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Predstavitev: 
 
Družba MERILNI SISTEMI d.o.o. je akreditiran kontrolni organ  tipa C za preglede opreme 
pod tlakom za področja: 
- Rezervoarji UNP, tehnične pline, zemeljske pline 
- Varnostni ventili, 
- Cevovodi 
- Hidravlični akumulatorji 
  
Zakonska osnova:  Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom   
                                 (Ur. list RS št. 92/08) 
 
Lokacija nahajanja družbe:   Cesta XIV. Divizije 69 
          2000 Maribor 
 
Delovni čas:  informacije in administrativni del  od ponedeljka do petka od  7.00  do  
                       15.00 ure 
    Izvajanje pregledov od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure 
 
Kontaktne osebe:       Milena PLOJ 
     Branko TANTEGEL 
     Danijel PLOJ 
     Matic FEGUŠ 
 
     Vse informacije so na voljo na tel. št. 02/ 471 26 65  
                
Cenik:  informativne cene so na voljo na informacijah  
 
 
 
Postopek izvajanja pregleda: 
 
Zahteva za pregled tlačne opreme 
Povpraševanje za izvedbo pregleda opreme pod tlakom vloži lastnik tlačne opreme. V ta 
namen pošlje povpraševanje. Na osnovi povpraševanja in vrste pregleda opreme pod 
tlakom, družba izstavi ponudbo. Na osnovi ponudbo se lastnik opreme odloči za pregled.  
Glede na vrsto opreme pod tlakom je potrebno pri naročilu predložiti naslednjo 
dokumentacijo: 
 
 
Dokumentacija o skladnosti OPT z bistvenimi varnostnimi zahtevami izdelano V RS ali 
državah ES po 31.05.2003 vsebuje: 
 

• Izjava o skladnosti proizvajalca 

• Potrdilo priglašenega organa 

• Navodila proizvajalca za vgradnjo in varno obratovanje rezervoarja za UNP ali druge 
tehnične pline 

• Garancijski list 

• Na OPT nameščen znak CE z identifikacijsko številko priglašenega organa 
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Dokumentacija o skladnosti OPT z bistvenimi varnostnimi zahtevami izdelano V RS ali 
državah ES pred 31.05.2003 vsebuje: 
 

• Tehnično dokumentacijo proizvajalca ali 

• Potrdilo inšpektorata za energetiko o pregledu konstrukcije in prvem tlačnem 
preizkusu ali 

• Knjigo pregledov tlačne posode ali 

• Kotelno knjižico ali 

• Dvojnik matičnega lista REI ali 

• Zapisnik inšpektorata REI ali 

• Veljavno potrdilo drugega kontrolnega organa o preizkusu OPT 
 
Po vložitvi dokumentacije administrator - koordinator pregleda vloženo dokumentacijo ali je 
ustrezna ali ne in na osnovi popolnosti dokumentacije le to sprejme ali zavrne. V kolikor jo 
zavrne stranki pove kaj je neustrezno in katero dokumentacijo še mora dopolniti. 
V kolikor je dokumentacija popolna se izvede postopek kontrolnega pregleda opreme pod 
tlakom. 
 
Na osnovi uspešno izvedenega pregleda se izda obrazec Potrdilo o skladnosti opreme pod 
tlakom. 
 
 
Varovanje zaupnih podatkov 
Kontrolni organ se zavezuje, da bo varoval vse podatke o strankah kot zaupne. Kontrolni 
organ posreduje informacije v zvezi s predmeti kontrole brez predhodnega obveščanja 
naročnika le Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za vse morebitne druge 
informacije, ki bi jih zahtevali državni organi, katerakoli fizična ali pravna oseba, predhodno o 
tem obvesti naročnika. 
 
 
Dostopnost do pritožb in prizivov 
 
Postopek za obravnavanje prizivov 
 
Priziv na merilni rezultat vloži lahko samo naročnik ali njegov pooblaščenec, ki je priskrbel 
predmet kontrole, v pisni obliki preko pošte ali v pisarni podjetja. Vsak priziv prejme najprej 
tehnični vodja. Ta v sodelovanju z vodjem kontrolnega organa prouči upravičenost priziva. 
Naročnik je o rešitvi priziva pisno obveščen najkasneje v 8 dneh. Na željo ima lahko stranka 
vpogled v kompletni postopek priziva. 
 
Postopek za obravnavanje pritožb 
 
Pritožbo vloži stranka v pisni obliki preko pošte ali na sedežu podjetja. Pritožbo prejme vodja 
kontrolnega organa/tehnični vodja, kateri vodi pritožbeni postopek. Ta na podlagi vrste 
pritožbe preuči upravičenost pritožbe. Stranka v roku 8 dni prejme pisni odgovor. 
V kolikor želi ima lahko stranka vpogled v kompletni postopek pritožbe. 
 
  


