2. Informacije o certificiranju postopkov razreza
Proizvajalci sestavnih delov kovinskih konstrukcij in drugi, ki se zanimajo za certificiranje postopkov
razreza, lahko dobijo osnovne informacije na spletni strani Instituta za varilstvo info@i-var.si. V
primeru, da se proizvajalec odloči za certificiranje dobi: certifikacijsko shemo, ponudbo in vlogo za
naročilo.
Preden se proizvajalec odloči za naročilo certificiranja se mora seznaniti z dolžnostmi in pravicami, ki
sledijo v fazi ocenjevanja in uporabe certifikata/odobritve.
Dolžnosti naročnika v fazi ocenjevanja:
• Naročnik je dolžan pripraviti vse potrebno za izvedbo ocenjevanja.
• Naročnik je dolžan pred pričetkom izvedbe razreza posredovati preliminarni postopek razreza.
• Pripravljen je seznaniti predstavnika VARcert-a in ocenjevalca z vsem, kar se nanaša na predmet
ocenjevanja.
• Naročnik se zaveže, da omogoči ocenjevalcu, strokovnjaku in/ali opazovalcu dostop do proizvodnih
prostorov.
• Omogoči razgovor z ključnimi osebami, ki so odgovorni za razrez.
• Naročnik je dolžan urediti, da morebitni podizvajalci sodelujejo pri ocenjevanju.
• Naročnik je dolžan urediti vse potrebno v primeru, da bodo pri ocenjevanju na strani
certifikacijskega organa sodelovali tudi strokovnjaki in/ali opazovalci.
• Naročnik je dolžan ocenjevalcu nuditi pogoje za varno delo med izvedbo obiska in izdelavo testnega
vzorca.
Dolžnosti proizvajalca v fazi uporabe certifikata:
• Proizvajalec se obvezuje, da se bo v času veljavnosti certifikata ravnal po zahtevah standardov in
tehničnih specifikacijah, ki so osnova za podelitev certifikata.
• Obvezuje se, da bo certifikat uporabljal v okviru njegovega obsega ter se bo izogibal kakršni koli
zlorabi in zavajanju.
• Proizvajalec se bo skliceval na certifikat samo pri obsegu razreza, ki je zajet v obsegu navedenem
na certifikatu.
• Da bo uporabljal kopije vseh dokumentov povezanih s certificiranjem samo v celoti.
• Proizvajalec je dolžan pripraviti vse potrebno za izvedbo nadzornih aktivnosti, ki jih bo izvajal
ocenjevalec, kar pomeni, da je pripravljen seznaniti ocenjevalca z vsem, kar je relevantno pri
postopku razreza.
• Proizvajalec je dolžan omogočiti ocenjevalcu varen nadzor nad proizvodnjo testnega vzorca (-ev).
• Proizvajalec mora nemudoma obvestiti certifikacijski organ v primeru, da pride do kakršnihkoli
sprememb, ki bi lahko vplivale na njegovo sposobnost izpolnjevanja zahtev za certifikacijo.
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• Naročnik mora v primeru pritožb svojih kupcev, ki se nanašajo na skladnost z zahtevami za
certifikacijo, ustrezno ukrepati. O tem je dolžan hraniti vso dokumentacijo, in jo posredovati
certifikacijskemu organu.
• Proizvajalec vzame na znanje, da je certifikat last VARcert ter da ga bo v primeru preklica v roku 7
dni vrnil lastniku. Prav tako bo vzel iz uporabe vse kopije in vse dokumente, ki se kakorkoli sklicujejo
na certifikat.
Dolžnosti ocenjevalca:
• Ocenjevalec je dolžan opravljati nadzor nad razrezom testnega vzorca po zahtevah vnaprej
dogovorjenega standarda in po pripadajočih dokumentih.
Dolžnosti VARcert-a:
• VARcert je dolžan preklicati certifikat če ugotovi, da se proizvajalec pri proizvodnji izdelave stalnih
spojev ne ravna po zahtevah standarda ali da kakorkoli zlorablja certifikat.
• VARcert se obvezuje, da bo vse pridobljene informacije uporabil samo za ocenjevanje in nadzor
izdelave testnega vzorca.
• VARcert se obvezuje, da bo hranil vse dokumente, ki se nanašajo na certifikat/odobritev in proces
ocenjevanja na tak način, da ne bodo dostopni tretjim osebam.
• VARcert bo dokumente hranil 10 let po odobritvi ter jih nato na ustrezen način uničil.

3. Naročilo ocenjevanja/nadzora razreza
Ko naročnik izpolni in podpiše naročilo/vlogo, s tem potrdi, da je seznanjen s postopkom in pogoji
ocenjevanja in s pogoji uporabe certifikata/odobritve ter da sprejme ponudbo. V roku 7 dni po
prejemu naročila VARcert posreduje naročniku navodila in kontakt osebe, ki bo izvajala
nadzor/ocenjevanje nad razrezom testnega vzorca.

4. Ocenjevanje/nadzor razreza
V okviru ocenjevanja/nadzora razreza se pregleda pCPS, certifikate osnovnega materiala, plina in
drugo.

5. Obvestilo o izvedenem ocenjevanju/nadzoru razreza
Predstavnik VARcert-a je dolžan seznaniti naročnika z ugotovitvami ocenjevanja po končanem
ocenjevanju oz. izvedbi certificiranja/odobritve. Če se ugotovijo neskladnosti je vložnik zaprošen, da v
dogovorjenem roku, ki pa ne sme biti daljši od 3 mesecev, predstavniku VARcert-a predložiti plan za
odpravo neskladnosti oziroma pošlje zahtevo po prekinitvi postopka pridobitve certifikata/odobritve.
V kolikor v 3 mesecih od pričetka ocenjevanja niso bila odpravljena neskladja oziroma ni bila izvedena
ponovna izdelava testnega vzorca, predstavnik VARcert-a zadevo zaključi in zavrne izdajo
certifikata/odobritve. Ko je program ocenjevanja izveden in hkrati rešene vse morebitne neskladnosti
ter sprejeta pozitivna odločitev o certificiranju, predstavnik VARcert-a izda naročniku poročilo o
rezultatih preiskav/preskušanj, poročilo o preskusu rezanih robov in certifikat/odobritev. Z navedeno
dokumentacijo VARcert potrdi, da pregledani dokumenti in pridobljene informacije kažejo, da je
rezani testni vzorec v skladu z zahtevam standarda, po katerem se izvaja certificiranje.
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6. Podelitev, umik in preklic certifikata
VARcert je po zaključku programa ocenjevanja dolžan v primeru pozitivnih rezultatov in odločbe
izdati certifikat/odobritev. Certifikat/odobritev je last Instituta za varilstvo in velja do preklica,
naročnik pa ga prejme v uporabo skladno s pravili certifikacijskega organa. Proizvajalec lahko zaprosi
za začasni ali trajni umik certifikata. V primeru ugotovljenih kršitev lahko začasni ali trajni umik izvede
VARcert in o tem pisno obvesti uporabnika certifikata.

7. Javne informacije
VARcert mora na zahtevo kogarkoli podati informacije o veljavnosti posameznega certifikata in
obsegu certifikacije. Ostale informacije lahko posreduje samo z dovoljenjem proizvajalca.

8. Pritožbe in prizivi
Proizvajalec se lahko pritoži zoper katerokoli aktivnost certificiranja ali poda priziv na katerokoli
odločitev certifikacijskega organa. Pritožbe oziroma prizivi se rešujejo skladno s PZK-jem instituta za
varilstvo. Obrazec za pritožbe in prizive je dostopen na spletni strani: http://www.i-var.si/
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