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INA SLOVENIJA, d.o.o, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
OE KONTROLNI ORGAN
Dolinska 14, 6240 Kozina
tel.: 05/ 61 81 000
fax.: 05/ 68 02 031
plin.kozina@ina-slovenija.si
Kontrolni organ je tipa C (K-098) in tip B za priglašeni organ
Ponedeljek – Petek od 07.00 do 15.00 ure, ali po dogovoru
Naročnik lahko naroči storitev:
- po pošti,
- po faksu,
- po elektronski pošti,
- osebno z naročilnico.
Naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in obsegu naročene storitve.
Naročilo pregleda jeklenk z π znakom se izvaja samo za matično podjetje.
Kontrola opreme pod tlakom je predpisana z zakonodajo.
Podrobnejši obseg del se definira s pogodbo.
Področje kontrole:
- Posode pod tlakom za utekočinjen naftni plin
- Premične tlačne posode za utekočinjen naftni plin
- Varovalna oprema in tlačni pribor – varnostni ventil
- Cevovodi za UNP
Kontrolo opreme pod tlakom izvajajo pooblaščeni kontrolorji znotraj
kontrolnega organa.
Obveznosti stranke so definirane s pogodbo.
Obveznosti stranke so določene v 6. členu Pravilnika o pregledovanju in
preizkušanju opreme pod tlakom (U.L. RS št.: 92/08).
Za izvedbo pregleda opreme pod tlakom stranka predloži dokumentacijo o
posodi in predhodnih pregledih, ter dokumentacijo zahtevano sklado z
zgoraj navedenim pravilnikom.
Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne
more pa prevzeti odgovornosti za stanje opreme pod tlakom v nadalnji
uporabi.
Stranka pripravi opremo pod tlakom za kontrolo, lahko pa to prepusti v
organizacijo kontrolnemu organu. Morebitna priprava opreme pod tlakom za
kontrolo se zaračuna posebej. To se določi v pogodbi.
Jeklenke z π znakom pripravi za pregled naročnik.
Naročniki lahko povprašujejo pisno s pošto ali faksom, preko e-pošte,
osebno ali telefonsko.
Ponudbo izdelamo na podlagi povpraševanja in jo v pisni obliki pošljemo na
naslov stranke.
Za standardne storitve se uporabljajo s strani vodstva potrjeni in veljavni
ceniki.
Obračun opravljenih storitev se opravi po veljavnem ceniku oz. ceniku
določenem v pogodbi.

Izvedba
pregleda
Dokumenti o
izvedbi
pregledov
Zaupnost

Neodvisnost

Reklamacije –
prizivi
Rok izvedbe

Roki plačil so definirani v ponudbi ali pogodbi.
Kontrolo se opravi na podlagi vrstnega reda naročil oz. po dogovoru s
stranko. Za naročilo pregleda se upošteva pisno naročilo (pogodba,
naročilnica, delavni nalog).
Za opravljeno storitev se izda dokumente skladno s Pravilnikom o
pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (U.L. RS št.: 92/08) in
internimi navodili (Poročilo o kontroli, Evidenčni list, Potrdilo o pregledu…).
Kontrolni organ trajno zagotavlja zaupnost informacij o strankah in ščiti
njihove lastniške pravice. Osebje kontrolnega organa zbira in evidentira
samo tiste podatke o naročniku in njegovi lastnini, ki jih potrebuje za svoje
delo.
Osebje kontrolnea organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi ali
drugačnimi pritiski, ki bi lahko uplivali na njegovo razsojanje. V primeru da
stranka želi vplivati na kontrolorja, ta odstopi od kontrole in o tem obvesti
vodjo KO.
Naročniki lahko reklamirajo storitev z dopisom, reklamacijskim zapisnikom,
preko e-pošte, faksa ali osebno.
Kontrolni organ ima uveden postopek za reševanje reklamacij in prizivov.
Periodične preglede izvajamo skozi celo leto, razen tlačnih preizkusov,
katere izvajamo glede na vremenske pogoje (Marec do November).
Okvirni čakalni rok izvedbe, je do 3 mesece.

Opis funkcij in tehnični obseg dejavnosti KO, ki jih je akreditirala SA je v nadaljevanju:
Podroben opis obsega akreditacije:
Metode in postopki
(normativni dokumenti,
interni postopki)

Opombe

- uvodna kontrola
- periodična kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o
pregledovanju in
preskušanju opreme
pod tlakom Ur. list RS,
št. 92/08, člen 17
v povezavi z internim
navodilom:
- P-01, verzija 7.0

Kontrola tlačnih posod za
skupino 4 Priloge I
Pravilnika.
Kontrola cilindričnih
tlačnih posod:
- vertikalna postavitev,
prostornina do 2 m3
- horizontalna postavitev,
prostornina do vključno
150 m3
Kontrola se izvaja na
lokaciji kontrolnega
organa in na terenu in
lahko vključuje zunanji
pregled, notranji pregled
in trdnostni preskus

2.

Cevovodi:
- za utekočinjen naftni
plin

- uvodna kontrola
- periodična kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o
pregledovanju in
preskušanju opreme
pod tlakom Ur. list RS,
št. 92/08, člen 17
v povezavi z internim
navodilom:
- P-12, verzija 4.0

Kontrola cevovodov za
skupino 8 Priloge I
Pravilnika
Kontrola se izvaja na
terenu in na lokaciji KO

3.

Varovalna oprema in
tlačni pribor:
- varnostni ventili

- kontrola nastavitve
in funkcionalnosti

Interno navodilo:
- P-03, verzija 7.0

Kontrola se izvaja na
lokaciji kontrolnega
organa in na terenu.

št.

1.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev,
proces)

Tlačne posode:
- za utekočinjen naftni
plin

Vrsta kontrole

4.

Premične tlačne
posode za UNP:
-izdelane iz jekla*
(varjene, trdo
spajkane)
- izdelane iz aluminija
(varjene)

- redni pregled

Pravilnik o premični
tlačni opremi Ur. list RS,
št. 72/11, drugi odstavek
30. člena,
v povezavi s
Pravilnikom o premični
tlačni opremi Ur. list RS,
št. 18/04, 138/06,
Priloga IV, 3. del, modul
1
in v povezavi s
standardom EN
1440:2008 + A1:2012
(razen prilog G in H)

Kontrola se izvaja v
prostorih kontrolnega
organa.
* Kontrola le za »stare«
jeklenke, ki niso
označene z oznako π, po
postopkih, ki so določeni
v Pravilniku o premični
tlačni opremi Ur. list RS,
št. 18/04, 138/06, Priloga
IV, 3. del, modul 1

Podroben opis obsega akreditacije za namen priglasitve:
št.
5.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev,
proces)
Premična tlačna
oprema:
- jeklenke za UNP
(varjene, trdo
spajkane)
- izdelane iz aluminija
(varjene)

Vrsta kontrole
- redni pregled

Metode in postopki
(normativni dokumenti,
interni postopki)
Direktiva 2010/35/EU
in
točka I.1 Priloge I
Direktive 2008/68/ES
v povezavi s
standardom EN
1440:2008 + A1:2012
(razen prilog G in H)

Opombe
Kontrola se izvaja v
prostorih KO

Kontrolni organ ima pogoje delovanja objavljene na vidnem mestu v prostorih kontrolnega
organa in na željo stranke jih posredujemo tudi po pošti ali e-mailu.

Kozina, 2.2.2017
Vodja kontrolnega organa
Sebastjan Vatovec

