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Št. dopisa: CTVSN-1/19-IB

    
  Ljubljana, 25. 2. 2019 

 
VABILO 

 
 
Na ZVD d.o.o. že vrsto let uspešno izvajamo preskušanje rokavic - akreditirano dejavnost na področju 
ugotavljanja skladnosti osebne varovalne opreme. V skladu z novimi predpisi se moramo za to 
dejavnost akreditirati tudi kot certifikacijski organ, v preteklosti je zadostovala akreditacija za 
preskuševalni organ.  
 
Certifikacijski organ ZVD d.o.o. mora, skladno z zahtevo standarda EN ISO/IEC 17065:2012, točko 
5.1.3, ustanoviti ustrezen organ - Odbor za varovanje nepristranskosti in vanj vključiti vse 
zainteresirane strani. 
 
Certifikacijski organ je identificiral naslednje zainteresirane strani, ki jih s tem vabilom vabi k pristopu 
k Odboru za varovanje nepristranskosti: 

∙ Ministrstvo za Gospodarski Razvoj in Tehnologijo, 
∙ Tržni Inšpektorata Republike Slovenije (TIRS), 
∙ Stranke certifikacijskega organa, 
∙ Uporabnike produktov, ki jih certifikacijski organ certificira. 

 
Odbor za varovanje nepristranskosti deluje kot mehanizem za varovanje nepristranskosti 
certifikacijskega organa in lahko poda svoje mnenje certifikacijskemu organu glede: 

∙ politike in načel v zvezi z nepristranskostjo aktivnosti certificiranja, 
∙ vsake težnje certifikacijskega organa k dopuščanju, da bi komercialni ali drugi interesi 

preprečili dosledno nepristransko izvajanje aktivnosti certificiranja, 
∙ zadev, ki ogrožajo nepristranskost in zaupanje v certifikacijo, vključno z odprtostjo. 

 
Gre za našo dolžnost in vašo priložnost sodelovanja v sistemu ugotavljanja skladnosti zadevnih 
proizvodov. Predlagamo, da k sodelovanju pritegnete osebe, ki v vaši ustanovi tudi sicer pokrivajo to 
področje. Za njih to naj ne bi povzročilo dodatnih delovnih obremenitev. Sodelovanje tudi ni na 
kakršen koli način nagrajevano. Komunikacija (v glavnem bo šlo za razne informacije z naše strani) bo 
potekala pretežno po elektronski pošti. 
 
Če se s članstvom v Odboru za varovanje nepristranskosti strinjate, vas prosimo, da izpolnete 
priloženo pristopno izjavo, v kateri imenujete osebo, ki bo postala član. 
 
Za ugodno rešitev in razumevanje se vam v naprej zahvaljujemo. 
 
S spoštovanjem, 
 

Predstojnik centra za tehnično varnost in strokovne naloge 
  

Mag. Ivan Božič 
 


