OBRAZEC
ZAHTEVEK ZA KONTROLO MERILNEGA INSTRUMENTA

NAVODILO VLOŽNIKU ZAHTEVKA ZA KONTROLO
MERILNEGA INSTRUMENTA
Slovenski institut za kakovost in meroslovje izpolnjuje zahteve standarda
SIST EN ISO/IEC 17020:2012: Splošni kriteriji za delovanje kontrolnih organov kontrolni organ tip A.
Vložnik zahtevka za kontrolo merilnega instrumenta mora podati kontrolnemu organu, sledeče podatke:
1.
o vložniku zahtevka
2.
o lastniku merilnega instrumenta
3.
navedbo vrste overitve
4.
o merilnem instrumentu (naziv, tip, uradno oznako, proizvajalca in serijsko številko)
5.
navedbo kraja uporabe merilnega instrumenta
Vložniku ni potrebno dodatno zahtevati POTRDILO O SKLADNOSTI S PREDPISI, saj vam ga v SIQ
izdamo vsakokrat, ko merilni instrument ustreza meroslovnim zahtevam, brezplačno.
Zahtevek pošljite po e-pošti: info.meroslovje@siq.si, po faksu: (01) 4778 303 ali po pošti na naslov:
SIQ LJUBLJANA
PMT - meroslovje
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Zahtevek za kontrolo merilnega instrumenta se vloži praviloma za vsak merilni instrument posebej. Če se
sočasno zahteva kontrolo več merilnih instrumentov iste vrste, se lahko vloži le en zahtevek, pri čemer se
vsi merilni instrumenti navedejo v prilogi k zahtevku za kontrolo merilnega instrumenta.
V kontrolo se lahko predložijo samo tisti merilni instrumenti, za katere je bila ugotovljena skladnost po
predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki so bili označeni oziroma je bila zanje izdana
listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi, preden so bili dani v prvo uporabo.
Merilni instrument je lahko dan v kontrolo le, če je priložen pripadajoči pribor, če deluje pravilno in če je
očiščen.
Zahtevek za prvo overitev merilnega instrumenta lahko poda samo lastnik tipske odobritve
merilnega instrumenta oz. njegov pooblaščenec!
Če se kontrola merilnega instrumenta izvede na kraju uporabe merilnega instrumenta, mora biti merilni
instrument postavljen v obratovalno stanje po proizvajalčevih navodilih za uporabo. Dodatne zahteve za
kontrolo posameznega merilnega instrumenta, kakor tudi ceno za izvedbo kontrole, se posreduje vložniku
zahtevka za kontrolo merilnega instrumenta po prejemu le tega na njegovo zahtevo.
Če merilni instrument ne izpolnjuje vseh zgornjih zahtev, se kontrola merilnega instrumenta zavrne,
vložniku zahtevka pa se izda kopijo zapisnika z navedenimi razlogi za zavrnitev.
Če merilni instrument v postopku kontrole ne ustreza meroslovnim zahtevam, se kontrola merilnega
instrumenta reši negativno in izda poročilo o kontroli z navedbo neustreznosti. V tem primeru se ne izda
potrdilo o skladnosti s predpisi, kljub zahtevi vložnika.
Na vašo zahtevo instrument posredujemo ustreznemu servisu. Po odpravi vseh neustreznosti se ponovno
izvede postopek kontrole v celoti.
SIQ bo uporabil vse zaupne podatke naročnika izključno v namene kontrole z veljavno zakonodajo in jih
ne bo razkril tretjim osebam z izjemo akreditacijskega organa / priglasitvenega organa v postopku
vzdrževanja akreditacije / priglasitve ali zaradi zakonskih obvez. Do zaupnih podatkov ima v SIQ dostop
samo za to pooblaščeno osebje.
Za podrobnejše informacije se prosim obrnite na:
1) Maja Rotar, teh. administratorka t.: (01) 4778 300
2) Marko Ručigaj, sprejemnik
t.: (01) 4778 208
f.: (01) 4778 303
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Na podlagi 9., 11. in 12. čl. Zakona o meroslovju (UL RS, št. 26/5-UPB) vložnik podaja:

ZAHTEVEK ZA KONTROLO MERILNEGA INSTRUMENTA
ŠT.:
Overitev:



prva



redna



izredna

Zahtevek podaja:



uporabnik



zastopnik



serviser



proizvajalec

UPORABNIK (lastnik) MERILA:

Kontaktna oseba:
Telefon, mobitel:
E-naslov:
VLOŽNIK / Sedež:

Kontaktna oseba:
Telefon, mobitel:
E-naslov:
Davčna št.:
URADNA OZNAKA MERILA*:
NAZIV MERILA*:
TIP MERILA*:
PROIZVAJALEC MERILA*:
SERIJSKA ŠTEV.*:
LETO IZDELAVE.*:
LETO PRVE OVERITVE.*:
KRAJ PREGLEDA:
PREDLOG DATUMA PREGLEDA:

* V primeru več meril navesti v dokumentu: PRILOGA – SEZNAM MERILNIH INSTRUMENTOV.
PRILOGE:
Seznam meril k zahtevku za kontrolo merilnega instrumenta 

Pooblastila 
Odgovorna oseba (ime, podpis):

Datum:
Žig
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Številka zahtevka (izpolni naročnik – štev. naročila):

PRILOGA – SEZNAM MERILNIH INSTRUMENTOV
VLOŽNIK (zahtevka) / Sedež:

Uradna
oznaka

Naziv merila

Tip.

Proizvajalec

Ser. štev.

Leto izdelave/
Leto prve overitve

Mesto nahajanja merilnih instrumentov:

Odgovorna oseba (ime, podpis)
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