
PRILOGA 8 

 

SKLADNOST NA PODLAGI PREVERJANJA ENOTE ZA DVIGALA 

(modul G) 

 

 

1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim 

priglašeni organ oceni, ali montirano dvigalo izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene 

in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

2. Obveznosti monterja 
 

2.1 Monter sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje 

zagotovita skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi 

zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

2.2 Monter se za preverjanje enote obrne na en sam priglašeni organ po lastni izbiri. 

 

Vloga vsebuje: 

 

a) ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi 

njegovo ime in naslov; 

 

b) kraj, kjer je dvigalo montirano; 

 

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

organu; 

 

č) tehnično dokumentacijo. 

 

3. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti dvigala z veljavnimi 

bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. 

 

Tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje sestavine: 

 

a) opis dvigala; 

 

b) načrt in delavniške risbe in diagrame; 

 

c) razlage, potrebne za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanja 

dvigala; 

 

č) seznam upoštevanih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev; 

 

d) seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in 

katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva in, kadar 

navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za 

izpolnitev bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz tega pravilnika, 

vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile 



uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se v tehnični 

dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni; 

 

e) izvod certifikatov o EU-pregledu tipa za varnostne komponente, ki so vgrajene 

v dvigalu; 

 

f) rezultate projektnih izračunov, ki jih je izvedel ali dal v izvajanje monter; 

 

g) poročila o preskusih; 

 

h) izvod navodil iz 6.2 točke Priloge 1 tega pravilnika. 

 

4. Preverjanje 
 

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, pregleda tehnično dokumentacijo in dvigalo ter 

opravi ustrezne preskuse, kakor so določeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali 

enakovredne preskuse, da preveri skladnost z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in 

varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. Preskusi vključujejo vsaj preskuse 

iz 3.3 točke Priloge 5. 

 

Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega 

pravilnika, priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z opravljenimi 

preskusi. 

 

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

1 tega pravilnika. 

 

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, podrobno navede razloge za 

zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Kadar monter ponovno 

zaprosi za preverjanje, vlogo vloži pri istem priglašenem organu. 

 

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod certifikata o 

skladnosti. 

 

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 2.2 točke namesti identifikacijsko številko tega organa. 

 

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

razpolago organom za nadzor trga še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. 

Na zahtevo pristojnih organov za nadzor trga predloži izvod izjave EU o skladnosti. 

 

6. Monter hrani na razpolago organom za nadzor trga skupaj s tehnično dokumentacijo 

izvod certifikata o skladnosti še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. 

 

 

 

 



7. Pooblaščeni zastopnik 
 

Obveznosti monterja iz 2.2 in 6. točke lahko v njegovem imenu in na njegovo 

odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu. 
 


