kontrole proizvodnje je: 

- zagotoviti trajno skladnost proizvoda z zahtevami tehnične specifikacije in  

- ugotoviti spremembe v proizvodnji in kakovosti proizvoda, glede na stanje ugotovljeno 

pri začetni kontroli obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje.  

Certifikacijski organ izvaja redni nadzor s preverjanjem notranje kontrole proizvodnje v 

predvidenih časovnih presledkih, po potrebi pa tudi izredni nadzor. Na podlagi pozitivne 

ocene in potrditve notranje kontrole proizvodnje certifikacijski organ podaljša veljavnost 

izdanega certifikata o skladnosti proizvoda ali certifikata notranje kontrole proizvodnje. V 

primeru negativne ocene pa ima certifikacijski organ pravico uveljaviti sankcije, ki ustrezajo 

stopnji ugotovljene neskladnosti. 

Notranjo kontrolo proizvodnje je treba pri nadzoru preverjati po istih postavkah kot pri 

začetni kontroli obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje in jo ocenjevati zlasti glede na 

ugotovljene spremembe in odstopanja od rezultatov in ugotovitev začetne kontrole obrata in 

sistema notranje kontrole proizvodnje.  

Pri certificiranju proizvodov je treba nadzor razširiti na: 

- preverjanje in vrednotenje rezultatov preskusov skladnosti in  
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- izvedbo zunanjih kontrolnih preskusov (samo pri sistemu 1+) 

3.2.5 Zunanji kontrolni preskusi (točka 5.2.5: postopek P.C.10-002) 

Vzorci za zunanje kontrolne preskuse predpisanih značilnosti proizvoda se jemljejo 

nenajavljeno, prvenstveno v proizvodnem obratu, če je smiselno, pa tudi na gradbišču ali na 

trgu. 

Vzorčenje in preskus je treba opraviti v skladu z metodo, predpisano v relevantni tehnični 

specifikaciji oziroma certifikacijski shemi. 

Rezultat zunanjega kontrolnega preskusa je treba primerjati s predpisano vrednostjo 

preskušane značilnosti proizvoda oziroma z deklarirano vrednostjo dobljeno pri ZPTP. Če 

število izvajanj preskusov to dovoljuje, naj primerjava sloni na ustreznem statističnem testu. 

V poročilu o posameznem zunanjem kontrolnem preskusu je treba opredeliti zahtevano 

vrednost in ugotoviti ali rezultat zunanjega kontrolnega preskusa ustreza tej vrednosti.  

Pri vrednotenju skladnosti se rezultati zunanjih kontrolnih preskusov načelno ne smejo 

združevati z rezultati preskusov skladnosti, dobljenimi v okviru notranje kontrole 

proizvodnje.  

 

3.3 Vloga ZAG v sistemih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov (točka 5.3 : 

postopek P.C.10-002) 

3.3.1 Splošno (točka 5.3.1: postopek P.C:10-002) 

Vloga ZAG v posameznih sistemih potrjevanja skladnosti je naslednja:  

a) certificiranje proizvodov, pri sistemih 1+ in 1, 

b) certificiranje notranje kontrole proizvodnje, pri sistemih 2+ in 2, 

c) izvedba začetnega preskusa tipa proizvoda, pri sistemu 3. 

ZAG-opravlja dejavnosti vseh organov, vključenih v potrjevanje skladnosti, tj. preskušanje, 

kontrolo in certificiranje. 

3.3.2 Certificiranje proizvoda (sistema 1 in 1+) (točka 5.3.2: postopek P.C.10-002) 

Certificiranje proizvoda opravi certifikacijski organ ZAG in temelji na naslednjih metodah 

kontrole vrednotenja skladnosti, oziroma nalogah certifikacijskega organa: 

- začetni preskus tipa proizvoda (ZPTP), 

- začetna kontrola obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje, 

- nadzor, ocena in potrditev notranje kontrole proizvodnje, 

- zunanji kontrolni preskusi (samo sistem1+). 
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3.3.3 Certificiranje notranje kontrole proizvodnje (sistema 2 in 2+) (točka 5.3.3: 

postopek P.C.10-002) 

Cerificiranje notranje kontrole proizvodnje opravi certifikacijski organ ZAG in temelji na 

naslednjih metodah kontrole vrednotenja skladnosti, oziroma nalogah certifikacijskega 

organa: 

- začetna kontrola obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje, 

- nadzor, ocena in potrditev notranje kontrole proizvodnje (samo sistem 2+). 

3.3.4 Izvedba začetnega preskusa tipa proizvoda (sistem 3) (točka 5.3.4: postopek 

P.C.10-002) 

Začetni preskus tipa proizvoda opravijo laboratoriji ZAG v skladu z določili tehnične 

specifikacije. 

 

3.4 Operativne faze certifikacijskih postopkov (točka 5.4 : postopek P.C.10-002) 

3.4.1 Splošno (točka 5.4.1: postopek P.C.10-002) 

Postopek certificiranja proizvodov (sistema 1+ in 1) in notranje kontrole proizvodnje (sistema 

2+ in 2) se deli na operativne faze, ki jih predstavljajo v tehnični specifikaciji oziroma 

certifikacijski shemi metode (elementi) vrednotenja in kontrole vrednotenja skladnosti iz 

tč.5.2 ter glavna organizacijska oziroma administrativna dejanja certifikacijskega organa. 

Vsaka faza sestoji iz aktivnosti, naštetih v tč. 5.4.2 do 5.4.9, ki so podrobno opisane v 

postopku certificiranje P.C.10-001 

3.4.2 Zahtevek za certificiranje (točka 5.4.2: postopek P.C.10-002) 

- informativni pogovor, 

- naročilo certificiranja, 

- sprejem zahtevka (naročila). 

3.4.3 Priprava na certificiranje (točka 5.4.3: postopek P.C.10-002) 

- določitev pooblaščene osebe in presojevalne skupine,  

- pregled sprejete dokumentacija proizvajalca, 

- plan izvajanja aktivnosti certificiranja, 

- potrditev naročila. 
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3.4.4 Začetni preskus tipa proizvoda (samo sistema 1+ in 1) (točka 5.4.4: postopek 

P.C.10-002) 

3.4.5 Začetna kontrola obrata in sistema notranje kontrole proizvodnje (točka 5.4.5: 

postopek P.C.10-002) 

3.4.6 Ukrepi v primeru neskladnosti (točka 5.4.6: postopek P.C.10-002) 

(a) v primeru neskladnosti notranje kontrole proizvodnje, 

(b) v primeru neskladnosti začetnega preskusa tipa proizvoda. 

3.4.7 Izdaja/zavrnitev certifikata (točka 5.4.7: postopek P.C.10-002) 

- poročilo o vrednotenju skladnosti,  

- odločitev in sklep o izdaji ali zavrnitvi certifikata,  

- sklenitev pogodbe, o dovoljenju za uporabo certifikata in/ali znaka o skladnosti, 

- izdaja/zavrnitev certifikata. 

3.4.8 Kontrola med začetno proizvodnjo (samo sistema 1+ in 1) (točka 5.4.8: postopek 

P.C.10-002) 

Če je predvidena v tehnični specifikaciji, sestoji iz naslednjih aktivnosti: 

- izvajanje zunanjih kontrolnih preskusov, 

- vrednotenje rezultatov preskusov skladnosti in zunanjih kontrolnih preskusov, 

- odločitev in sklep o veljavnosti izdanega certifikata po preteku predpisanega začetnega 

obdobja. 

3.4.9 Nadzor skladnosti (sistemi 1+, 1 in 2+) (točka 5.4.9: postopek P.C.10-002) 

- redni kontrolni pregledi, 

- izredni kontrolni pregledi, 

- ocena in potrditev notranje kontrole proizvodnje, 

- zunanji kontrolni preskusi: (samo sistem 1+), 

- sankcije v primeru ugotovljenih neskladnosti. 

 

4. Priloge (točka 10: postopek P.C.10-002) 

 

Priloga A: Preglednica nalog, ki jih morata v okviru posameznega sistema opraviti 

proizvajalec in odobreni organ 

 

 

 



 20.12.2011 

  stran: 13/13 

 

  

Priloga A: Sistemi potrjevanja skladnosti 

 

Sistem Naloge proizvajalca Naloge odobrenega organa 

4 Začetni preskus tipa proizvoda 

Notranja kontrola proizvodnje 

 

3 Notranja kontrola proizvodnje Začetni preskus tipa proizvoda 

2 Začetni preskus tipa proizvoda 

Notranja kontrola proizvodnje 

Certificiranje notranje kontrole proizvodnje, na 

podlagi: 

- začetne kontrole obrata in sistema notranje 

kontrole proizvodnje 

2+ Začetni preskus tipa proizvoda 

Notranja kontrola proizvodnje 

Preskušanje vzorcev po 

programu notranjega 

kontrolnega preskušanja 

Certificiranje notranje kontrole proizvodnje na 

podlagi: 

- začetne kontrole obrata in sistema notranje 

kontrole proizvodnje 

- nadzora, ocene in potrditve notranje 

kontrole proizvodnje 

1 Notranja kontrola proizvodnje 

Preskušanje vzorcev po 

programu notranjega 

kontrolnega preskušanja 

Certificiranje skladnosti proizvoda na podlagi: 

- začetnega preskusa tipa proizvoda, 

- začetne kontrole obrata in sistema notranje 

kontrole proizvodnje 

- nadzora, ocene in potrditve notranje 

kontrole proizvodnje 

1+ Notranja kontrola proizvodnje 

Preskušanje vzorcev po 

programu notranjega 

kontrolnega preskušanja 

Certificiranje skladnosti proizvoda na podlagi: 

- začetnega preskusa tipa proizvoda, 

- začetne kontrole obrata in sistema notranje 

kontrole proizvodnje 

- nadzora, ocene in potrditve notranje 

kontrole proizvodnje 

- zunanjih kontrolnih preskusov  

 


