
PRILOGA I 

 

MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIGLAŠENI IN 

POOBLAŠČENI ORGANI 

 

1. Priglašeni ali pooblaščeni organ, ki je del organizacije, ki poleg pregledov opravlja tudi 

druge funkcije, mora biti v tej organizaciji prepoznaven.  

 

2. Priglašeni ali pooblaščeni organ in njegovo osebje se ne smejo ukvarjati z nobenimi 

dejavnostmi, ki bi lahko bile v navzkrižju s samostojnostjo njihove presoje in poštenostjo dela 

organa. Osebje priglašenega ali pooblaščenega organa zlasti ne sme biti izpostavljeno 

nobenim komercialnim, finančnim in drugim pritiskom, ki bi lahko vplivali na njegovo 

presojo, zlasti od oseb ali organizacij izven priglašenega ali pooblaščenega organa, ki so 

zainteresirane za rezultate opravljenih kontrol. Nepristranskost osebja priglašenega ali 

pooblaščenega organa mora biti zajamčena. 

 

3. Priglašeni ali pooblaščeni organ mora imeti na voljo potrebno osebje in razpolagati s 

potrebnimi sredstvi za pravilno izvajanje upravnih in tehničnih nalog, povezanih s postopki 

kontrole in preverjanja. Prav tako mora imeti dostop do opreme, ki je potrebna za izvajanje 

posebnih preveritev. 

 

4. Osebje priglašenega ali pooblaščenega organa, ki je odgovorno za opravljanje kontrolnih 

aktivnosti, mora imeti ustrezne kvalifikacije, dobro tehnično in poklicno usposobljenost ter 

zadovoljivo poznavanje zahtev pregledov, ki jih izvaja, in ustrezne izkušnje s takimi postopki. 

Da lahko zajamči visoko raven varnosti, mora biti organ sposoben zagotoviti strokovno 

znanje na področju varnosti premične tlačne opreme. Osebje mora biti sposobno na podlagi 

rezultatov pregledov  strokovno presoditi o skladnosti s splošnimi zahtevami in poročati o 

tem. Prav tako mora biti sposobno napisati potrdila, zapisnike in poročila, ki dokazujejo, da so 

bili pregledi opravljeni. 

 

5. Priglašeni ali pooblaščeni organ mora poznati tudi tehnologijo, ki se uporablja za 

proizvodnjo premične tlačne opreme, vključno z dodatno opremo, ki jo pregleduje, način 

nameravane uporabe ali uporabe opreme, ki mu je predložena v pregled, ter pomanjkljivosti, 

ki lahko nastanejo med uporabo in delovanjem. 

 

6. Priglašeni ali pooblaščeni organ in njegovo osebje morata izvajati presojanje in preverjanje 

z najvišjo stopnjo strokovne poštenosti in tehnične usposobljenosti. Zagotoviti mora zaupnost 

informacij, pridobljenih med opravljanjem svojih kontrolnih dejavnosti. Lastninske pravice 

morajo biti zaščitene. 

 

7. Plačilo oseb, ki opravljajo delo kontrole, ne sme biti neposredno odvisno od števila 

opravljenih pregledov in v nobenem primeru od rezultatov takih pregledov. 

 

8. Priglašeni ali pooblaščeni organ mora skleniti zadostno poroštveno zavarovanje, razen če 

poroštvo po državni zakonodaji prevzame država ali organizacija, kateri pripada.  

 

9. Priglašeni ali pooblaščeni organ navadno sam opravlja preglede, za katere se pogodbeno 

obveže, da jih opravi. Kadar organ zaupa opravljanje kateregakoli dela pregleda podizvajalcu, 

mora zagotoviti in biti sposoben dokazati primernost podizvajalca za opravljanje zadevne 

storitve ter prevzeti celotno odgovornost, tudi za podizvajalska dela. 


