
ČE VIDITE BLAGOVNO ZNAMKO CE, JE VARNO, 
SICER NI ! 

 

KAJ JE CERTIFICIRANJE  
KAJ JE CERTIFICIRANJE VRAT? 
Certifikacija je v bistvu zagotovilo - VARNOSTNA GARANCIJA. Vsak izdelek, ki se prodaja na evropskem 
trgu, mora biti v skladu s posebni predpisi. 

V primeru predmetov, ki bi med gibanjem lahko poškodovali stvari ali ljudi, tudi za vrata, je Evropska skupnost 
vzpostavila gradbene in obratovalne parametre, da bi zagotovila VARNOST tistih, ki živijo in se gibljejo okoli 
teh predmetov. 

SPREMENITE NAČIN RAZMIŠLJANJA! 

Vsako leto se zgodi veliko nesreč, ki jih povzročijo "nevarna" vrata. Glavni vzroki so preprosto posledica 
slabih postopkov gradnje in montaže ter/in pomanjkanje vzdrževanja skozi leta. 

To velja za stare in nedavno proizvedene izdelke. 

KDO LAHKO POTRDI VRATA? 

Tako v Italiji, Sloveniji kot v Evropi obstajajo organi, ki za vsak izdelek ocenjujejo pot skladnosti. Vsi ne 
poznajo tveganj, povezanih z namestitvijo neodobrenih vrat. Niso širše znana, o njih se ne govori. 

Trenutno večina proizvajalcev ne more ustrezno certificirati svojih izdelkov. 

ZAKON NE DOVOLI NEVEDNOSTI! 

Bi vozil avto brez CE dovoljenja? Evropska skupnost je od 1. maja 2005 izdala vrsto pravil, ki "zavezujejo" 
varno gradnjo in spoštovanje načrtov načrtovanega vzdrževanja. 

CERTIFICIRANJE = VARNOST 

Za tiste, ki želite vedeti več ... 

Ta zakonodaja, ki sega na nadaljnjih 19 drugih standardov, omogoča enoten evropski referenčni sistem, ki 
določa in utemeljuje merila za realizacijo/proizvodnjo/ izdelka ter odgovornost monterja in kupca. Zato je v 
skladu z direktivo o gradbenih proizvodih namestitev ne certificiranih izdelkov prepovedana. 

Vsaka kršitev te zahteve se kaznuje z možnim zasegom blaga poleg ekonomskih sankcij, pa tudi s 
posledicami zakona in kazenske sankcije, ki jih predvidevajo ustrezni zakoniki in / ali najnovejši potrošniški 
zakonik. Poleg tega mora proizvajalec v primeru izdelkov, ki jih izdeluje sam, izdelati certifikat izdelka in ne 
samo njegove namestitve. Ta postopek lahko izvajajo samo organi in organizacije, priznane in usposobljene 
na evropski ravni. 

Vsi izdelki brez oznake skladnosti ali potrdila o skladnosti ali posebej zahtevanih nalepk morajo biti umaknjeni 
iz trgovine in jih ni mogoče vgraditi ali namestiti v nobeno stavbo na noben objekt (člen 11.3 PD 
246/893). Kdor da na trg, trguje, distribuira in namesti naprave brez znamke in / ali potrdila o skladnosti in / 
ali obveznih dokumentov, bo za vsako kršitev deležen veljavne upravne sankcije od 2.000 € do 120.000 € 
(art. .Dlgs 194/07)). 

 

Dobava in / ali namestitev izdelkov, ki niso v skladu z regulativnimi določbami EU o blagovni znamki in / ali 
varnosti izdelka, glede na primer se določi ničnost pogodbe ali hudo kršitev, bo kupca upravičila, da zavrne 
izdelek, zavrne plačilo in zahteva odškodnino za povzročeno škodo. 


