OBRAZEC

Vloga za certificiranje varilcev in operaterjev varjenja

2-C-20-OB10

VLOGA ZA CERTIFICIRANJE VARILCEV in OPERATERJEV VARJENJA
Oznaka delovnega naloga:
A. Podatki o naročniku
Podjetje:
Ulica:

Naslov:

Poštna številka in kraj:
Odgovorna oseba:

Kontaktna oseba:
Kontaktni
Tel.:
podatki:
Fax.:
E-naslov:
Davčna številka:
Matična številka:
Lokacije, kjer bo izvedena presoja
Naslov:

Ulica:
Poštna številka in kraj:

V okviru postopka certificiranja naročamo tudi teoretični preskus znanja varilcev (opcijsko):
 DA  NE
Za vzdrževanje veljavnosti certifikata (6 mesečno potrjevanje veljavnosti certifikata) bo skrbel:
 naročnik
 CO IMK
Za vzdrževanje veljavnosti certifikata mora varilec (vložnik) ves čas veljavnosti certifikata izpolnjevati
zahteve za veljavnost certifikata, t.j., da je varilec izvajal varilska dela iz obsega podeljenega
certifikata. Glede vzdrževanja certifikata se naročnik odloča za eno od naslednjih metod:

 Metoda A:

Certifikat je za varilce veljaven tri leta (za operaterje varjenja šest let) od dneva varjenja preskusnega vzorca in
pod pogojem, da so bile vsakih 6 mesecev izvedene aktivnosti za potrditev veljavnosti certifikata. Če certifikat ni
potrjen, njegova veljavnost preneha. Po preteku treh let (za operaterje varjenja 6 let) se lahko ponovno izvede
postopek certificiranja.

 Metoda B:

Veljavnost certifikata je 2 leti za varilce in 3 leta za operaterje varjenja z možnostjo neomejenega podaljševanja
za nadaljnji 2 leti za varilce oz. 3 leta za operaterje varjenja pod pogojem, da so bile vsake 6 mesecev izvedene
aktivnosti za potrditev veljavnosti certifikata ter da so izpolnjeni naslednji pogoji:



CO IMK vsake dve leti za certificirane varilce oziroma vsake tri leta za certificirane operaterje varjenja pregleda rezultate
radiografske preiskave ali ultrazvočne preiskave ali/in porušnega preskušanja dveh zvarov narejenih v zadnjem šest mesečnem
obdobju. O izvedenem pregledu rezultatov preiskav CO IMK izdela poročilo. Posamezen standard za uporabljeno metodo
varjenja podaja nivoje sprejemljivosti zaznanih nepravilnosti. Če so rezultati izvedenih preiskav/preskusov pozitivni, se
veljavnost certifikata za varilce podaljša za naslednji dve leti (za operaterje varjenja za nadaljnja tri leta).

 Metoda C:

Veljavnost certifikata je 6 mesecev z možnostjo neomejenega podaljševanja za nadaljnjih 6 mesecev pod
pogojem, da so izpolnjene naslednje zahteve:




Varilec dela za istega delodajalca, ki je odgovoren za proizvodnjo proizvoda.
Delodajalec ima vzpostavljen in preverjen sistem kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO 3834-2 ali SIST EN ISO 38343. Ob vrnitvi te vloge na IMK obvezno dostaviti kopijo veljavnega certifikata za sistem kakovosti varjenja v skladu z zahtevami
standarda EN ISO 3834-2 ali EN ISO 3834-3.

Delodajalec ima dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je varilec izdelal zvare sprejemljive kakovosti glede na standard za
uporabljeno metodo varjenja. Preverjeni zvari (samo za varilce in ne za operaterje varjenja) morajo potrditi ustreznost glede:
položaja varjenja, tipa zvara (sočelni ali kotni zvar) ter varjenja s podložko ali brez podložke. Delodajalec mora predložiti
dokumentacijo CO IMK, le ta jo pregleda in če so izpolnjene vse zahteve, CO IMK podaljša veljavnost certifikata za nadaljnjih 6
mesecev. Če certifikat ni potrjen, njegova veljavnost preneha.
Podaljševanje certifikatov izdanih na osnovi standarda AD 2000 Merkblatt HP 3 po tej metodi ni dovoljeno z določenimi omejitvami.
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B. Vložniki, ki bodo obravnavani v postopku certificiranja
B1: Podatki o vložniku
Ime, priimek:

B2: Obseg certificiranja
Ustrezen standard:

B3: Datum in
podpis vložnika:

Datum in kraj rojstva:
Številka osebnega dokumenta:

Oznaka:
Datum izdaje:
Obseg certificiranja:
Izbrana naprava in metoda v primeru EN ISO 14732 (tč. 4.1):

(S podpisom potrjujem, da
sem seznanjen in se strinjam
z določili opredeljenimi v
rubriki C)

Končano usposabljanje:
(zgolj za potrebe AD Merkblatt HP 3)
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C. Izjava vložnika (varilca/operaterja varjenja)
S svojim podpisom v rubriki B3 izjavljam:
 da naročniku certifikacijskega postopka opredeljenega v rubriki A, dovolim, da v mojem imenu
vloži vlogo za certificiranje;
 da se strinjam z obsegom certificiranja opredeljenim v rubriki B2;
 da sem seznanjen in se strinjam z določili dogovora med naročnikom in CO IMK opredeljenim
v rubriki D;
 da dovoljujem CO IMK, da naročniku postopka certificiranja posreduje vse podatke povezane
s postopkom certificiranja;
 da se strinjam, da me CO IMK v nadaljevanju obravnava kot kandidata v postopku
certificiranja;
 da sem seznanjen in se strinjam z obdelavo osebnih podatkov (tj. ime, priimek, datum in kraj
rojstva, št. osebnega dokumenta), ki bodo tudi navedeni na podeljenem certifikatu.
D. Dogovor med naročnikom in certifikacijskim organom
Certifikacijski organ IMK (v nadaljnjem besedilu CO IMK) in naročnik postopka certificiranja varilcev,
kot je to navedeno v rubriki »Podatki o naročniku« (v nadaljnjem besedilu naročnik), se dogovorita
za certificiranje varilcev, kot je to opredeljeno v rubriki B, ki bodo obravnavani v postopku
certificiranja. CO IMK in naročnik se tudi dogovorita, da bosta v certifikacijskem postopku in v primeru
podelitve certifikata spoštovala navedbe opredeljene v nadaljevanju tega dogovora.
Pravila certificiranja
Pri izvedbi postopka certificiranja se upoštevajo zahteve certifikacijskega postopka, ki so določene
v veljavni izdaji dokumenta 2-C-00-Sistem certificiranja ter v standardih navedenih v rubriki B
»Vložniki, ki bodo obravnavani v postopku certificiranja«. Veljavno izdajo dokumenta 2-C-00-Sistem
certificiranja lahko naročnik pridobi pri certifikacijskem organu.
Pravice in obveznosti naročnika
Naročnik se obvezuje, da bo v času veljavnosti certifikata izvajal oziroma bo CO IMK dovolil izvajati
aktivnosti za vzdrževanje veljavnosti certifikata.
Naročnik ima po pridobitvi certifikata pravico objaviti podatke o certificiranih varilcih.
Naročnik s podpisom te vloge izjavlja:
 da je seznanjen s postopkom certificiranja;
 da soglaša z opredeljenim obsegom certificiranja;
 da so v vlogi opredeljeni vsi bistveni parametri varjenja, ki jih zahteva standard, po katerem bo
izveden postopek certificiranja (WPS ali pWPS);
 da je v vlogi opredeljena metoda za vzdrževanje veljavnosti certifikata;
 da bo upošteval zahteve CO IMK za izvedbo certifikacijskega postopka, ter da bo posredoval
vse potrebne informacije za nemoteno izvedbo postopka certificiranja (WPS, certifikati
osnovnih in dodajnih ter pomožnih materialov, podatki o vložnikih);
 da bo osebju CO IMK posredoval vso dokumentacijo potrebno za presojo ustreznosti (npr.:
dokumentacija sistema kakovosti, zapisi o osebju, zapisi o pritožbah strank) in mu omogočil
dostop do proizvodnih naprav ter posredoval podatke o podizvajalcih in njihovem nadzoru;
 da bo zagotovil pogoje za varno in nemoteno izvedbo postopka certificiranja;
 da bo vse dokumente uporabljene v postopku certificiranja obravnaval kot poslovno skrivnost;
 da bo omogočil identifikacijo vložnikov vključenih v certifikacijski postopek;
 da bodo na mestih, kjer se varijo preskusni zvari, le osebe, ki so v postopku certificiranja;
 da bo pri postopku certificiranja preprečil goljufanje kandidatov (primeri goljufije: kandidat ne
vari v predvidenem položaju, namesto kandidata vari drugi varilec, testno ploščo zamenja z že
zavarjeno, itd.);
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 da se strinja, da se v primeru ugotovljenega goljufanja, postopek prekine. (Če presojevalec
ugotovi, da kandidat goljufa, prekine postopek varjenja in o tem obvesti naročnika. O vzrokih
za prekinitev varjenja naredi zapis. Presojevalec in naročnik se lahko dogovorita za morebitno
ponovitev postopka varjenja. Aktivnost ponovnega varjenja se dodatno zaračuna. Če kandidat
tudi v ponovljenem postopku varjenja poskuša goljufati, presojevalec prekine postopek
varjenja in kandidata izloči iz nadaljnjega postopka certificiranja.);
 da bo omogočil prisotnost osebja CO IMK med varjenjem preskusnih vzorcev;
 da se bo skliceval samo na podeljen obseg certifikata;
 da pridobljenega certifikata ne bo uporabljal na zavajajoč način (npr. dvoumne ali zavajajoče
navedbe v oglaševanju, brošurah, tehničnih dokumentih, na internetu in podobno);
 da bo CO IMK pravočasno obvestil o zadevah, ki lahko vplivajo na sposobnost zadovoljevanja
zahtev za vzdrževanje veljavnosti certifikata;
 da bo shranjeval vse pritožbe odjemalcev povezane s certificiranim varilcem in jih redno
dostavljal CO IMK;
 da bo v primeru začasnega ali trajnega preklica certifikata takoj prenehal s kakršnim koli
navajanjem certifikata v promocijskih materialih in da bo na poziv CO IMK najkasneje v roku
pet (5) delovnih dni vrnil original podeljenega certifikata;
 da bo v primeru spremembe certifikata vsem svojim strankam, ki jim je poslal kopijo
originalnega certifikata, poslal spremenjeni certifikat;
 da bo uporabljal certifikat odgovorno in v nobenem primeru ne na način, da bi lahko škodoval
ugledu CO IMK;
 da je seznanjen s tem, da je CO IMK lastnik certifikata in da CO IMK lahko pod določenimi
pogoji certifikat tudi prekliče;
 da bo poravnal vse stroške v zvezi s tem postopkom certificiranja.
Pravice in obveznosti CO IMK
V času trajanja veljavnosti certifikata bo CO IMK izvajal aktivnosti v skladu z izbrano metodo za
vzdrževanje certifikata, s pravili certificiranja in standardi, na osnovi katerih je bil podeljen certifikat.
CO IMK se obvezuje, da bo vse podatke pridobljene v certifikacijskem postopku in pri morebitnem
nadzoru obravnaval kot zaupne.
CO IMK se obvezuje, da bo naročnika obvestil o spremembah dokumentov in standardov, po katerih
je izveden certifikacijski postopek ter vplivajo na podeljeni certifikat oz. je potrebna dodana presoja.
V obvestilu se navede tudi kdaj bodo spremembe stopile v veljavo.
CO IMK v primeru prijave tretje strani, ki poda dvom o kvaliteti varilčevega dela ali pa o času trajanja
prekinitve varjenja za več kot pol leta, pozove varilca oziroma njegovega delodajalca naj v roku osem
(8) delovnih dni pošlje dokazila o trajanju in kvaliteti varilčevega dela. Če varilec oziroma njegov
delodajalec teh dokazil ne predloži, vodja področja certificiranja varilcev poda Komisiji za
certificiranje osebja predlog za preklic certifikata. Po odobritvi predloga preklica certifikata s strani
Komisije za certificiranje osebja, vodja področja certificiranja varilcev obvesti naročnika, da je
certifikat preklican in od njega zahteva original certifikata.
DODATNE INFORMACIJE
Vodja certificiranja varilcev lahko zavrne vlogo oz. izvedbo certificiranja, če presodi:
 da vložnik ne izpolnjuje pogojev za certificiranje;
 da naročnik kljub pozivu ni dostavil oziroma ne bo dostavil potrebnih dokumentov: dokument
za identifikacijo kandidata, navodil za postopek varjenja (WPS ali pWPS), certifikatov o
osnovnem in dodajnem materialu;
 da okoliški pogoji, kjer se bo izvajalo varjenje preskusnih vzorcev, niso ustrezni (npr. vlaga,
prepih, neustrezna varilna oprema);
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 da okoliški pogoji, kjer se bo izvajalo varjenje preskusnih vzorcev, ne ustrezajo osnovnim
zahtevam za varno delovno okolje.
Če ob prvem varjenju preskusnega vzorca presojevalec ali kandidat presodi, da poskusni zvar ni
ustrezen in da razlog temu ni neznanje kandidata (npr. živčnost kandidata), presojevalec pozove
kandidata na ponovitev postopka varjenja. Varilec lahko ponovi postopek samo enkrat.
Če so v postopku preskušanja preskusnega vzorca rezultati katerega od preskusov negativni, se
preskušanje ustavi in se o tem obvesti naročnika.
Možnost dodatnih storitev
 Če naročnik nima izdelanih internih navodil za varjenje (WPS), lahko začasna navodila za
varjenje izdela IMK. Začasno navodilo za varjenje mora biti naročniku dostavljeno pred
pričetkom preskusnega varjenja. Izdelava začasnega navodila za varjenje se dodatno
zaračuna.
 V primeru, da se naročnik in presojevalec dogovorita, da bo preskusne vzorce pripravil IMK,
je to aktivnost, ki se dodatno zaračuna. V tem primeru je strokovni presojevalec zadolžen za
pridobitev ustreznih certifikatov osnovnega materiala.
 Vložnik ima pravico, da izrazi svoja pričakovanja oz. zahteva posebne pogoje izvedbe storitve
zaradi njegovega statusa osebe s posebnimi potrebami. CO IMK se obvezuje le-to upoštevati
v okviru svojih zmožnosti.
S podpisom tega dogovora naročnik in CO IMK potrjujeta, da sta seznanjena s svojimi pravicami in
obveznostmi za pričetek certifikacijskega postopka in v primeru podelitve certifikata tudi s pravicami
in obveznostmi za vzdrževanje veljavnosti certifikata.

Kraj in datum podpisa vloge/dogovora:
Ime, priimek in naziv osebe, ki je pooblaščena za podpis s strani naročnika:

Žig naročnika

Podpis:

Izpolni CO IMK
Vlogo in dogovor pregledal ter potrdil:
(datum, ime in priimek, podpis)
S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.

Presojevalca določil:
(datum, ime in priimek, podpis)
S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.

Presojevalec:
(datum, ime in priimek, podpis)
S podpisom potrjujem, da bom v postopku deloval nepristransko in neodvisno.

Prejemnik kopije vloge:
(datum, ime in priimek, podpis)
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