
PRILOGA 5 

 

KONČNI PREGLED ZA DVIGALA 

 

 

1. Končni pregled je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ 

ugotovi in potrdi, da dvigalo, za katero velja certifikat o EU-pregledu tipa, ali ki je 

načrtovano in proizvedeno v skladu z odobrenim sistemom kakovosti, izpolnjuje 

bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

2. Obveznosti monterja 

 

Monter sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je montirano dvigalo v 

skladu z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 

tega pravilnika in z enim od naslednjega: 

 

a) odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa; 

 

b) dvigalom, načrtovanim in proizvedenim v skladu s sistemom kakovosti skladno 

s Prilogo 11 tega pravilnika in certifikatom o EU-pregledu načrta, če načrt ni v 

celoti v skladu z harmoniziranimi standardi. 

 

3. Končni pregled 
 

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, opravi končni pregled dvigala, ki bo dano na trg, 

da preveri skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi 

zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

3.1 Monter vlogo za končni pregled vloži pri enem samem priglašenem organu, ki ga 

izbere sam, in mu zagotovi naslednje dokumente: 

 

a) načrt celotnega dvigala; 

 

b) načrte in diagrame, potrebne za končni pregled, zlasti diagrame kontrolnega 

tokokroga; 

 

c) izvod navodil iz 6.2 točke Priloge 1 tega pravilnika; 

 

č) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem 

organu. 

 

Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov ali natančnih informacij, ki niso 

potrebne za potrditev skladnosti dvigala. 

 

Opravijo se ustrezni pregledi in preskusi, opredeljeni v zadevnih harmoniziranih 

standardih, ali enakovredni preskusi, da se preveri skladnost dvigala z veljavnimi 

bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

 

3.2 Pregledi vključujejo vsaj enega od naslednjih: 



 

a) pregled dokumentov iz 3.1 točke, da se preveri skladnost dvigala z odobrenim 

tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa v skladu z B poglavjem 

Priloge 4 tega pravilnika; 

 

b) pregled dokumentov iz 3.1 točke, da se preveri skladnost dvigala z dvigalom, 

načrtovanim in proizvedenim v skladu z odobrenim sistemom kakovosti 

skladno s Prilogo 11 tega pravilnika, in, če načrt ni v celoti skladen s 

harmoniziranimi standardi, s certifikatom o EU-pregledu načrta. 

 

3.3 Preskusi dvigala vključujejo vsaj naslednje: 

 

a) delovanje dvigala, kadar je prazno in tudi maksimalno obremenjeno, da se 

zagotovita pravilna montaža in delovanje varnostnih naprav (končnih 

zaustavitev, naprav za zaklepanje itd.); 

 

b) delovanje dvigala pri maksimalni obremenitvi in kadar je prazno, da se 

zagotovi pravilno delovanje varnostnih naprav ob prekinitvi električnega toka; 

 

c) statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka 1,25-kratniku dopustne 

obremenitve.  

 

Dopustna obremenitev je tista, ki je navedena v 5. točki Priloge 1 tega pravilnika. 

 

Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, ali je prišlo do kakšne deformacije 

ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala. 

 

4. Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1, 

priglašeni organ namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko poleg oznake 

CE v skladu z 19. in 20. členom tega pravilnika ter izda certifikat o končnem pregledu, 

v katerem navede opravljene preglede in preskuse. 

 

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v 6.2 točki Priloge 

1 tega pravilnika. 

 

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, navede podrobne 

razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki morajo biti sprejeti. Kadar 

monter dvigala spet zaprosi za končni pregled, vlogo vloži pri istem priglašenem 

organu. 

 

5. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti 
 

5.1 Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene 

zdravstvene in varnostne zahteve tega pravilnika, poleg oznake CE pa na odgovornost 

priglašenega organa iz 3.1 točke namesti identifikacijsko številko tega organa. 

 

5.2 Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti ter hrani izvod izjave in 

certifikat o končnem pregled na razpolago organom za nadzor trga še deset let po tem, 

ko je bilo dvigalo dano na trg. Izvod izjave EU o skladnosti je na razpolago organom 

za nadzor trga na njihovo zahtevo. 



 

6. Komisija in države članice lahko na zahtevo prejmejo izvod certifikata o končnem 

pregledu. 

 

7. Pooblaščeni zastopnik 
 

Obveznosti monterja iz 3.1 in 5. točke lahko izpolnjuje njegov pooblaščeni zastopnik v 

njegovem imenu in na njegovo odgovornost, če so te navedene v pisnem pooblastilu. 
 


