
 

PUBLIKACIJA 

 

Presoja sistema kakovosti v proizvodnji 

 

TPEx09 Izdaja: 11 / 2021-12 Stran: 2 od 2 

SIQ Ljubljana Stopnja zaupnosti: javno TPEx09-11.docx 

Presoja sistema kakovosti v proizvodnji proizvajalcev opreme za potencialno eksplozivne 
atmosfere (v nadaljevanju Ex-oprema) je določena s 14. členom Pravilnika o 
protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16); v nadaljevanju Pravilnik, in s Prilogami 4, 
6 in 7 Pravilnika. 

S presojo sistema kakovosti v proizvodnji se ugotavlja, ali proizvajalec zagotavlja skladnost 
proizvedene Ex-opreme z dokumentacijo, ki jo potrdi priglašeni organ, in vzorcem tipa s 
certifikatom o EU-pregledu tipa ali IECEx certifikatom o skladnosti. 

Presoja poteka v skladu z zahtevami standarda EN ISO/IEC 80079:34 oziroma Prilog 4, 6 
in 7 Pravilnika. Pri prilogah 4 in 7 je predvideno, da ima naročnik že certificiran sistem 
kakovosti v proizvodnji v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001. 

Presoja sistema kakovosti v proizvodnji v okviru IECEx sheme poteka v skladu z delovnimi 
postopki IECEx sheme. 

Vlogo lahko pošljete na naslov: 

SIQ Ljubljana 
Ex-dejavnost 
Mašera-Spasićeva ulica 10 
1000 Ljubljana 

Vloga naj vsebuje izpolnjen obrazec TOEx02 in dokumentacijo: 

- dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

- tehnično dokumentacijo o Ex-opremi in kopije certifikatov o EU-pregledu tipa oziroma 
IECEx certifikatov. 

Priložena naj bo pisna izjava, da ista vloga ni bila vložena tudi pri drugem priglašenem 
organu. 

Po prejemu vaše vloge bomo pregledali dokumentacijo in vam sporočili morebitne 
pomanjkljivosti ter se dogovorili za presojo v vašem podjetju. SIQ Ljubljana si pridržuje 
pravico, da med izvajanjem presoje preverimo tudi ustreznost izvedbe vaše presoje pri 
vašem dobavitelju, ki dobavlja materiale, dele ali storitve za Ex-proizvode, ki so ključni za 
zagotavljanje protieksplozijske zaščite. 

Pritožbe v povezavi z IECEx postopki lahko sporočite na SIQ Ljubljana ali na IECEx 
sekretariat (www.iecex.com). 

Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja glede postopka presoje sistema vodenja 
kakovosti. 
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