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ZAHTEVE ZA PROIZVODE, kot jih morajo zagotoviti gospodarski subjekti 
(proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, uvozniki, distributerji) pri omogočanju 
dostopnosti proizvodov na trgu ... po usklajevalni zakonodaji EU (in ZVPot).  
 
Ta zapis obravnava EU in RS) zakonodajo za proizvode (poudarek na strojih, električni in elektronski 
opremi (EEO), tudi radijski opremi, osebni varovalni opremi (OVO) ....) glede na spremembe oz. 
prenovitev te zakonodaje po t.i. Novem zakonodajnem okviru (NLF). Predstavljene so bistvene 
zahteve za proizvode in tudi spremembe, ki jih prinašajo prenovljene EU direktive za vrsto proizvodov 
in sicer glede zagotavljanja obvezne tehnične dokumentacije v fazi načrtovanja proizvodov (in znotraj 
nje ocene tveganja, preskušanj ...) in zagotavljanja skladnosti v serijski proizvodnji, kot to vse sicer 
določajo načela zakonodaje Novega pristopa (NA) iz leta 1985 in uvedba harmoniziranih standardov 
ob določitvi vloge t.i. priglašenih organov. Opozarja se na novosti v zahtevah za označevanje 
proizvodov, zagotavljanju (enotne) Izjave EU o skladnosti (tudi v slovenskem jeziku) .... Namen 
prispevka je tudi opozoriti na vse več predpisov glede okoljsko primerne zasnove proizvodov, ki rabijo 
energijo in na predpise iz drugih področij povezanih z varovanjem okolja ... Ta zapis obravnava samo 
ozko področje najbolj tipičnih (tehničnih) proizvodov, za katere velja EU zakonodaja NA in za katero 
veljata specifični zahtevi po izdaji Izjave EU o skladnosti in namestitvi oznake skladnosti CE. Smiselno 
zahteve, kot so predstavljene na primerih strojev in EEO ter OVO, veljajo enako tudi za vrsto drugih 
(tehničnih) proizvodov, kot so tlačna oprema, dvigala-lifti, merilni inštrumenti, ţičnice, rekreacijska 
plovila, plinske naprave .., tudi medicinski pripomočki in igrače.  
Ta zapis ne obravnava specifičnega področja gradbenih proizvodov ...  
Zapis prav tako ne obravnava veliko skupino proizvodov (vozila in oprema), ki se uporabljajo v 
cestnem prometu.  
Ne pojasnjuje se tudi specifične zakonodaje o graditvi objektov in zakonodaje o varstvu okolja ter o 
varnosti in zdravju pri delu.  
V zapisu je predstavljen primer predpisov t.i. »Starega pristopa« (aerosolni razpršilniki); pojasnjena je 
tudi zakonodaja o splošni varnosti proizvodov, ki se uporablja za proizvode, za katere ni posebnih 

predpisov.  

 

Slika 1: Tehnična zakonodaja (v RS) po posameznih področjih 
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Slika 2: Razmerja med posameznimi tehničnimi zakonodajami 
 

Oznaka CE je »samo« oznaka skladnosti, ki jo na proizvod namesti proizvajalec in s tem sporoča, da 
je njegov proizvod skladen z vsemi zahtevami iz vseh predpisov, ki veljajo za predmetni proizvod. 
Proizvajalec mora tak proizvod označiti z vsemi drugimi predpisanimi oznakami skladnosti (o 
vključenosti priglašenega organa v nadzor proizvodnje, npr. glede OEEO, glede emisije hrupa, glede 
ustreznosti za uporabo v Ex atmosferi ….), s podatki o proizvodu in proizvajalcu (tudi uvozniku) in z 
opozorili. Preden to proizvajalec naredi kot zadnje obvezno dejanje pred dajanjem na trg, mora 
skladnost proizvoda z zahtevami vseh predpisov NA potrditi z enotno Izjavo EU o skladnosti (za 
gradbene proizvode: Izjavo o lastnostih), ki mora biti zagotovljena tudi v slovenskem jeziku, za 
nekatere proizvode priloţena tudi k proizvodom v prometu, sicer pa vedno zagotovljena za 
dokazovanje skladnosti. K proizvodom morajo biti priloţena navodila z vsemi podrobnimi informacijami 
o proizvodu in njegovi skladnosti in o subjektih, ki omogočajo dostopnost na trgu, s podrobno 
predstavljenimi opozorili za varno uporabo, z navodili za uporabo, o vzdrţevanju, pregledovanju in 
servisiranju, odstranjevanju iz uporabe in zaščiti okolja … 
Preden vse to proizvajalec naredi za dajanje na trg, mora v fazi načrtovanja izvesti vse predpisane 
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter zagotoviti skladnost tudi v serijski proizvodnji (tudi 
pri eventualni sestavi proizvoda izven proizvodnega procesa …). Vse to mora proizvajalec 
dokumentirati v tehnični dokumentaciji, ki mora biti na razpolago še deset let po tem, ko je bil dan na 
trg zadnji proizvod. 
To je osrednja vsebina tega zapisa v nadaljevanju. 
 

 
 

Slika 3: Tehnična zakonodaja Novega pristopa določa oznako skladnosti CE …. 
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Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb EU s področja zakonodaje novega pristopa ter obstoječi 
predlogi prenovitev je podan v sledeči tabeli: 

 

Slika 4: Tabela s seznamom EU (EGS, ES) direktiv (in uredb EU) novega pristopa (NA) z 
upoštevanjem prenovitev po NLF 2008, stanje na dan: 15. maj 2016 
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1 UVOD 
 
Predpisi, ki v RS postavljajo zahteve za proizvode, pomenijo prevzem vsakokratnih posameznih 
evropskih direktiv (in uredb, katerih uporaba je sicer v drţavah članicah neposredna). Največ je 
predpisov t.i. Novega pristopa (New Approach – NA iz leta 1985) v okviru usklajevalne zakonodaje EU 
(ki omogoča prost pretok blaga na Notranjem trgu EU) je v RS sprejetih na osnovi Zakona o tehničnih 
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011), v nadaljevanju 
ZTZPUS-1. 
 
Ta zapis obravnava le ozko področje neţivilskih proizvodov s področja tehnike. Ne obravnava npr. 
medicinskih pripomočkov, igrač … in še vrste drugih proizvodov. Omejuje se predvsem na električno 
in elektronsko opremo, stroje, osebno varovalno opremo, smiselno enake so zahteve predpisov tudi 
za druge podobne proizvode, in vsebuje tudi nekaj splošnih usmeritev za proizvode za splošno 
uporabo, kjer ni posebnih predpisov. 
 
Ta zapis ne obravnava področje gradbenih proizvodov, za katere so sicer zahteve podobne, so pa 
določene neposredno v Uredbi (EU) 305/2011 in slovenskem zakonu o gradbenih proizvodih in so 
predstavljene drugje. 
 
Prav tako ta zapis ne obravnava posebne (velike) skupine proizvodov t. j. vozil in sicer tistih, ki se 
uporabljajo v cestnem prometu in za njih veljajo posebni predpisi o EU-homologaciji vozil. V to skupino 
proizvodov spada tudi veliko opreme, ki se vgrajuje v vozila. Zahteve za cestna vozila in opremo so 
določene v EU direktivah, v zakonodajo v RS so prenesene preko Zakona o motornih vozilih – ZMV 
(Uradni list RS, številka 106/2010). Najbolj obseţen podzakonski predpis pri tem je Pravilnik o 
odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 
namenjenih za taka vozila (Uradni list RS, številka 34/2015) in le – ta prevzema osnovno EU direktivo 
na tem področju, to je: Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 
2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in 
samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila. 
 
Ta zapis tudi ne obravnava predpisov in s tem zahtev za specifično vrsto proizvodov, to je objektov. V 
RS to področje pokriva zakonodaja o graditvi objektov z osnovnim Zakonom o graditvi objektov – 
ZGO-1 in veliko skupino podzakonskih predpisov v obliki pravilnikov in tehničnih smernic v graditvi za 
posamezne zahteve objektov (poţarno varnost, energijsko učinkovitost, klimatizacijo in prezračevanje, 
stabilnost konstrukcij, zaščito pred hrupom in vlago, vgradnjo električnih inštalacij ….), o projektni 
dokumentaciji, o dokazilih o zanesljivosti objektov … 
 
V tem zapisu se tudi ne obravnava zahtev za proizvode, kot so letala, plovila, ţelezniška vozila …, za 
kar vse so prav tako ustrezni posebni predpisi. 
 
 
1.1. Osnovne zahteve za proizvode 
ZTZPUS-1 v 3. členu določa, da morajo gospodarski subjekti v skladu s svojimi obveznostmi, 
določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na 
trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi 
zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v 
skladu s predpisi. 
Skladnost proizvodov mora biti zagotovljena ţe v fazi načrtovanja proizvoda in potem tudi v proizvodnji 
s strani proizvajalca, preden so proizvodi dani na trg! 
Proizvajalec mora za proizvode, preden so dani na trg ali dostopni na trgu, torej izvesti podrobne 
postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti proizvoda z zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za 
konkretni proizvod, vse to ustrezno dokumentirati v predpisani vsebini tehnične dokumentacije in med 
drugim tudi: 
– zagotoviti razpoloţljivost tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu, obliki in rokih, 
– zagotoviti ustrezno enotno Izjavo EU o skladnosti (pri gradbenih proizvodih: izjavo o lastnostih), 
– zagotoviti označitev proizvoda s predpisanimi oznakami skladnosti in drugimi predpisanimi 
oznakami, 
– zagotoviti predpisane spremne listine in oznake. 
Podobne zahteve kot v ZTZPUS-1 so glede zagotavljanja skladnosti proizvodov iz vidika energijske 
učinkovitosti določene v Energetskem zakonu EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014). 
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7. člen ZTZPUS-1 določa obveznosti gospodarskih subjektov in konkretno glasi: 
(1) Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, preden so dani na trg ali 

dostopni na trgu: 

– izdelati ali zagotoviti razpoložljivost tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu, obliki in rokih, 

– zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami, 

– zagotoviti ustrezno izjavo ES o skladnosti, 

– zagotoviti označitev proizvoda s predpisanimi oznakami skladnosti, 

– zagotoviti predpisane spremne listine in oznake. 

(2) Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, ki so dostopni na trgu ali 

so v uporabi: 

– preverjati in zagotavljati skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami, 

– izvajati korektivne ukrepe za zagotavljanje skladnosti in če je potrebno umakniti ali odpoklicati proizvod, 

– voditi evidence neskladnih proizvodov in sprejetih ukrepov, 

– obveščati ustrezen gospodarski subjekt in pristojni inšpekcijski organ o proizvodu, ki pomeni tveganje, in o 

sprejetih ukrepih, 

– sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi organi pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja. 

(3) Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, zagotavljati trajno izpolnjevanje zahtev 

za proizvode. 

(4) Gospodarski subjekt mora na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa za obdobje, določeno v predpisu, 

zagotoviti identifikacijske podatke o vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil proizvod in kateremu je 

dobavil proizvod. 

(5) Proizvodov, ki niso skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami in za katere ni predpisana označitev z 

oznakami skladnosti, ni dovoljeno označiti z njimi. Prav tako ni dovoljeno proizvodov označiti z drugimi 

oznakami, ki so predpisanim oznakam skladnosti toliko podobni, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedli 

potrošnike. 

(6) Podrobnejše obveznosti posameznih gospodarskih subjektov se določijo v predpisih iz 5. člena tega 

zakona. 

 
327. člen EZ-1 določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo 
(okoljske zahteve za proizvode na trgu in v uporabi): 
(1) Proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), se sme dati na trg, v uporabo oziroma je 

lahko dostopen na trgu, ko: 

– je skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 

– je narejena ocena skladnosti proizvoda, 

– je izdana izjava Evropske unije o skladnosti, 

– je izdelana tehnična dokumentacija v enem izmed uradnih jezikov držav članic Evropske unije, 

– je označen z znakom skladnosti CE ter 

– so zagotovljene informacije za končne uporabnike v slovenskem jeziku. 

(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti tehnično dokumentacijo, ki omogoča oceno 

skladnosti proizvoda, in izjavo Evropske unije o skladnosti, še deset let po tem, ko je bil izdelan zadnji 

proizvod. 

(3) Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v Evropski uniji nima pooblaščenega zastopnika, je 

izpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena dolžan zagotoviti uvoznik. 

(4) Dobavitelj ali distributer proizvodov na poziv nadzornega organa zagotovi tehnično dokumentacijo 

proizvoda, iz katere je razvidna ustreznost proizvoda zahtevam za okoljsko primerno zasnovo. 

(5) Prepovedano je označevanje proizvoda z znaki, ki bi lahko zavajali uporabnike glede pomena ali oblike 

znaka skladnosti CE. 

(6) Proizvod, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev glede okoljsko primerne zasnove, se lahko prikazuje na sejmih, 

razstavah, demonstracijah in drugih dogodkih, če je vidno oznaceno, da ne bo dan na trg oziroma v uporabo 

pred zagotovitvijo skladnosti. 

(7) Vlada z uredbo podrobneje določi tehnične zahteve za okoljsko primerno zasnovo proizvodov. 

 

Podobne določbe najdemo v 328. členu EZ-1 glede (energijsko označevanje proizvodov na trgu): 
(1) Proizvodi smejo biti dani na trg, v uporabo oziroma so lahko dostopni na trgu, ko: 

– so zanje izvedeni merilni postopki, skladno z uredbo iz desetega odstavka tega člena, 

– so opremljeni z nalepko o energijski učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in s podatkovno kartico 

proizvoda, 

– je zanje izdelana tehnična dokumentacija, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka 

in podatkovna kartica proizvoda. 

(2) Oblika in vsebina nalepke in podatkovne kartice proizvoda morata biti pravilni in v slovenskem jeziku. 
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(3) Dobavitelj proizvodov mora hraniti tehnično dokumentacijo, ki omogoča oceno točnosti podatkov, ki jih 

vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda, še pet let po izdelavi zadnjega zadevnega proizvoda. 

(4) Dobavitelj ali distributer proizvodov mora trgovcu brezplačno zagotoviti potrebne nalepke in podatkovne 

kartice proizvodov. Za točnost podatkov na posredovani nalepki in podatkovni kartici proizvoda je odgovoren 

dobavitelj. 

(5) Dobavitelj ali distributer proizvodov mora na poziv nadzornega organa priskrbeti vso potrebno 

dokumentacijo, iz katere je razvidna pravilnost podatkov na nalepki in podatkovni kartici proizvoda. 

(6) Trgovci morajo za proizvode, ki se prodajajo, razstavljajo ali dajejo v najem, končnemu uporabniku pred 

nakupom oziroma najemom ali ob razstavi izdelka posredovati podatke, ki so navedeni na nalepki in 

podatkovni kartici proizvoda. 

(7) Oglaševanje proizvoda in promocijski material za proizvod morata vsebovati razred energijske 

učinkovitosti ali potrebne podatke o rabi energije. 

(8) Na proizvodih je prepovedano prikazovanje drugih nalepk, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z 

zahtevami tega zakona, če tako prikazovanje zavaja končne uporabnike v zvezi s porabo energije ali drugimi 

bistvenimi viri med uporabo. 

(9) Prepovedano je zavajajoče oglaševanje energijskih značilnosti oziroma prihrankov proizvoda. Za 

zavajajoče oglaševanje se šteje navajanje napačnih ali pomanjkljivih informacij o energijski ali stroškovni 

učinkovitosti proizvoda glede na dopusten način njegove uporabe. Pri oglaševanju stroškov oziroma 

prihrankov, okoljskih in drugih lastnosti proizvoda ni dopustno zamolčati ali manj vidno zapisati podatkov, ki 

so glede na način in namen uporabe proizvoda bistveni. 

(10) Vlada z uredbo podrobneje določi tehnične zahteve glede navajanja podatkov o energijski učinkovitosti 

pri različnih načinih prodaje, oddajanju v najem, oglaševanju ter vsebino tehnične dokumentacije. 

 

 

1.2 Pomen izrazov v tehnični zakonodaji 
 
»Dostopnost na trgu« za proizvode, za katere veljajo predpisi t.i. Novega pristopa in za katere je 
specifično tudi to, da zahtevajo na proizvodih oznako skladnosti CE, v skladu z opredelitvijo v 4. členu 
ZTZPUS-1 pomeni vsako odplačno ali neodplačno dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali 
uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti. 
Še nekateri drugi izrazi pomenijo: 
»dajanje na trg« pomeni, da je proizvod prvič dostopen na trgu Evropske unije; 
»gospodarski subjekt« je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer; 
»proizvajalec« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost, ki proizvod izdeluje ali se zanj načrtuje ali 
izdeluje in ki ga trţi pod svojim imenom ali blagovno znamko; 
»uvoznik« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost s sedeţem v EU, ki da proizvod iz tretje drţave na 
trg EU; 
 »pooblaščeni zastopnik« je vsak, ki samostojno opravlja dejavnost s sedeţem v EU, ki ga je 
proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja nekatere naloge v povezavi s predpisom; 
»distributer« je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu; 
»oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami iz 
usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev; 
»usklajevalna zakonodaja Evropske unije« je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za 
trţenje proizvodov. 
 
Vse te določbe so usklajene znotraj EU na osnovi določb Uredbe (ES) 765/2008, ki pomeni temeljni 
pravni akt novega zakonodajnega okvira usklajevalne zakonodaje EU za proizvode (NLF iz leta 2008). 
 
 
1.3 Dolžnosti gospodarskih subjektov in omejevanje dostopnosti na trgu 
 
Na podlagi določil 2. odstavka 15. člena ZTZPUS-1 (podobno tudi npr. 460. člena EZ-1) veljajo v RS 
določbe EU tehnične zakonodaje, da morajo gospodarski subjekti zagotavljati vse potrebne 
informacije in vpogled v izdane listine o skladnosti ter tehnično dokumentacijo in se lahko odredi 
odpravo ugotovljenih neskladnosti ali prepove ali omeji dajanje neskladnih proizvodov na trg, njihovo 
dostopnost na trgu ali odredi njihov umik ali odpoklic neskladnih proizvodov s trga in izvede dodatne 
ukrepe, ki zagotovijo, da se takšna prepoved upošteva. 
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1.4 Dolžnosti trgovcev na drobno (zadnjih distributerjev) 
 
V primeru, da se proizvodi prodajajo na drobno (kupcem, ki niso pravni subjekti, ampak potrošniki, to 
je fizične osebe – občani), morajo trgovci, ki nastopajo kot zadnji distributerji v verigi omogočanja 
dostopnosti proizvodov na trgu, postopati po določilih Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki npr. v 
34. členu določa: 
Podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji 
blaga,sklenjeni s pogodbami na daljavo, izročiti označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, 
navodilo za sestavo in uporabo, seznam pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, 
če je s predpisom tako določeno. 
 
 
2 PRENOVITEV DIREKTIV PO NOVEM ZAKONODAJNEM OKVIRU – NLF 2008 
 
V letu 2014 so bile po skupnem novem okviru usklajevalne zakonodaje EU novega pristopa izdane in 
so postale veljavne prenovljene direktive usklajevalne zakonodaje EU – Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu: 
- Direktiva 2014/28/EU - eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom 
- Direktiva 2014/29/EU - enostavnih tlačnih posod na trgu 
- Direktiva 2014/30/EU - z elektromagnetno zdruţljivostjo 
- Direktiva 2014/31/EU - neavtomatskih tehtnic na trgu 
- Direktiva 2014/32/EU - merilnih instrumentov na trgu 
- Direktiva 2014/33/EU - dvigal in varnostnih komponent za dvigala 
- Direktiva 2014/34/EU - opreme in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno 
eksplozivnih atmosferah 
- Direktiva 2014/35/EU - električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih 
mej 
- Direktive 2014/53/EU - radijske opreme 
- Direktive 2014/68/EU – tlačne opreme. 
 
Vse te prenovljene direktive so postale veljavne v dvajsetih dneh po objavi v uradnem listu EU, torej 
vse v letu 2014, največ od njih 19.4.2014 in so le-te vsebovale sledečo določbo: 
Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev do 19. aprila 
2016. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov. Države članice te predpise uporabljajo od 20. 
aprila 2016. 
Republika Slovenija je to storila ţal bistveno prepozno, predpisa za električno opremo in glede EMC 
dne 3.6.2016 in torej v krepko zamujenem roku. 
 
V letu 2016 so bile prav tako sprejete tudi ţe nove Uredbe (EU): 
Uredba (EU) 2016/425 – o osebni varovalni opremi 
Uredba (EU) 2016/424 – o ţičniških napravah 
Uredba (EU) 2016/426 – o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo. 
Njihova specifičnost je tudi v tem, da so ti tehnični predpisi sprejeti nič več kot direktive, ki zahtevajo 
pred uporabo v drţavah članicah njihovo harmonizacijo, ampak kot uredbe, ki se v drţavah članicah 
uporabljajo neposredno. Uredbe so veljavne, njihova uporaba je določena od 21. aprila 2018, ko so 
stare direktive, katere so nadomeščene z novimi uredbami, razveljavljene, drţave članice pa ne 
ovirajo omogočanja dostopnosti na trgu proizvodov, zajetih v starih direktivah in so skladni s temi 
direktivami in so bili dani na trg pred 21.4.2019. 
 
Vsebino tega novega zakonodajnega okvira - New Legislative Framework (NLF) iz leta 2008, na 
osnovi katerega je potekala prenovitev direktiv, smo lahko zasledili ţe: 
- v direktivi 2009/48/ES o varnosti igrač,  
- v direktivi RoHS II 2011/65/EU,  
- tudi v direktivi o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo (Eco Design) ErP 2009/125/ES 
in v vseh novo sprejetih tozadevnih uredbah EU …,  
- prav tako ţe v direktivi 2013/29/EU za pirotehnične izdelke …,  
- vsebinsko tudi v Uredbi (EU) 305/2011 za gradbene proizvode. 
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2.1 Zakaj prenovitev direktiv? 
 
Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za 
trţenje proizvodov je določil skupna načela in referenčne določbe za namene zakonodaje na podlagi 
načel novega pristopa. Za zagotavljanje doslednosti z drugo sektorsko zakonodajo za proizvode je 
bilo potrebno nekatere določbe vseh direktiv ustrezno uskladiti z navedenim sklepom, v kolikor 
sektorske specifičnosti ne zahtevajo drugačnih rešitev. Zato je bilo potrebno določene opredelitve 
pojmov, splošne obveznosti za gospodarske subjekte, domnevo o skladnosti, uradno nasprotovanje 
harmoniziranim standardom, pravila za oznako CE, zahteve glede organov za ugotavljanje skladnosti 
in priglasitvenih postopkov pa tudi določbe o postopkih, ki so povezani s tveganimi proizvodi, uskladiti 
z navedenim sklepom. 
 
Julija 2008 sta Svet Evropske unije in Evropski parlament sprejela uredbo ES (številka 765/2008), ki 
je določila med drugim tudi nov pravni okvir za zagotovitve, da proizvodi, ki so vključeni v prosti pretok 
blaga znotraj Skupnosti, izpolnjujejo zahteve, katere zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih 
interesov, kot so zdravje in varnost na splošno, zdravje in varnost pri delu, varstvo potrošnikov in 
okolja ter zaščita varnosti in tudi, da prosti pretok proizvodov ni omejen stroţje, kot ga omejujejo 
usklajevalna zakonodaja Skupnosti ali druga ustrezna pravila Skupnosti. 
Oblikovan je bil splošni okvir pravil in načel v zvezi z akreditacijo in nadzorom trga. Ta okvir naj bi 
vplival na krepitev delovanja bistvenih pravil veljavne EU zakonodaje, v kateri so opredeljene določbe, 
ki jih je treba spoštovati zaradi varstva javnih interesov, kot so zdravje, varnost ter varstvo potrošnikov 
in okolja. 
Ta uredba je pomenila tudi dopolnitev Sklepa št. 768/2008/ES. 
 
Uredba in Sklep (ter tudi Uredba ES 764/2008) naj bi kot široko zasnovan horizontalen zakonski okvir 
odpravljal pravno praznino še preden bi bila opravljena revizija veljavne posebne zakonodaje, 
dopolnjevali naj bi določbe veljavne ali načrtovane posebne zakonodaje, zlasti da se naj bi zagotovila 
visoka raven varnosti in zdravja potrošnikov, varstva okolja in potrošnikov, kakor to zahteva člen 95 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
 
 
2.2 Kaj prinašajo po skupnem novem zakonodajnem okviru prenovljene direktive usklajevalne 
zakonodaje EU Novega pristopa (NA) ??? 
 
O tem se lahko ţe dolgo časa veliko prebere na spletnih povezavah eu kot npr.: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm 
http://www.orgalime.org/page/new-legislative-framework-nlf 
…… 
 
Ne smemo pa novega zakonodajnega okvira NLF iz leta 2008 zamenjevati z načeli zakonodajne 
tehnike novega pristopa (New Approach – NA) iz leta 1985, ki ostajajo v celoti še naprej v veljavi, 
tudi npr. glede vloge in pomena harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih ali drugih 
standardov je še vedno prostovoljna in proizvajalci za izpolnjevanje zahtev vedno lahko uporabijo 
druge tehnične specifikacije (vendar morajo sami dokazati, da te tehnične specifikacije izpolnjujejo 
potrebe bistvenih zahtev, velikokrat tudi v postopku, ki potem vključuje organ za ugotavljanje 
skladnosti kot tretjo stran). 
 
Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb EU s področja zakonodaje novega pristopa ter obstoječi 
predlogi prenovitev je podan v tabeli na sliki 4 na začetku tega zapisa. 
 
Ponovimo seznam proizvodov, za katere obstajajo predpisi novega pristopa (in morajo biti ti proizvodi 
označeni z oznako CE in predmet enotne Izjave EU o skladnosti: 
- nizkonapetostna (električna) oprema, 
- EMC- elektromagnetna zdruţljivost, 
- enostavne tlačne posode, 
- igrače, 
- gradbeni proizvodi, 
- stroji, 
- emisija hrupa strojev, ki delujejo na prostem, 
- osebna varovalna oprema, 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
http://www.orgalime.org/page/new-legislative-framework-nlf
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- neavtomatske tehtnice, 
- medicinski pripomočki, 
- aktivni medicinski pripomočki za vsaditev, 
- plinske naprave, 
- civilna eksplozivna sredstva, 
- oprema namenjena uporabi v potencialno eksplozivnem področju (ATEX), 
- rekreacijska plovila, 
- dvigala – »lifti«, 
- tlačna oprema, 
- radijska oprema, 
- ţičnice za prevoz oseb, 
- merilni inštrumenti, 
- pirotehnični izdelki, 
- vsebnost nevarnih snovi (RoHS), 
- okoljsko primerna zasnova proizvodov (Eco Design). 
 
Področje okoljsko primerne zasnove proizvodov (Eco Design) poleg same (krovne) direktive 
2009/125/ES predstavljajo še Uredbe Komisije (ES oz. EU) o izvajanju direktive glede zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo: 
- gospodinjski hladilni aparati, 
- televizorji, 
- gospodinjski pralni stroji, 
- gospodinjski pomivalni stroji, 
- gospodinjska ter pisarniška oprema, 
- neusmerjena svetila v gospodinjstvu, 
- fluorescenčne sijalke brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih 
naprav in svetilke za delovanje teh sijalk, 
- zunanji napajalniki v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod - obremenitvijo, 
- elektromotorji (trifazni indukcijski elektromotorji z nazivno močjo 0.75 do 375 kW), 
- samostojne obtočne črpalke in obtočne črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, 
- ventilatorji, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW, 
- klimatske naprave in komfortni ventilatorji, 
- vodne črpalke, 
- računalniki in računalniški streţniki, 
- sesalniki, 
- grelniki prostorov in kombinirani grelniki, 
- grelniki vode in hranilniki tople vode, 
- gospodinjske pečice, kuhalne plošče in kuhinjske nape, 
- majhni, srednji in veliki transformatorji, 
- prezračevalne enote (naprave na električni pogon z vsaj enim propelerjem, enim motorjem in 
ohišjem, namenjeno za zamenjavo uporabljenega zraka z zunanjim zrakom v stavbi ali delu stavbe), 
- usmerjene sijalke, sijalke s svetlečimi diodami in pripadajoča oprema, 
- profesionalne hladilne omare za shranjevanje, omare za hitro hlajenje in zamrzovanje, 
- lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo, 
- lokalni grelniki prostorov, 
- kotli na trdno gorivo. 
Zadnje izdane uredbe so sicer veljavne, a obvezne šele v prihodnjih letih. 
 
Več o tem tudi na: http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/ 
 
Načela zakonodajne tehnike novega pristopa (New Approach – NA) iz leta 1985 ostajajo seveda 
še naprej v veljavi tudi znotraj novega zakonodajnega okvira NLF 2008, tudi npr. glede vloge in 
pomena harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih ali drugih standardov je še vedno 
prostovoljna in proizvajalci za izpolnjevanje zahtev vedno lahko uporabijo druge tehnične specifikacije 
(vendar morajo sami dokazati, da te tehnične specifikacije izpolnjujejo potrebe bistvenih zahtev, 
velikokrat v postopku, ki potem vključuje organ za ugotavljanje skladnosti kot tretjo stran). 
Novi pristop pomeni, da so skupne bistvene zahteve z zakonodajo določene za obvezne, uporaba 
(prostovoljnih) harmonizranih standardov pa ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami 
predpisov. 
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Načela novega pristopa iz leta 1985 so postavila temelje za evropsko standardizacijo, ki podpira 
usklajevalno zakonodajo Unije. Vloga harmoniziranih standardov in naloge evropskih organizacij za 
standardizacijo so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1025/2012, skupaj z ustrezno usklajevalno 
zakonodajo Unije. 
Za delovanje usklajevalne zakonodaje Unije po novem pristopu morajo harmonizirani standardi 
zagotoviti zajamčeno raven varstva glede na bistvene zahteve, določene v zakonodaji. 
 
Več o usklajevalni zakonodaji Novega pristopa lahko najdemo npr. na: 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp 
oz. glede označevanje z oznako skladnosti CE npr. na: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/ 
 
Vse določbe novega zakonodajnem okvira (NLF) iz leta 2008, kot so vključene v prenovljene direktive 
EU, so vsebovane ţe tudi v zadnji (2014 in posodobljeno v 2016) izdaji Vodila za uporabo 
usklajevalne zakonodaje EU (Blue Guide) – Modri vodnik na: 
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ 
newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99- 
on-the-implementation-of-EU-product-rules 
 
Ob tem, da zakonodaja ureja tudi nadzor in ukrepanje v primerih, ko gre za nevarne proizvode, o 
izmenjavi informacij med drţavami članicami in tudi s Komisijo v primeru resnega tveganja, ki ga 
predstavlja proizvod, in ta zahtevajo hitro ukrepanje, ki utegne povzročiti umik proizvoda s trga ali 
odpoklic ali prepoved, da se ga zagotovi na trgu, pa prenovljene direktive določajo ukrepe tudi za 
neskladne in skladne proizvode, ki predstavljajo tveganja in tudi ukrepe drţav članic za formalne 
neskladnosti in sicer, da se od tangiranega gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost 
odpravi, kadar se ugotovi eno od naslednjih dejstev: odsotnost ali nepravilnost oznake CE, odsotnost 
ali nepravilnost Izjave EU o skladnosti, odsotnost ali nepopolnost tehnične dokumentacije, odsotnost 
in nepopolnost ali nepravilnost informacij, neizpolnjevanje drugih zahtev iz obveznosti proizvajalca ali 
uvoznika.  
Kadar se takšne neskladnosti nadaljujejo, zadevna drţava članica izvede vse ustrezne ukrepe za 
omejitev ali prepoved dostopnosti proizvodov na trgu ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga. 
Pri tem je pomembna novost (bolj določno zapisana zahteva), da mora biti proizvajalec (in uvoznik, 
določeno je tudi odstopanje od te zahteve samo za uvoznika) na proizvodu naveden z naslovom. 
Jasna je zahteva, da morajo imeti proizvodi, za katere predpisi določajo oznako CE, zagotovljeno 
enotno (po vseh predpisih) Izjavo EU o skladnosti v jeziku, kot ga zahteva drţava članica; glede tega 
je RS npr. leta 2012 ţe v pravilniku o vsebnosti nevarnih snovi (RoHS) določila slovenski jezik ... in je 
med drugim s tem ustrezno zagotovljena izpolnitev obveznosti glede dokazil o skladnosti v 
slovenskem jeziku tudi npr. pri graditvi objektov ... . 
 
Prenovljene direktive bolje določajo vsebino tehnične dokumentacije, tudi oceno tveganja ... 
 
Prenovljene direktive ne nazadnje določajo tudi kazni in sicer nalagajo drţavam članicam, da to 
uredijo v svojih predpisih in da so kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
 
 
2.3 Implementacija prenovljene EU zakonodaje v RS 
 
Glede na uvodoma navedene spremembe direktiv gre torej za veliko število prenovljenih EU 
direktiv Novega pristopa izdanih leta 2014, ki jih imamo za proizvode na Notranjem trgu EU v 
prenovljenih izdajah ţe dve leti, njihova veljavnost je nastopila 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, 
prehodna obdobja se za večino iztekajo v 2016. Obstaja bojazen, da bodo na trg še vedno prihajali 
proizvodi, za katere proizvajalci in drugi gospodarski subjekti ne bodo poskrbeli pravočasno, da bodo 
proizvodi skladni v celoti tudi z novimi zahtevami (med drugim tudi enotna Izjava EU o skladnosti v 
nacionalnem jeziku drţave članice, kjer je proizvod dostopen na trgu, označevanje proizvajalca (in 
uvoznika) z naslovom, ocena tveganja kot sestavni del tehnične dokumentacije ...). 
Dejstvo je, da imajo direktive za drţave članice zavezujoče termine, do kdaj morajo biti 
implementirane in od kdaj se uporabljajo. Direktivi LVD in EMC npr. določata za konec prehodnega 
obdobja 20. april 2016 in direktive pri tem seveda določajo, da drţave članice ne ovirajo omogočanja 
dostopnosti proizvodov na trgu, zajetih še v starih direktivah, ki so skladni s temi direktivami in so bili 
dani na trg pred tem datumom. 
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Proizvodi, ki so dani na trg (prvič dostopni na Notranjem trgu EU), pa bi zahtevam prenovljenih 
predpisov ţe morali ustrezati. 
(Ţal je implementacija prenovljenih direktiv v RS potekala (pre)počasi.) 
 
Ena od novosti, čeprav še daleč ne najbolj pomembna, a zelo aktualna, je glede enotne Izjave EU o 
skladnosti in (slovenskega) jezika. Konkreten zapis tozadevne določbe je v prenovljenem slovenskem 
pravilniku npr. o EMC (Pravilnik o elektromagnetni zdruţljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016): 
Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 4 tega pravilnika, vsebuje elemente, 
opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge 2 in 3 tega pravilnika, se stalno posodablja. Pripravljena je v 
slovenskem jeziku ali pa je v slovenski jezik prevedena. 
(Glede prevoda imamo za EU zakonodajo nedvoumno pojasnilo, da prevod velja ob prisotnosti izvirne 
izjave.) 
 
Tudi glede obvezne uporabe novega pravilnika in s tem prenovljene direktive so določbe enake, kot jih 
imamo v direktivah: 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa 
se začne 20. aprila 2016. 
 
Enake določbe kot v pravilniku glede EMC lahko najdemo v besedilih prenovljenega pravilnika za 
električno opremo (Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana 
za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/2016)), prav tako v novem 
Pravilniku o radijski opremi (Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/2016)); le-ta je veljaven 
ţe od 2.2.2016 in ima določbe, da se je stari pravilnik lahko uporabljal še do 12.6.2016; radijska 
oprema, ki je bila dana na trg (prvič dostopna na trgu EU) po tem datumu, mora ustrezati zahtevam 
novega pravilnika oz. prenovljene direktive 2014/53/EU; radijska oprema, ki je bila dana na trg pred 
tem datumom in ne ustreza zahtevam prenovljenega predpisa, je lahko dostopna na trgu še do 
12.6.2017. 
Te zahteve za radijsko opremo so lahko za gospodarske subjekte, ki so preveč odlašali s sledenjem 
zahtev prenovljenega predpisa, zelo neugodne; še bolj pa to velja za vso EEO, ki je predmet 
prenovljenih direktiv LVD in EMC (2014/30/EU in 2014/35/EU), kjer je bil konec prehodnega obdobja 
20. aprila 2016. Seveda to za marsikoga ni predstavljalo nobenih teţav, saj je bilo dve leti dovolj časa, 
da se ustrezno pripravi in je imel ţe pred končnim datumom vse urejeno. Vsi, ki so čakali do zadnje 
minute oz. so se zanašali na slabo (ali neustrezno) informiranost, pa so se lahko znašli v neprijetnih 
situacijah, ko kot proizvajalci ali uvozniki lahko imajo na zalogi še proizvode, ki formalno več ne 
ustrezajo zahtevam prenovljenih predpisov. 
Seveda to ne pomeni, da so s tem na trgu nevarni proizvodi, če so le ti skladni »samo« z zahtevami 
starih predpisov; prenovljeni predpisi vsebinsko ne prinašajo tako bistvenih sprememb; če je bila npr. 
električna – elektronska oprema varna po starih predpisih, bi morala biti tudi po novih. Nastopijo pa 
teţave lahko v administrativnih neskladnostih (označevanje proizvajalca (in uvoznika) z naslovom, 
informacije in tudi enotna Izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku, pa tudi npr. zagotavljanje 
tehnične dokumentacije z oceno tveganja itd …). 
Pri radijski opremi (npr. mobilni telefoni) se je lahko pričakovalo tudi mnoţični pojav neskladnosti, saj 
je šele prenovljena direktiva 2014/53/EU odpravila (hudo) napako v starem predpisu glede 
označevanja priglašenega organa z njegovo številko poleg oznake CE. Še dolgo časa bo lahko na 
trgu veliko opreme označene glede na prenovljeno direktivo nepravilno s tem, ker se priglašeni organ 
(nedovoljeno) navaja, čeprav ni izvajal nobenih postopkov ugotavljanja skladnosti v fazi proizvodnje 
…. 
Veliko podrobnih in koristnih pojasnil o vsebini in pravilni uporabi prenovljenih direktiv najdemo v 
Modrem vodniku (Blue Guide) za izvajanje predpisov EU o proizvodih 2014 .... na: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210 
 
Glede enotne Izjave EU o skladnosti se npr. pojasnjuje: 
Kadar se za proizvod uporablja več dokumentov usklajevalne zakonodaje Unije, mora proizvajalec ali 
pooblaščeni zastopnik zagotoviti eno izjavo o skladnosti za vse take akte Unije (5. člen Sklepa št. 
768/2008/ES). Sprejemljivo je, če je ta enotna izjava o skladnosti spis, ki vsebuje vse ustrezne 
posamezne izjave o skladnosti. 
Izjava EU o skladnosti mora biti dostopna organu za nadzor na njegovo zahtevo. Poleg tega 
usklajevalna zakonodaja Unije o strojih, opremi v potencialno eksplozivnih atmosferah, radijski in 
telekomunikacijski terminalski opremi, merilnih instrumentih, plovilih za rekreacijo, dvigalih, železniških 
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sistemih za visoke in konvencionalne hitrosti ter sestavnih delih evropske mreže za upravljanje 
zračnega prometa zahteva, da proizvode spremlja izjava EU o skladnosti. 
Izjava EU o skladnosti mora biti prevedena v jezik ali jezike, ki jih zahteva drţava članica, v kateri je 
proizvod dan na trg ali dostopen na trgu (drugi odstavek R10. člena Priloge I k Sklepu št. 
768/2008/ES: Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se proizvod da na trg 
ali je dostopen na tem trgu.). 
Usklajevalna zakonodaja Unije ne določa vedno, kdo mora zagotoviti prevod. Logično bi bilo, da je to 
proizvajalec ali drug gospodarski subjekt, ki zagotovi dostopnost proizvoda. 
 
Glede Izjave EU o skladnosti se bo s tem pomagalo tudi k laţjemu izvajanju tozadevnih določb npr. v 
graditvi objektov. Tu se je občutilo pravno praznino, ko se je na tehničnih pregledih oz. sestavljanju 
dokazil o zanesljivosti objekta zahtevalo dokazila o skladnosti v slovenskem jeziku in se je pri tem 
dogajalo marsikaj. Sedaj naj bi nova usklajena zakonodaja tudi v RS določila obveznost subjektov, da 
se zagotovi tudi izjava za npr. EEO v slovenskem jeziku. Ta zahteva je sicer opravičena in utemeljena 
za velik del EEO ţe od leta 2013 in sicer z določbami 12. člena Pravilnika o omejevanju uporabe 
določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012). (Za EEO, 
dano na trg v Republiki Sloveniji, mora biti izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku.) 
Ker novi zakonodajni okvir (NLF 2008), s katerim je direktiva ROHS usklajena, določa enotno Izjavo 
EU o skladnosti v slovenskem jeziku, torej gornja zahteva iz predpisa za RoHS za velik del EEO 
smiselno vendarle velja ţe dlje časa. 
 
Enako kot glede izjave v slovenskem jeziku bi lahko pojasnili ţe dlje časa veljavno zahtevo, da je 
proizvajalec na EEO naveden z naslovom. Osmi odstavek 6. člena pravilnika (RoHS) določa: 
Proizvajalci morajo na EEO navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o EEO.  
Imeli pa smo pa tako določbo (napisano bolj ohlapno ....) ţe tudi v starem pravilniku o EMC (drugi 
odstavek 10. člena). 
V prenovljenih direktivah LVD, EMC, RED … je ta določba nedvoumna. Zahteva se navedba 
proizvajalca z naslovom na proizvodu, enako se zahteva navedba uvoznika z naslovom. Glede tega 
(identifikacije subjektov) so pojasnila glede odstopanj od teh zahtev zelo jasna. Odstopanje od 
zahteve za navedbo proizvajalca z naslovom na proizvodu so res samo v izjemnih primerih npr. zaradi 
premajhne velikosti proizvoda; nekoliko več ohlapnosti je glede navajanja uvoznika z naslovom na 
proizvodu. To vključuje npr. primere, v katerih bi moral uvoznik odpreti embalaţo, da bi lahko na 
električni opremi navedel svoje ime in naslov. 
 
Vsekakor pa je potrebno te zahteve glede identifikacije subjektov obravnavati kot varnostne. 
Zagotavljanje sledljivosti električne elektronske opreme po vsej dobavni verigi prispeva k 
preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga. Učinkovit sistem sledljivosti organom za nadzor trga 
olajša njihovo nalogo izslediti gospodarske subjekte, ki so omogočili dostopnost neskladne električne 
opreme na trgu. 
Za laţjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki naj bi se npr. 
poštnemu naslovu dodalo tudi spletnega. 
 
Vse to je tudi v RS torej s prenovljeno zakonodajo nedvoumno določeno. 
 
Lahko pa vse to in še marsikaj drugega najdemo nedvoumno pojasnjeno v Modrem vodniku (Blue 
Guide 2014) za izvajanje predpisov EU o proizvodih .... 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12661 
 
Modi vodnik naj bi pomagal pri boljšem razumevanju predpisov EU za proizvode ter njihovi enotnejši in 
skladnejši uporabi na vseh področjih in po vsem enotnem trgu. 
Vodnik je sicer zgolj navodilo – pravno veljavna so le besedila samih usklajevalnih aktov Unije. Gre pa 
za vodilo, ki pojasnjuje uporabo tudi ţe obstoječih predpisov! 
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3 ZAHTEVE ZA PROIZVODE 
 
Vse gornje navedbe glede izjave o skladnosti in označevanja so samo ene od (t.i. administrativnih) 
zahtev predpisov. Mnogo bolj bistvene so seveda zahteve glede zagotovitve skladnosti z zahtevami 
predpisov, kot so določene v Prilogah predpisov glede varnosti in zdravja ter varovanja okolja in so 
podrobno opredeljene za posamezne vrste subjektov, ki omogočajo dostopnost proizvodov na 
Notranjem trgu EU. 
Zgoraj in še v nadaljevanju so povzete posamezne določbe prenovljenih predpisov skupaj s pojasnili, 
kot se navajajo v Modrem vodniku 2014. 
Gospodarski subjekti so odgovorni za skladnost proizvodov s prenovljenimi predpisi glede na njihovo 
vlogo v dobavni verigi, da se zagotovi visoka raven varovanja javnih interesov, kot so zdravje in 
varnost ljudi, zaščita domačih ţivali in premoţenja, ter poštena konkurenca na trgu Unije. 
Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, morajo izvesti ustrezne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se na trgu omogoči dostopnost le tistih proizvodov (npr. EEO), ki so skladni z 
vsemi zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za konkretni proizvod. 
 
 
3.1 Vloga in pomen harmoniziranih standardov v zakonodaji Novega pristopa (New Approach - 
NA) 
 
Tako, kot sicer tudi doslej, so predpisi omejeni na navedbo varnostnih ciljev. Za olajšanje ugotavljanja 
skladnosti s temi cilji je določena domneva skladnosti za proizvode, ki so skladni s harmoniziranimi 
standardi, sprejetimi v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o evropski standardizaciji, za navajanje podrobnih tehničnih specifikacij za te cilje. 
Še naprej tako seveda ostajajo načela zakonodajne tehnike novega pristopa iz leta 1985 glede vloge 
in pomena harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih ali drugih standardov je še vedno 
prostovoljna in proizvajalci za izpolnjevanje zahtev vedno lahko uporabijo druge tehnične specifikacije 
(vendar morajo sami dokazati, da te tehnične specifikacije izpolnjujejo potrebe bistvenih zahtev iz 
predpisov, največkrat v postopku, ki vključuje organ za ugotavljanje skladnosti kot tretjo stran). 
Za delovanje usklajevalne zakonodaje Unije po novem pristopu morajo harmonizirani standardi 
zagotoviti zajamčeno raven varstva glede na bistvene zahteve, določene v zakonodaji. 
Novi pristop zahteva, da se skupne bistvene zahteve z zakonodajo določijo za obvezne, zato je tak 
način primeren le, kadar je mogoče razlikovati med bistvenimi zahtevami in tehničnimi specifikacijami. 
Načela novega pristopa so postavila temelje za evropsko standardizacijo, ki podpira usklajevalno 
zakonodajo Unije. Vloga harmoniziranih standardov in naloge evropskih organizacij za standardizacijo 
so opredeljene v Uredbi (EU) št. 1025/2012, skupaj z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije. 
 
 
3.2 Ocenjevanje tveganj 
 
Harmonizirani standardi nikoli ne nadomestijo pravno zavezujočih bistvenih zahtev. Specifikacija v 
harmoniziranem standardu ni nadomestilo za ustrezno bistveno ali drugo pravno zahtevo, je le 
tehnično sredstvo za zagotavljanje skladnosti z njo. Pri usklajevalni zakonodaji v zvezi s tveganji to 
pomeni, da je proizvajalec, tudi kadar uporablja harmonizirane standarde, v celoti odgovoren za 
ocenjevanje vseh tveganj v zvezi s svojim proizvodom, da ugotovi, katere bistvene (ali druge) 
zahteve se uporabljajo. Po tej oceni se proizvajalec lahko odloči, da bo uporabil specifikacije iz 
harmoniziranih standardov za izvajanje "ukrepov zmanjševanja tveganja", ki so določeni v teh 
standardih. Pri usklajevalni zakonodaji v zvezi s tveganjem harmonizirani standardi najpogosteje 
zagotavljajo sredstva za njegovo zmanjšanje ali odpravo, pri čemer proizvajalci v celoti ostanejo 
odgovorni za njegovo ocenjevanje, zato da se določijo morebitna tveganja in veljavne bistvene 
zahteve zaradi izbire primernih harmoniziranih standardov ali drugih specifikacij. 
 
Vloga harmoniziranih standardov pri izpolnjevanju veljavnih bistvenih zahtev, ki jih določi proizvajalec, 
je v Modrem vodniku predstavljena s sledečo sliko: 
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Slika 5: Vloga harmoniziranih standardov pri ocenjevanju tveganj.  

Vir: Modri vodnik 2014 
 
Harmonizirani standardi, v katerih niso jasno navedene bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemali, so 
lahko manj uporabni za proizvajalce, saj zagotavljajo manj pravne varnosti o resničnem "obsegu 
domneve o skladnosti". 
Kadar harmonizirani standard zajema samo del bistvenih zahtev, ki jih je proizvajalec določil za 
veljavne, mora ta uporabiti druge ustrezne tehnične specifikacije, da izpolni vse preostale bistvene 
zahteve iz ustrezne zakonodaje, ali neposredno uporabiti ustrezne bistvene zahteve. Podobno mora 
proizvajalec, kadar se odloči, da ne bo uporabil vseh določb harmoniziranega standarda, kar bi 
praviloma zagotovilo domnevo o skladnosti, na podlagi lastne ocene tveganja v svoji tehnični 
dokumentaciji navesti, kako se dosega skladnost ali da se ustrezne bistvene zahteve ne uporabljajo 
za njegov proizvod. 
 
 
3.3 Tehnična dokumentacija 
 
Zgoraj predstavljena pojasnila o vlogi in pomenu harmoniziranih standardov je nujno potrebno 
razumeti pravilno, saj prenovljeni predpisi še bolj določno, kot doslej, postavljajo pred proizvajalca 
obveznost izvajanja ocenjevanja tveganj in oceno tveganja kot obvezni del tehnične dokumentacije. 
Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsakem usklajevalnem aktu Unije v skladu z zadevnim 
proizvodom. Praviloma mora vključevati opis proizvoda in njegovo predvideno uporabo ter zajemati 
njegovo načrtovanje, proizvodnjo in delovanje. Kateri podatki se vključijo v dokumentacijo, je odvisno 
od narave proizvoda in od tega, kaj se s tehničnega vidika šteje za potrebno, da se dokaţe skladnost 
proizvoda z bistvenimi zahtevami ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije ali s harmoniziranimi 
standardi, če so se uporabili, tako, da se navedejo bistvene zahteve, zajete v standardih. 
Zahteve iz Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES (sklep sui generis, ki predstavlja politično zavezo treh 
institucij EU – Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije) se nanašajo na vsebino tehnične 
dokumentacije, ki je pomembna za dokazovanje skladnosti z veljavno usklajevalno zakonodajo. Poleg 
tega zahteva po "ustrezni analizi in oceni tveganja" ne zavezuje proizvajalca, da opravi dodatno oceno 
tveganja ali pripravi dodatno dokumentacijo, kadar je uporabil harmonizirane standarde, katerih 
priprava je temeljila na oceni ustreznih tveganj. Proizvajalčeva ocena lahko temelji na harmoniziranih 
standardih, ki ţe vsebujejo analizo tveganj, vendar le glede tveganj, ki so zajeta v tem standardu. 
Predpisi zahtevajo, da je ocena tveganja opravljena glede vseh predpisanih bistvenih varnostnih in 
zdravstvenih (ter okoljevarstvenih) zahtev iz vseh predpisov, ki veljajo za konkreten proizvod! 
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3.3.1 Tehnična dokumentacija po določilih predpisov za stroje 
 
Vsebina tehnične dokumentacije je podrobno določena v vsakokratnem predpisu, običajno v eni od 
prilog predpisa. Za npr. stroje je to določeno v prilogi VIII direktive o strojih iz leta 2006 (direktiva 
2006/42/ES in njena dopolnitev iz 2009/127/ES glede zahtev iz vidika varstva okolja). Takšne zahteve 
za obvezno zagotavljanje tehnične dokumentacije je vsebovala ţe prva direktiva o strojih iz leta 1989 
(89/392/EGS) in pozneje direktiva 98/37/ES. 
Zagotovitev v tehnični dokumentaciji dokumentiranega ocenjevanja tveganja v fazi načrtovanja – 
razvijanja stroja je kot zavezujoče dejanje proizvajalca stroja določena ţe tudi v uvodnih določbah 
Priloge I o bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtevah v Direktivi o strojih. Splošna načela 
proizvajalce zavezujejo, da morajo zagotoviti izvedbo ocene tveganja zaradi določitve zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za stroje; stroji morajo biti nato načrtovani in izdelani ob 
upoštevanju rezultatov ocene tveganja. S ponavljajočim postopkom ocenjevanja tveganja in 
zmanjšanja tveganja proizvajalec: 
- določi omejitve strojev, vključno s predvideno uporabo in njihovo razumno predvidljivo napačno 
uporabo, 
- ugotovi nevarnosti, ki jih lahko povzročijo stroji, in z njimi povezane nevarne situacije, 
- oceni tveganje, pri čemer upošteva, kako hude bi bile morebitne poškodbe ali okvare zdravja in 
kolikšna je njihova verjetnost, 
- ovrednoti tveganje, da bi ugotovil, ali je treba zmanjšati tveganje skladno s cilji direktive, 
- odpravi nevarnosti ali zmanjša tveganje, povezano s temi nevarnostmi, z uporabo varovalnih ukrepov 
v vrstnem redu prioritet: 
- odprava ali čim večje zmanjšanje tveganja (varno načrtovanje in izdelava strojev), 
- sprejetje potrebnih varovalnih ukrepov v zvezi s tveganji, ki jih ni mogoče odpraviti, 
- obveščanje uporabnikov o preostalih tveganjih zaradi pomanjkljivosti sprejetih varovalnih ukrepov, 
- navedba zahtev po posebnem usposabljanju in opredelitev potreb po zagotavljanju osebne 
varovalne opreme. 
Besedilo Priloge VII (v točki A) glede vsebine tehnične dokumentacije za (dokončane) stroje glasi: 
Ta del opisuje postopek za sestavljanje tehnične dokumentacije. Tehnična dokumentacija mora 
izkazovati, da je stroj skladen z zahtevami te direktive. Zajemati mora načrtovanje, izdelavo in 
obratovanje stroja, kolikor je potrebno za to oceno. Tehnična dokumentacija mora biti sestavljena v 
enem ali več uradnih jezikih Skupnosti, z izjemo navodil za stroje, za katere se uporabljajo posebne 
določbe Priloge I, oddelek 1.7.4.1. (v vseh jezikih držav članic, kjer se bo stroj prodajal oz. uporabljal): 
1. Tehnična dokumentacija obsega naslednje: 
(a) konstrukcijsko dokumentacijo, ki vsebuje: 
— splošen opis stroja, 
— sestavno risbo stroja in risbe krmilnih tokokrogov ter primerne opise in razlage, potrebne za 
razumevanje delovanja stroja, 
— podrobne risbe s priloženimi vsemi izračuni, rezultati preskusov, potrdili itd., potrebnimi za 
preverjanje skladnosti stroja z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, 
— dokumentacijo o oceni tveganja, ki izkazuje uporabljeni postopek, vključno s: 
(i) seznamom bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za zadevni stroj; 
(ii) opisom varovalnih ukrepov, izvedenih za odpravo ugotovljenih nevarnosti ali zmanjšanje tveganja 
in, kadar je ustrezno, navedb preostalih tveganj, povezanih s strojem, 
— uporabljenih standardov in drugih tehničnih specifikacij z navedbo bistvenih zdravstvenih in 
varnostnih zahtev, ki jih pokrivajo ti standardi, 
— vsa tehnična poročila, v katerih so navedeni izidi preskusov, ki jih je opravil proizvajalec ali organ, 
izbran s strani proizvajalca, 
— izvod navodil za stroj, 
— kadar je ustrezno, izjavo o vgradnji za vgrajene delno dokončane stroje in ustrezna navodila za 
sestavljanje takih strojev, 
— kadar je ustrezno, izvode ES-izjav o skladnosti strojev ali drugih proizvodov, vgrajenih vanj,  
— izvod ES-izjave o skladnosti; 
(b) pri serijski proizvodnji, interne ukrepe, ki se bodo izvajali za zagotavljanje, da bodo stroji ostali 
skladni z določbami te direktive. Proizvajalec mora izvajati potrebne raziskave in preskuse komponent, 
opreme ali dokončanih strojev, s katerimi ugotavlja, ali njihova zasnova in izdelava zagotavljata varno 
montažo in dajanje v uporabo. Ustrezna poročila in rezultati so vključeni v tehnično dokumentacijo. 
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2. Tehnična dokumentacija iz prve točke mora biti na voljo pristojnim organom držav članic vsaj deset 
let po datumu proizvodnje stroja ali zadnjega proizvedenega primerka pri serijski proizvodnji. Tehnične 
dokumentacije ni treba hraniti na ozemlju Skupnosti, niti ni nujno, da je trajno na voljo v materialni 
obliki. Vendar pa jo mora oseba, določena v ES-izjavi o skladnosti, biti sposobna sestaviti in dati na 
voljo v časovnem obdobju, sorazmernem z njeno zahtevnostjo. Ni treba, da tehnična dokumentacija 
vsebuje podrobne načrte ali druge natančne informacije, ki zadevajo podsklope, uporabljene pri 
proizvodnji stroja, razen če je njihovo poznavanje bistvenega pomena za ugotavljanje skladnosti z 
bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. 
3. Če se tehnična dokumentacija na obrazloženo zahtevo pristojnih nacionalnih organov ne predloži, 
je to lahko zadostna podlaga za dvom o skladnosti zadevnega stroja z bistvenimi varnostnimi in 
zdravstvenimi zahtevami. 
 
Več o zahtevah direktive o strojih in njeni pravilni uporabi lahko najdemo v Priročniku o uporabi 
direktive o strojih na: 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery/index_en.htm 
 
 
3.3.2 Tehnična dokumentacija po določilih predpisov za električno elektronsko opremo 
 
Zelo podobno, kot je to določeno za tehnično dokumentacijo v direktivi o strojih ţe od prve izdaje te 
direktive (leta 1989) naprej, so tozadevne določbe vsebovane tudi v vseh prenovljenih predpisih. 
Glede tehnične dokumentacije so določbe predpisa npr. glede EMC ( in vsebinsko enako za EO): 
Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo. Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti aparata 
z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganj(a). 
Tehnična dokumentacija podrobno navaja veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako 
ugotavljanje, zajema načrtovanje, proizvodnjo in delovanje aparata. Tehnična dokumentacija, kadar je 
to ustrezno, vsebuje vsaj naslednje elemente: 
(a) splošni opis aparata; 
(b) shematične prikaze načrtovanja ter izdelavne risbe in sheme sestavnih delov, podsestavov, 
tokokrogov itd.; 
(c) opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanja aparata; 
(d) seznam harmoniziranih standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali deloma in katerih sklicevanja 
so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in, kadar ti harmonizirani standardi niso bili 
uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev iz te direktive, vključno s seznamom 
drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delno uporabljenih 
harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji podrobno navedejo deli, ki so bili uporabljeni; 
(e) rezultate opravljenih izračunov pri načrtovanju, izvedenih pregledih itd.; 
(f) poročila o preskusih. 
 
Glede zagotavljanja skladnosti v fazi proizvodnje, kadar je uporabljen postopek »Notranja kontrola 
proizvodnje« kot postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti in o 
tem zagotovi tehnično dokumentacijo in na lastno odgovornost izjavi, da zadevni proizvod izpolnjuje 
zahteve predpisov, ki se zanj uporabljajo, ti predpisi določajo, da proizvajalec sprejme vse potrebne 
ukrepe, da se s proizvodnim procesom in njegovim spremljanjem zagotovi skladnost proizvedenih 
proizvodov s tehnično dokumentacijo in z bistvenimi zahtevami iz relevantnih predpisov. 
 
Glede tehnične dokumentacije (in Izjave EU o skladnosti) predpisi določajo, da ju proizvajalci morajo 
hraniti za potrebe nacionalnih organov ter jim jo dati na voljo še 10 let po tem, ko je bil proizvod dan 
na trg. Izjava EU o skladnosti identificira proizvod, za katerega je bila pripravljena. 
 
Zahteve za zagotovitev tehnične dokumentacije in kot njen sestani del tudi oceno tveganja ter npr. 
konstrukcijsko dokumentacijo, dokazila o skladnosti vgrajenih delov ter poročila o izvedenih 
preskušanjih in dokumentacijo za zagotavljanje skladnosti v fazi proizvodnje ter tudi navodila in Izjavo 
EU skladnosti določajo tudi vsi ostali predpisi. Tako kot je ţe pojasnjena zahteva za oceno tveganja 
za vse bistvene zahteve iz ustrezne zakonodaje in je določena enotna Izjava EU o skladnosti, lahko 
tudi kot spis z vsemi izjavami po vseh predpisih, mora biti ustrezno tako zagotovljena tudi tehnična 
dokumentacija proizvoda. 
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4 VLOGA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV V ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI 
 
Novi zakonodajni okvir, ki temelji na Uredbi (ES) 765/2008 in Sklepu (ES) 768/2008 upošteva obstoj 
vseh gospodarskih subjektov v oskrbovalni verigi (proizvajalci, pooblaščeni zastopniki, distributerji 
in uvozniki) in njihove vloge v zvezi s proizvodom. Uvoznik ima jasne obveznosti v zvezi s skladnostjo 
proizvodov, in kadar distributer ali uvoznik spremeni proizvod ali ga trţi pod svojim imenom, postane 
enakovreden proizvajalcu in mora prevzeti njegove obveznosti v zvezi s proizvodom. 
Proizvajalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali proizvodnjo 
proizvoda in ki da ta proizvod na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko. Ta opredelitev vsebuje 
dva zdruţena pogoja:  
- oseba mora proizvajati proizvod (ali ga da proizvesti) in  
- ga trţiti pod svojim imenom ali blagovno znamko. 
Torej, če se proizvod trţi pod imenom ali blagovno znamko druge osebe, se ta oseba šteje za 
proizvajalca. To pa pomeni, da mora ta subjekt v celoti izpolniti vse obveznosti, ki jih predpisi določajo 
za proizvajalca. 
Obveznosti proizvajalca veljajo tudi za vsako fizično ali pravno osebo, ki sestavlja, pakira, predeluje ali 
označuje popravljene proizvode in jih da na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko. Odgovornost 
proizvajalca se prenese tudi na vsako osebo, ki spremeni predvideno uporabo proizvoda, tako da se 
zanj začnejo uporabljati drugačne bistvene ali druge pravne zahteve, ali ga zelo spremeni ali predela 
(in tako ustvari nov proizvod), da ga da na trg. 
Proizvajalec lahko sam načrtuje in proizvaja proizvod. Lahko pa naroči njegovo načrtovanje, 
proizvodnjo, sestavitev, pakiranje, predelavo ali označevanje, da ga da na trg pod svojim imenom ali 
blagovno znamko, s čimer se predstavi kot proizvajalec. Pri takšnem t.i. »podizvajanju« mora 
proizvajalec ohraniti splošni nadzor nad proizvodom in zagotoviti, da prejme vse potrebne informacije 
za izpolnitev svojih obveznosti po ustreznem usklajevalnem aktu Unije. Proizvajalec, ki za vse ali 
nekatere svoje dejavnosti sklene podizvajalske pogodbe, nikakor ne sme prenesti svojih obveznosti 
na koga drugega, na primer na pooblaščenega zastopnika, distributerja, trgovca na drobno ali debelo, 
uporabnika ali podizvajalca. 
Proizvajalec je edini in dokončno odgovoren za skladnost proizvoda z veljavno usklajevalno 
zakonodajo Unije ne glede na to, ali ga je sam načrtoval in proizvedel ali pa se šteje za proizvajalca, 
ker je bil proizvod dan na trg pod njegovim imenom ali blagovno znamko. 
Kadar se proizvod prenese k proizvajalcu za nadaljnje dejavnosti, na primer za sestavo, pakiranje, 
predelavo ali označevanje, je ob dajanju proizvoda na trg on edini in dokončno odgovoren za 
zagotovitev njegove skladnosti z veljavno zakonodajo ter mora biti zmoţen to storiti. 
Proizvajalec je odgovoren za načrtovanje in proizvodnjo proizvoda v skladu z bistvenimi ali drugimi 
pravnimi zahtevami, določenimi v ustrezni usklajevalni zakonodaji Unije, ter za izvedbo ugotavljanja 
skladnosti v skladu s postopki, določenimi v usklajevalni zakonodaji Unije. 
Proizvajalec mora razumeti zasnovo in proizvodnjo proizvoda, da lahko prevzame odgovornost za 
njegovo skladnost z vsemi določbami ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije. To velja za primere, ko 
proizvajalec sam načrtuje, proizvede, pakira in označi proizvod, in za primere, ko nekatera ali vsa ta 
dejanja stori podizvajalec. 
 
Novi zakonodajni okvir je spremenil poudarek zakonodaje EU v zvezi z dostopom do trga. Prej se je 
jezik usklajevalne zakonodaje Unije osredotočal na pojem "dati na trg", kar je tradicionalni jezik 
prostega pretoka blaga, to pomeni, da se osredotoča na trenutek, ko je proizvod prvič dostopen na 
trgu EU. Novi zakonodajni okvir priznava obstoj enotnega notranjega trga in daje poudarek 
zagotavljanju dostopnosti proizvoda, tako pa večji pomen temu, kar se zgodi po tem, ko je proizvod 
prvič dostopen. To je tudi v skladu z logiko vzpostavitve določb za nadzor trga EU. Uvedba pojma 
zagotavljanje dostopnosti olajša sledenje neskladnega proizvoda do proizvajalca. Treba je upoštevati, 
da se skladnost ugotavlja glede na pravne zahteve, ki so se uporabljale v času, ko je bila prvič 
zagotovljena dostopnost proizvoda. 
 
Predpisi torej določajo jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustrezajo vlogi vsakega 
gospodarskega subjekta v verigi dobave in distribucije. 
 
Za proizvode iz tretjih drţav, ki vstopajo na trg Unije, mora biti zagotovljeno, da so skladni s predpisi, 
zlasti pa je treba zagotoviti, da so proizvajalci izvedli ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti teh 
proizvodov. Zato je določeno, da morajo uvozniki zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajejo na trg, 
skladni z zahtevami iz teh predpisov, in da na trg ne dajejo proizvodov, ki niso skladni s temi 
zahtevami ali to pomeni tveganje. 
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Določeno je tudi, da morajo uvozniki zagotoviti, da so bili opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti 
ter da je označevanje proizvodov in dokumentacija, ki jo pripravijo proizvajalci, na voljo pristojnim 
nacionalnim organom za pregled. 
 
Vloga distributerja je v predpisih določena kot subjekt, ki omogoča dostopnost proizvoda na trgu, 
potem ko ga je dal na trg proizvajalec ali uvoznik, in mora ravnati s proizvodi skrbno ter zagotoviti, da 
njegovo ravnanje s proizvodom ne vpliva negativno na skladnost proizvoda. 
 
 
5 VLOGA PRIGLAŠENIH ORGANOV V ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI 
 
Proizvajalec, ki natančno pozna postopek načrtovanja in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo 
postopka ugotavljanja skladnosti. Ugotavljanje skladnosti zato ostaja izključno obveznost proizvajalca. 
Napačno je mišljenje, da lahko vključitev tretjih oseb (t.i. priglašenih organov) nadomesti to 
proizvajalčevo obveznost in odgovornost. 
Vključevanje priglašenih organov predpisi določajo kot obvezno samo za proizvode s povečanimi in 
najvišjimi tveganji. Od velikosti tveganj je odvisno, kako visoka je stopnja vključenosti priglašenih 
organov v fazi načrtovanja proizvodov in v fazi proizvodnje. 
Večina strojev npr. ne zahteva vključenosti priglašenih organov in še posebej ne, če proizvajalec pri 
zagotavljanju skladnosti uporablja harmonizirane standarde za stroje. 
Večja je predpisana vključenost priglašenih organov pri proizvodih z visokimi tveganji npr. z velikimi 
delovnimi tlaki in volumni pri tlačni opremi, varnosti ljudi pri dviganju z lifti, uporabi ţičniških naprav, pri 
osebni varovalni opremi, pri medicinskih pripomočkih, pri varstvu okolja zaradi emisij npr. hrupa, pri 
zagotovitvi natančnosti pri npr. merilnih inštrumentih. 
 
Za opredeljevanje obveznosti proizvajalcev in njihovih moţnosti pri vključevanju priglašenih organov je 
vzpostavljen t.i. modulni sistem s sistemi (moduli) ugotavljanja in potrjevanja skladnosti od A do H. 
Le-ta (modulni sistem) je bil določen ţe v letu 1990 s Sklepom (EGS) 90/683 in potem s Sklepom 
(EGS) 93/465 ter zadnjim danes veljavnim Sklepom (ES) 768/2008. 

 
 

Slika 6: Modulna shema 
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Pregled in opis modulov: 
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Slika 7: Pregled in opis modulov (vir: Modri vodnik) 
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Mogoči so tako sledeči postopki: 
 
• A – notranja kontrola proizvodnje 
• A1 – notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov 
• A2 – notranja kontrola proizvodnje plus nadzorovano preverjanje proizvodov v naključnih intervalih 
• B + C – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje 
(C) 
• B + C1 – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje 
plus nadzorovanega preskušanja proizvodov (C1) 
• B + C2 – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi notranje kontrole proizvodnje 
plus nadzorovanega preverjanja proizvodov v naključnih intervalih (C2) 
• B + D – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti 
proizvodnega procesa (D) 
• D1 – zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa 
• B + E – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti 
proizvoda (E) 
• E1 – zagotavljanje kakovosti kontrole in preizkušanja končnega proizvoda 
• B + F – EU - pregled tipa (B), ki mu sledi skladnost s tipom na podlagi overjanja proizvoda (F) 
• F1 – skladnost na podlagi overjanja proizvoda 
• G – skladnost na podlagi overjanja enote 
• H – skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti 
• H1 – skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti plus pregleda načrtovanja 
 

 
Slika 8: Pregled in opis ter kombinacije modulov (vir: Modri vodnik in Sklep 768/2008/ES 

 
 
Veliko predpisov (npr. v velikem delu glede EMC, v velikem delu za stroje in v celoti za EO …) torej 
omogoča proizvajalcu, da skladnost proizvodov z bistvenimi zahtevami glede elektromagnetne 
zdruţljivosti, varnosti stroja in električne varnosti lahko dokazuje popolnoma samostojno.  
 
Predpis glede EMC sicer npr. poleg osnovnega postopka ugotavljanja skladnosti to je t.i. notranje 
kontrole proizvodnje (modul A) omogoča dokazovanje skladnosti tudi s postopkom EU-pregleda tipa 
(modul B), ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranje kontrole proizvodnje (modul C) in se 
proizvajalec lahko odloči za omejitev uporabe tega postopka (z vključitvijo priglašenega organa) samo 
na nekatere vidike bistvenih zahtev, pod pogojem, da se za druge vidike bistvenih zahtev uporabi 
postopek notranje kontrole proizvodnje. 
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Večja je sicer predvidena vključenost priglašenih organov npr. pri radijski opremi (po direktivi RED 
2014/53/EU). Skladnost radijske opreme z bistvenimi zahtevami se dokazuje po enem od predvidenih 
postopkov ugotavljanja skladnosti: notranja kontrola proizvodnje (modul A) ali EU-pregled tipa (modul 
B), ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranje kontrole proizvodnje (modul C) ali skladnost na 
podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti (modul H); pri čemer pa lahko proizvajalec pri ugotavljanju 
skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami, če ne uporabi ali samo delno uporabi 
harmonizirane standarde, uporabi samo enega od postopkov, kjer je vključen priglašeni organ. 
 
Največkrat predpisi glede (obvezne) vključenosti t.i. priglašenih organov v dokazovanje skladnosti 
v fazi načrtovanja proizvoda in v fazi proizvodnje to povezujejo na stopnjo tveganja, ki jo 
predstavljajo proizvodi za uporabnika oz. okolje in tudi glede na to, ali je proizvajalec pri dokazovanju 
skladnosti uporabil harmonizirane standarde. Bolj ko so tveganja velika, večja je vključenost 
priglašenih organov in še posebej, če proizvajalec ni uporabil harmoniziranih standardov. Glede teh 
različnih postopkov ugotavljanja in dokazovanja skladnosti brez ali z vključenostjo priglašenih organov 
so torej v Sklepu (ES) 765/2008 določeni t.i. moduli od A do H … in se v vsakem predpisu posebej 
določa njihova uporaba. 
 
Pri strojih npr. je za največ strojev določen modul A brez vključenosti priglašenega organa, razen za 
poseben seznam strojev (v Prilogi IV direktive o strojih) s povečanim tveganjem, kjer imajo proizvajalci 
več moţnosti. Če tudi pri teh strojih s povečanim tveganjem uporabljajo harmonizirane standarde, 
lahko še vedno postopajo po modulu A (lastna notranja kontrola), sicer pa morajo vključiti priglašeni 
organ preko modula B (EU-pregled tipa) ali modula H (popolno zagotavljanje kakovosti s certifikatom 
izdanim od priglašenega organa) …. 
 

 

Slika 9: Uporaba modulnega sistema na primeru strojev 
 
Pri npr. tlačni opremi so postopki in vključenost priglašenega organa določeni v odvisnosti od vrste 
(nevarnosti) medija in kategorije opreme v odvisnosti od velikosti opreme in pritiska. Kategorijo določi 
proizvajalec pri načrtovanju opreme s pomočjo preglednic (diagramov) v prilogah predpisa. 
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Za proizvode, ki predstavljajo največja tveganja (tlačna oprema z največjimi volumni in pritiski, 
osebna varovalna oprema za varovanje pred najvišjimi (smrtnimi) nevarnostmi, dvigala-lifti, plinske 
naprave, zahtevni merilni inštrumenti …) se poleg vključenosti priglašenega organa v fazi načrtovanja 
(razvijanja) zahteva njegovo vključenost tudi v fazi proizvodnje. Na proizvodih to prepoznamo s tem, 
ker mora biti (štirimestna) številka priglašenega organa, ki izvaja pri proizvajalcu nadzor skladnosti v 
proizvodnji, navedena poleg oznake skladnosti CE. 
Pri npr. osebni varovalni opremi je postopek ugotavljanja skladnosti in s tem stopnja vključenosti 
priglašenega organa odvisna od kategorije OVO: 
 

 
Slika 10: Uporaba modulnega sistema na primeru osebne varovalne opreme 

 
Tudi v velikem delu prenovljenih predpisov (npr. LVD v celoti) tako ni postopkov ugotavljanja 
skladnosti, ki zahtevajo posredovanje priglašenega organa. 
Tozadevno sicer predpis glede EMC omogoča proizvajalcu, da skladnost aparata z bistvenimi 
zahtevami glede elektromagnetne zdruţljivosti lahko dokazuje poleg osnovnega postopka ugotavljanja 
skladnosti to je t.i. notranje kontrole proizvodnje (modul A) tudi s postopkom EU-pregleda tipa (modul 
B), ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranje kontrole proizvodnje (modul C) in se proizvajalec 
lahko odloči za omejitev uporabe tega postopka (z vključitvijo priglašenega organa) samo na nekatere 
vidike bistvenih zahtev, pod pogojem, da se za druge vidike bistvenih zahtev uporabi postopek 
notranje kontrole proizvodnje. 
Večja je sicer predvidena vključenost priglašenih organov npr. pri radijski opremi (po direktivi RED 
2014/53/EU). Skladnost radijske opreme z bistvenimi zahtevami se dokazuje po enem od predvidenih 
postopkov ugotavljanja skladnosti: notranja kontrola proizvodnje (modul A) ali EU-pregled tipa (modul 
B), ki mu sledi skladnost s tipom, na podlagi notranje kontrole proizvodnje (modul C) ali skladnost na 
podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti (modul H); pri čemer pa lahko proizvajalec pri ugotavljanju 
skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami, če ne uporabi ali samo delno uporabi 
harmonizirane standarde, uporabi samo enega od postopkov, kjer je vključen priglašeni organ. 
V prenovljenem predpisu je sedaj tudi nedvoumno določeno (in popravljena napaka v starem 
predpisu), da oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa (samo !), če se uporabi 
postopek ugotavljanja skladnosti: Modul H za ugotavljanje skladnosti - Skladnost na podlagi 
popolnega zagotavljanja kakovosti. 
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5 OBSEG PREDPISOV 
 
V tem zapisu je treba zaradi preprečitve kakršnekoli dvoumnosti opozoriti, da so danes za večino 
proizvodov vse bistvene varnostne in zdravstvene zahteve predpisane v več različnih predpisih. 
Proizvajalci morajo tako za svoj proizvod slediti zahtevam več različnih posebnih predpisov, lahko tudi 
npr. petim in več. Na ta način je doseţena celovitost predpisov, ţal pa tudi velika razdrobljenost. To pa 
ne pomeni »olajševalne okoliščine«, če proizvajalec določene predpise spregleda, opusti, jih ne 
upošteva v celoti ustrezno … (Oznaka CE pomeni potrditev skladnosti z vsemi zahtevami iz vseh 
predpisov; Izjava EU o skladnosti mora biti izdana kot enotna po vseh predpisih, ki veljajo za proizvod 
na dan, ko je proizvod dan na trg (prvič omogočena njegova dostopnost …). 
Kot primer te »razdrobljenosti« in nujne celovitosti so v spodnji preglednici zbrane in predstavljene 
zahteve iz vseh predpisov, ki jih morajo upoštevati npr. proizvajalci električnega stroja: 
 

 

 
Slika 11: Preglednica zahtev iz predpisov za primer električnega stroja 

 
Opombe: 
- Če stroj deluje na prostem, mora ustrezati tudi zahtevam predpisa glede emisije hrupa strojev: 
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki delujejo na prostem (direktiva 2001/14/ES, 2005/88/ES). 
- Če so v stroje vgrajeni trifazni indukcijski elektromotorji z nazivno močjo 0.75 do 375 kW, morajo 
stroji ustrezati tudi zahtevam predpisov o okoljsko primerni zasnovi proizvodov (direktivi 2009/125/ES 
in Uredbi (ES) št. 640/2009) ter s tem zahtev EZ-1.  
- Tem zahtevam (okoljsko primerna zasnova oz. Eco Design) morajo stroji ustrezati tudi vselej, kadar 
so v stroje vgrajeni drugi proizvodi, za katere velja ena od uredb (ES) iz seznama uredb (ES) o 
izvajanju Direktive 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo 
energijo. 
 
Več o predpisih s področja Eco Design na: 
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign/ 
oz. tudi v nadaljevanju tega zapisa! 
 
Med električne stroje spadajo tudi npr. akumulatorsko (baterijsko) ročno orodje … 
V tem primeru morajo stroji ustrezati tudi predpisom iz varstva okolja in sicer na osnovi Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1) v RS sprejete: 
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. 
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Takšna preglednica, kot je podana na sliki 11 za primer električnega stroja, se zelo hitro spremeni oz. 
še razširi, ko gre npr. za stroj z motorjem z notranjim zgorevanjem in ki deluje na prostem: 
 

 
 

Slika 12: Preglednica zahtev iz predpisov za primer stroja z motorjem z notranjim izgorevanjem 
 
Opomba: 
Za vse stroje in drugo (električno, tlačno …) opremo, katero delovanje je predvideno v področju, kjer 
obstaja moţnost nastanka potencialne eksplozivne atmosfere, morajo takšni proizvodi ustrezati tudi 
tozadevnemu predpisu (ATEX): Pravilniku o protieksplozijski zaščiti oz. direktivi 2014/34/EU. 
 
Navedimo primer stroja – kompresorja (z elektromotornim pogonom). Ta proizvod je torej v osnovi 
stroj z enostavno tlačno opremo (posodo za zrak) in prigrajeno dodatno tlačno opremo, elektromotorni 
pogon; ker je predvideno delovanje tudi na prostem, mora ustrezati predpisu glede emisije hrupa; če 
deluje v potencialno eksplozivni atmosferi, mora ustrezati zahtevam predpisa ATEX …. 
 
Logično mora biti vsakomur, ki se ukvarja z načrtovanjem in dajanjem proizvodov na trg ali kako 
drugače omogoča dostopnost proizvodov na trgu, da se mora zakonodaja (tehnični predpisi) za vsak 
proizvod obravnavati celovito. Za električno elektronsko opremo (EEO) npr. tako nista »pomembna« 
samo predpisa glede električne varnosti (LVD) in glede EMC oz. radijske opreme, ţe dolgo časa bi 
morali vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo mesto npr. predpise 
o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju ter glede vsebnosti nevarnih 
snovi (RoHS), seveda imamo tudi okoljski predpis glede OEEO (odpadne električne elektronske 
opreme), tudi obseţno zakonodajo REACH (varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki 
jih lahko predstavljajo kemikalije) in še drugo okoljsko naravnano zakonodajo. 
 
Sicer pa je treba v tem zapisu zaradi preprečitve kakršnekoli dvoumnosti še enkrat opozoriti, da so 
danes za večino proizvodov vse bistvene in varnostne zahteve predpisane v več različnih predpisih. 
Proizvajalci morajo tako za svoj proizvod slediti zahtevam več različnih posebnih predpisov, lahko tudi 
petim in več. 
V nadaljevanju so predstavljene zahteve predpisov še na izbranih primerih vrst proizvodov ….  
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I. STROJI 
 
Opozoriti je treba na široko definicijo pojma stroj in na več vrst strojev (stroj v oţjem pomenu besede, 
zamenljiva oprema, dviţni pripomočki …) kot tudi specifičnih razlikovanj glede na vrsto energije, tudi 
glede na vrsto tveganj …  
Predpis o strojih obravnava tudi nedokončane stroje in varnostne komponente … 
… 
Specifična zahteva proizvodov iz tega področja v prometu in pri prodaji končnemu kupcu na drobno 
(zadnji distribuciji v verigi omogočanja dostopnosti na trgu) je med drugim tudi v tem, da mora stroje v 
prometu spremljati tudi ES-Izjava o skladnosti (Izjava EU o skladnosti) v slovenskem jeziku. Velik del 
drugih proizvodov takšne zahteve (še) nima. Po določbah 34. člena ZVPot (Zakon o varstvu 
potrošnikov) mora biti torej izjava o skladnosti v predpisani vsebini in v slovenskem jeziku izročena 
tudi končnemu kupcu (potrošniku kot kupcu – fizični osebi, občanu) s strani prodajalca. 
 
Pogoste oblike nepravilnosti na strojih, ki se prodajajo končnim kupcem v prodaji na drobno oz. zadnji 
distribuciji, so: 
- na stroju v označevanju ni navedenega proizvajalca z naslovom, 
- na označevalni etiketi s podatki za identifkacijo proizvoda je oznaka CE premajhne velikosti, 
- na stroju poleg oznake CE ni ustrezno zagotovljene oznake o zajamčeni moci zvočne moči, če za 
stroj, ki deluje na prostem, velja tudi poseben tozadevni predpis (velikost, trajnost, mesto označevanja 
poleg oznake CE …), 
- na stroju ni oznake EU-tipske odobritve motorja, če gre za stroj z motorjem z notranjim zgorevanjem, 
ali pa je takšna oznaka nepopolna (proizvajalec, tip motorja, EU-homologacijska oznaka, razred – 
stopnja emisije), 
- v navodilih uvodoma ni predstavljeno in pojasnjeno označevanje stroja, 
- navodila v slovenskem jeziku niso identična z izvirnimi navodili v tujem jeziku, 
- priloţena ES-Izjava o skladnosti (enotna Izjava EU o skladnosti) je v več delih pomanjkljiva: ne 
navajajo se vsi predpisi in ne navajajo se pravilno, ne navajajo se izvedeni postopki po posameznih 
predpisih, navajani dokumenti o preskušanju so nerelevantni za izkazovanje skladnosti po EU 
predpisih, navajajo se standardi, ki v času dajanja na trg več niso ustvarjali domneve o skladnosti, 
neustrezno se navaja oseba za zagotavljanje tehnične dokumentacije, ni datuma in podpisa …. 
Če se take nepravilnosti ugotovijo na prodajnih mestih, organi nadzora lahko zahtevajo odpravo vseh 
teh nepravilnosti in tudi zahtevajo, da se predloţi ustrezna dokazila o skladnosti - dele tehnične 
dokumentacije kot npr. ocene tveganja, dokazila o EU-tipski odobritvi vgrajenega motorja, dokazila o 
preverjanju skladnosti z veljavnim harmoniziranim standardom za stroj … Predloţena dokazila morajo 
upoštevati veljavne standarde, na katera se proizvajalci sklicujejo v svojih sporočilih; dokazila morajo 
glasiti na tipe proizvodov in morajo biti izdana označevanim subjektom …. 
 
Zakonodaja, ki ureja zagotavljanje skladnosti strojev z zahtevami predpisov v RS: 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (v nadaljevanju ZTZPUS-1, Ur. 
l. RS, št. 17/2011) 
• Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/2008, 66/2010, 74/2011), predpis pomeni prevzem 
direktive o strojih 2006/42/ES; 
• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 
49/2006), predpis pomeni prevzem direktive 2000/14/ES in 2005/88/ES; 
• Pravilnik o elektromagnetni zdruţljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 39/2006), predpis pomeni prevzem 
direktive EMC 2014/30/EU; 
• Pravilnik o emisiji plinastih onesnaţeval in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih 
za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 54/2011, 38/2012), predpis pomeni 
prevzem tozadevne direktive 97/68/ES, spremenjene z: 2002/88/ES, 2004/26/ES, 2010/26/EU, 
2012/46/EU; 
• Pravilnik o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list 
RS, št. 102/2012), predpis pomeni prevzem Direktive RoHS 2011/65/EU; 
• Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z 
zahtevami Pravilnika o varnosti strojev, objavljenega na spletnih straneh EU in Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT; za stroje so izdani harmonizirani standardi-produktni 
standardi tipa C, proizvajalci  imajo na voljo tudi harmonizirane standarde tipa A in B iz področja 
varnosti strojev, glede EMC, glede emisije hrupa …; uporaba standardov po usklajevalni zakonodaji 
Novega pristopa ni obvezna, njihova uporaba pa ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z 
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zahtevami predpisov; če se proizvajalec na standarde kakorkoli sklicuje, postane standard za njega v 
celoti obvezen. 
 
Pravna podlaga za bistvene zahteve ter listine in oznake pri strojih z motorji z notranjim zgorevanjem 
in ki delujejo na prostem (npr. veriţna ţaga, kosilnica, kosa oz. obrezovalnik, škropilnica, 
motokultivator, sneţna freza ….) je navedena v tabeli na sliki 12. 
 
Podobno so na sliki 11 ţe predstavljen pravne podlage – zahteve predpisov za električne stroje, 
kamor spadajo kot tipični predstavnik npr. električno ročno orodje … 
 
Če so v (električne) stroje vgrajeni trifazni indukcijski elektromotorji z nazivno močjo 0.75 do 375 kW, 
morajo stroji ustrezati tudi zahtevam predpisov o okoljsko primerni zasnovi proizvodov (direktivi 
2009/127/ES in Uredbi (ES) št. 640/2009) ter s tem zahtev EZ-1. Tem zahtevam morajo stroji ustrezati 
tudi vselej, kadar so v stroje vgrajeni drugi proizvodi, za katere velja ena od uredb (ES) iz seznama 
uredb (ES) o izvajanju Direktive 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki 
rabijo energijo. 
 
Med električne stroje spada tudi baterijsko orodje, kot npr. vijačnik, vrtalni stroj in drugo električno 
ročno orodje, ki za pogon rabi baterijo ali akumulator. Ti stroji glede na zgoraj navedene predpise 
morajo upoštevati še specifični okoljevarstveni predpis glede ločenega zbiranja odpadnih baterij in 
akumulatorjev. 
 
Med stroje spadajo tudi proizvodi kot npr. vse naprave in pripomočki za dviganje, četudi po osnovni 
definiciji to niso stroji (sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne 
izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med 
katerimi je vsaj eden gibljiv in ki so povezani za določeno uporabo), ker so namenjeni za dviganje in 
pri tem obstaja povečano tveganje zaradi padca bremena iz višine in zaradi nevarnega spuščanja 
bremena, vsi proizvodi, ki se uporabljajo za dviganje bremen, spadajo pod stroje in morajo biti torej za 
tovrstne proizvode pred dajanjem v promet izpolnjene zahteve predpisov za varnost strojev. Med 
stroje tako spadajo tudi tipični primer takšnega proizvoda, kot je naprava za dviganje vozila (dvigalka), 
pa tudi npr. vrv, veriga, trak ali drug pripomoček, če je le-ta namenjena za dviganje ali pridrţevanje 
bremena. 
 
Navedimo ob tem, da so vsa dvigala za dviganje bremen, stroji in morajo proizvajalci torej npr. 
mostnih dvigal, gradbiščnih dvigal, avtodvigal in podobno, upoštevati kot osnovni predpis pravilnik o 
varnosti strojev oz. direktivo 2006/42/ES. Vsa dvigala, ki so vgrajena v objekte in sluţijo za (vertikalni) 
transport  ljudi ali ljudi in bremen, morajo ustrezati zahtevam drugega osnovnega predpisa za dvigala 
– »lifte« in torej direktive 2014/33/EU. 
 
Specifičen primer strojev so tudi npr. ročne naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in ki za 
nanašanje teh sredstev koristijo energijo, ki je shranjena v tlačni komori naprave (ročne škropilnice). 
 
Podobno lahko razvrstimo med stroje tudi druge naprave, ki npr. za svoje delovanje koristijo shranjeno 
energijo v obliki stisnjenega medija, vzmeti …. (tipični primer je npr. stiskalnica na vodo za grozdje, 
ročni zabijalnik ţebljev …). 
 
Prodajalec strojev mora biti kot distributer strojev predvsem pozoren na zagotovitev in pravilnost: 
- napisna tablica in druge splošne označitve, 
- prisotnost in pravilnost oznake skladnosti CE, 
- prisotnost in vsebina ter pravilnost oznake zajamčene moči zvočnega tlaka, če je ta zahtevana, 
- prisotnost in vsebina ter pravilnost oznake o EU-tipski odobritvi motorja, če je le-ta vgrajen v stroj, 
- prisotnost in pravilnost označitve za ločeno zbiranje OEE in odpadnih baterij ter akumulatorjev, 
- navodila za uporabo, pravilnost vsebine, lahka razumljivost, 
- enotna Izjava EU o skladnosti po vseh relevantnih predpisih, 
- garancijski list. 
Osnovne zahteve glede označevanja električnih strojev v pogledu označevanja in spremne 
dokumentacije so zbrane in bolj podrobno predstavljen v spodnjem seznamu na slikah 13 in 14; 
zahteve izhaja iz podrobnih zahtev, kot so določene v točkah 1.7.1, 1.7.2 in 1.7.3 Priloge 1 Pravilnika 
o varnosti strojev (Direktive o strojih) in drugih določbah relevantnih drugi predpisov, ki morajo biti 
upoštevani za konkreten stroj (EMC, RoHS, emisija hrupa, EcoDesign, OEEO, odpadne baterije …): 
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Slika 13: Seznam zahtev za označevanje električnih strojev 

 
Osnovne zahteve za navodila so razvidne iz spodnjega seznama; podrobna vsebina navodil je sicer 
kot zahteva določena v točki 1.7.4.2 Priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev; predvsem zahteve glede 
varnostnih opozoril pa so določene v vsakokratnem harmoniziranem standardu: 

 
 

Slika 13: Seznam zahtev za označevanje električnih strojev 
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V okviru navodil za stroje mora biti zagotovljena tudi ES-izjava o skladnosti (enotna Izjava EU o 
skladnosti), katera mora pri električnih strojih izpolnjevati zahteve, ali je v predpisani vsebini in v 
slovenskem jeziku, kot je določeno v točki A Priloge 2 Pravilnika o varnosti strojev in relevantnih 
določbah predpisov glede EMC in RoHS ter drugih relevantnih predpisih: 
 

 
 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1 v 3. členu določa, da 
morajo  gospodarski subjekti v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 
5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo 
dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost 
ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi. 
 
Dostopnost na trgu, v skladu z opredelitvijo v 4. členu ZTZPUS-1, pomeni vsako odplačno ali 
neodplačno dobavo proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru 
gospodarske dejavnosti. 
 
»Gospodarski subjekt« je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer. 
 
Gospodarski subjekt, mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, preden so dani na trg 
ali dostopni na trgu, med drugim tudi: 
– zagotoviti razpoloţljivost tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu, obliki in rokih, 
– zagotoviti ustrezno izjavo ES o skladnosti (enotno Izjavo EU o skladnosti), 
– zagotoviti označitev proizvoda s predpisanimi oznakami skladnosti, 
– zagotoviti predpisane spremne listine in oznake. 
 
Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, za proizvode, ki so dostopni na trgu 
preverjati in zagotavljati skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami in med drugim tudi izvajati 
korektivne ukrepe za zagotavljanje skladnosti in če je potrebno umakniti ali odpoklicati proizvod, voditi 
evidence neskladnih proizvodov in sprejetih ukrepov, obveščati ustrezen gospodarski subjekt in 
pristojni inšpekcijski organ o proizvodu, ki pomeni tveganje, in o sprejetih ukrepih, sodelovati s 
pristojnimi inšpekcijskimi organi pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja. 
 
Gospodarski subjekt mora, glede na svojo vlogo v dobavni verigi, zagotavljati trajno izpolnjevanje 
zahtev za proizvode. 
Gospodarski subjekt mora na zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa za obdobje, določeno v 
predpisu, zagotoviti identifikacijske podatke o vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil 
proizvod in kateremu je dobavil proizvod. 
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Označevanje strojev 
 
Ko proizvajalci po predpisanih postopkih, določenih v vseh predpisih, ki veljajo za proizvod, dokaţejo, 
da proizvod izpolnjuje veljavne zahteve, morajo pripraviti ES-Izjavo o skladnosti (enotno Izjavo EU o 
skladnosti) in na končni proizvod pritrditi oznako skladnosti CE in druge predpisane oznake. 
Proizvajalec mora na proizvod navesti vrsto, serijo ali serijsko številko. Na proizvod mora navesti svoje 
ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv 
glede informacij o proizvodu. Kadar za posamezne skupine proizvodov drugi veljavni predpisi 
predpisujejo določbe o označevanju imena in naslova proizvajalca, se za njegovo označevanje 
uporabljajo določbe stroţjih predpisov. V primeru strojev je to določeno v točki 1.7.3 Pravilnika o 
varnosti strojev (Direktive o strojih 2006/42/ES). Enake določbe imajo tudi prenovljeni predpisi in le-ti 
zahtevajo tudi navedbo proizvajalca z naslovom; izjemoma je to lahko tudi v spremni dokumentaciji. 
Poleg navedbe proizvajalca z naslovom pa prenovljeni predpisi (npr. glede EMC, RoHS …) določajo 
tudi zahtevo za navedbo uvoznika za naslovom. 
Kadar ima proizvajalec pooblaščenega zastopnika (če ima proizvajalec sedeţ izven EU in za izvajanje 
posameznih pooblastil iz predpisov določi pooblaščenega zastopnika s sedeţem v EU), je treba na 
strojih označiti tudi poslovno ime in popolni naslov tega pooblaščenega zastopnika proizvajalca s 
sedeţem v EU in to ponoviti v EU-izjavi o skladnosti. 
 
Podobne zahteve glede označevanja, kot v predpisih za stroje, so določene tudi v predpisih glede 
EMC in glede emisije hrupa strojev, ki delujejo na prostem ter predpisu glede vsebnosti nevarnih snovi 
v EEO, glede Eco Design in glede emisije izpuha motorja. 
 
Zahteve glede hrupa za stroje so sicer opredeljene za vse stroje na splošno ţe v Prilogi I Pravilnika o 
varnosti strojev / Direktive 2006/42/ES, pod tocko 1.7.4. 1.u. in sicer, da mora proizvajalec za hrup, ki 
ga povzročajo stroji, navesti v navodila predpisane informacije o emisiji hrupa. 
 
Specialni predpis glede hrupa je Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni 
list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006) in predstavlja prevzem Direktive 2000/14/ES, dopolnjena z 
direktivo 2005/88/ES, v slovenski pravni red. 
Po določbah tega predpisa „označevanje” pomeni vidno, čitljivo in neizbrisno pritrjevanje oznake CE 
na opremo, poleg nje pa je oznaka zajamčene ravni zvočne moči LwA (velikosti 4 cm oz. ustrezno 
vidne in prepoznavne!): 

 
 
Glede označevanja motorjev s številko odobritve tipa motorja (pri strojih z vgrajenim motorjem z 
notranjim izgorevanjem) se mora upoštevati določbe Pravilnika o emisiji plinastih onesnaţeval in 
delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Ur.l. 
RS, št. 85/2003; spremembe: Ur.l. RS, št. 22/2005, 92/2005, 95/2007) zamenjan s pravilnikom v Ur.l. 
RS, št. 54/2011 (spremembe v Ur.l. RS, št. 38/2012 in št. 28/14), ki pomeni prevzem tozadevne 
evropske direktive: 2010/26/EU z dne 31. marca 2010 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 97/68/ES o pribliţevanju zakonodaje drţav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim 
onesnaţevalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno 
mehanizacijo (UL L št. 86 z dne 1.4.2010, str. 29), ki se je začela uporabljati s 1.12. 2012 in je bila 
zadnjic spremenjeno z Direktivo Komisije 2012/46/EU z dne 6.decembra 2012. 
Za motorje se zahteva, da so poleg navedbe proizvajalca in tipa motorja označeni z vidno in trajno 
številko EU tipske odobritve motorja (»homologacijska oznaka« oz. »homologacijska številka« s 
tipično oznako, ki se začenja s črko »e« in dvomestno številko drţave, kjer je bila odobritev motorja 
podana (1- Nemčija, 11-Velika Britanija, 26-Slovenija)) in v nadaljevanju zapis predpisa ter številke 
dokumenta, vmes med temi podatki je tipična navedba oznake »*«) ter razredom emisije; pred tem je 
moral biti izdan certifikat o EU-tipski odobritvi motorja. 
Poleg oznak motorja mora biti vsak motor opremljen tudi s pomoţno prestavljivo tablico iz trajnega 
materiala, na kateri so vpisani podatki iz teh oznak. Tablica mora biti pritrjena tako, da je lahko 
dostopna in so podatki dobro vidni, ko je motor vgrajen v stroj. 
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Glede celotnega označevanja strojev so zahteve določene v Prilogi 1, v točkah 1.7.1 (Informacije in 
opozorila na strojih), 1.7.2 (Opozorilo o preostalih tveganjih), 1.7.3 (Označevanje strojev). 
Bolj podrobno je vsebina informacij in opozoril po točkah 1.7.1 in 1.7.2 določena v standardih. 
Vsa predpisana označevanja morajo biti izvedena na strojih in na način, da bi bil doseţen cilj: vidno, 
čitljivo in neizbrisljivo označevanje z vsemi bistvenimi podatki o proizvodu, kot to določajo vsi 
relevantni predpisi za tovrstni proizvod in tudi sami standardi. 
Če so informacije v tekstualni obliki, morajo biti tudi v slovenskem jeziku. 
….. 
Primer označevanja stroja – motorna veriţna ţaga: 

 
 
ES - Izjava o skladnosti (enotna Izjava EU o skladnosti) 
Ko proizvajalci po predpisanih postopkih, določenih v vseh predpisih, ki veljajo za proizvod, dokaţejo, 
da proizvod izpolnjuje veljavne zahteve, morajo pripraviti ES-Izjavo o skladnosti (prenovljeni predpisi 
tozadevno določajo enotno Izjavo EU o skladnosti) in na končni proizvod pritrditi oznako CE. 
 
Proizvajalec s pripravo ES-Izjave o skladnosti (enotne Izjave EU o skladnosti) prevzame odgovornost 
za skladnost proizvoda s predpisi. V izjavi navede, da je bilo dokazano, da so vsi predpisani pogoji (iz 
vseh predpisov, ki veljajo za proizvod) za dajanje proizvoda na trg, izpolnjeni. 
Izjava mora biti sestavljena po predpisanem vzorcu, vsebovati mora vse informacije, navedene v 
vsakokratnem predpisu in ki morajo biti dopolnjene in posodobljene ob vsaki spremembi, ki lahko 
vpliva na skladnost proizvoda s katerekolim predpisom, ki velja za proizvod. Za proizvod, dan na trg v 
Republiki Sloveniji, mora biti ES-Izjava o skladnosti (enotna Izjava EU o skladnosti) v slovenskem 
jeziku. 
Dobavitelj (proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik) je dolţan za vse izdelane stroje izdati izjavo 
o skladnosti, s katero izjavlja, da so stroji v skladu s tem predpisom.  
Vsebina izjave o skladnosti za stroj je predpisana v točki A Priloge 2 Pravilnika o varnosti strojev. 
 
Za stroje, ki delujejo na prostem, je vsebina izjave o skladnosti določena tudi v 7. členu pravilnika o 
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. 
Vsebina Izjave EU o skladnosti je predpisana tudi s Pravilnikom o EMČ (v 15. členu, Priloga IV). 
Vsebina Izjave EU o skladnosti je predpisana tudi s Pravilnikom RoHS (v 12. členu, Priloga VI). 
Vsebina izjave EU o skladnosti za proizvode, ki morajo ustrezati zahtevam glede okoljsko primerne 
zasnove je določena v 3. členu Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014) 
…. 
 
Glede navodil za stroje so zahteve za stroje določene v Pravilniku o varnosti strojev v Prilogi 1, točka 
1.7.4, ki se nanaša na eno od obveznosti, ki jih mora izpolniti proizvajalec, preden se stroji dajo na trg 
in/ali v obratovanje. 
V točki 1.7.4.2 so povzeti glavni vidiki, ki morajo biti vključeni v navodila proizvajalca. 
Navodila morajo biti v jeziku uporabnika priloţena vsakemu stroju. Če so izvirna (originalna) navodila 
sestavljena v tujem jeziku, mora biti priloţen njihov prevod v slovenski jezik. Prevod mora biti označen 
kot prevod izvirnih navodil, veljavnost je pogojena s prisotnostjo izvirnih navodil. 
Navodila, Izjave o skladnosti in označevanje proizvoda z opozorili morajo pri strojih v prodaji v RS 
slediti tudi določbam 2. člena ZVPot oz. 15. člena ZJRS glede pravilne uporabe slovenskega jezika. 
… 
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Bistvene zahteve za stroje so določene v Prilogi 1 Pravilnika o varnosti strojev (direktiva 
2006/42/ES): Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo 
strojev. 
Ţe v splošnih načelih je zahtevano, da proizvajalec strojev ali njegov pooblaščeni zastopnik mora 
zagotoviti izvedbo ocene tveganja zaradi določitve zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se uporabljajo 
za stroje. 
V ocenjevanju mora proizvajalec odpraviti nevarnosti ali zmanjšati tveganje, povezano z nevarnostmi, 
z uporabo varovalnih ukrepov v vrstnem redu prioritet iz oddelka 1.1.2(b). 
Ocenjevanje in s tem ocena tveganja je sestavni del tehnične dokumentacije, kot je to opredeljeno v 
Prilogi VII direktive 2006/42/ES. 
Kot splošno načelo v uvodnih določbah Priloge I so obveznosti, ki jih določajo bistvene zdravstvene in 
varnostne zahteve, in se uporabljajo le tedaj, ko obstaja ustrezna nevarnost pri uporabi zadevnih 
strojev v razmerah, ki jih je predvidel proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ali v predvidljivih 
nenormalnih situacijah. Vsekakor se uporabljajo načela povezovanja varnosti iz oddelka 1.1.2 in 
obveznosti glede označevanja strojev in navodila iz oddelkov 1.7.3 in 1.7.4. 
Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v tej Prilogi I za stroje, so obvezne; vendar se 
ob upoštevanju stanja tehnike mogoče ne da povsem doseči ciljev, ki jih določajo. V tem primeru 
morajo biti stroji, kolikor je mogoče, načrtovani in izdelani z namenom pribliţevanja tem ciljem. 
Priloga I je razdeljena na več delov. Prvi del je splošen in se uporablja za vse vrste strojev. Ostali deli 
obravnavajo nekatere vrste bolj določenih nevarnosti. Pri načrtovanju strojev se upoštevajo zahteve iz 
splošnega dela in iz enega ali več ostalih delov, glede na rezultate ocene tveganja. 
 
Načrtovanje, izdelava in obratovanje stroja, kolikor je potrebno za oceno, da je stroj skladen z 
zahtevami predpisov, mora biti dokumentirano in izkazovano v Tehnični dokumentaciji. 
Vsebina tehnične dokumentacije je določena v Prilogi 7. Pravilnika o varnosti strojev (direktive 
2006/42/ES), pri tem tudi postopek za sestavljanje tehnične dokumentacije. Tehnična dokumentacija 
mora biti na voljo pristojnim nadzornim organom. 
 
Podobne zahteve glede označevanja, navodila, tehnične dokumentacije, kot v predpisih za stroje, so 
določene tudi v predpisih glede EMČ in glede RoHS in drugih relevantnih predpisih. 
 
Zahteve glede hrupa za stroje so sicer opredeljene za vse stroje na splošno ţe v Prilogi I Pravilnika o 
varnosti strojev / Direktive 2006/42/ES, pod točko 1.7.4. 1.u. in sicer, da mora proizvajalec za hrup, ki 
ga povzročajo stroji navesti v navodila predpisane informacije o emisiji hrupa, prav tako glede vibracij. 
 
Specialni predpis glede hrupa je Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni 
list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006) in predstavlja prevzem Direktive 2000/14/ES, dopolnjena z 
direktivo 2005/88/ES, v slovenski pravni red. 
Stroji, ki delujejo na prostem so glede predpisanih postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti 
razvrščeni v dve skupini in so tako navedeni v 10. ali 11. členu slovenskega Pravilnika o emisiji hrupa 
strojev, ki se uporabljajo na prostem oz. v 12. ali 13. členu direktive (2000/14/ES), pod posameznimi 
točkami v Prilogi I te direktive in se zahteva: 
- ali (npr. pri veriţni ţagi) namestitev oznake o zajamčeni ravni zvočne moči ter skladno z določbami 
21. Člena Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem oz. Priloge V direktive 
(2000/14/ES) zagotovitev izvajanja ugotavljanja skladnosti po postopku proizvajalčevega 
samostojnega notranjega nadzora proizvodnje (modul A), 
- ali (npr. pri kosilnici) preden proizvajalec da na trg določeno skupino strojev, mora za vsako vrsto 
opreme izvesti enega od predpisanih postopkov ocenjevanja skladnosti: notranji nadzor proizvodnje z 
oceno tehnične dokumentacije in rednim preverjanjem v skladu s Prilogo VI Direktive, ali postopek 
preverjanja enote izdelka v skladu s Prilogo VII Direktive, ali postopek celovitega zagotavljanja 
kakovosti v skladu s Prilogo VIII Direktive. 
Podatki o izvedenem postopku morajo biti nedvoumno navedeni v ES-Izjavi o skladnosti. 
 
V skladu s 1. odstavkom 7. člena ZTZPUS-1 morajo gospodarski subjekti (uvozniki, distributerji) glede 
na svojo vlogo v dobavni verigi za proizvode zagotoviti, preden so dani na trg ali dostopni na trgu, 
predvsem predpisane spremne listine in oznake ter izpolnjevati tudi obveznosti v zvezi z 
zagotavljanjem tehnične dokumentacije. 
Na podlagi določil 2. odstavka 15. člena ZTZPUS-1 je pristojni inšpektor pri nadzoru trga in kontroli 
skladnosti stroja pooblaščen, da med drugim zahteva vse potrebne informacije in vpogled v izdane 
listine o skladnosti ter tehnično dokumentacijo. 
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II. Električna elektronska oprema (EEO) 
 
V praksi je največ tovrstnih proizvodov: od npr. kablov, podaljškov, sijalk …., električnih gospodinjskih 
strojev (mali gospodinjski aparati, bela tehnika, avdio – video aparati …), pisarniška in informacijska 
opreme …, pa do npr. proizvodov, kot so črpalke, če se le-te ne obravnavajo tudi kot stroji …, pa vse 
do specialnih in specifičnih primerov električne in elektronske opreme. 
 
Zahteve za EEO – Električno elektronsko opremo - so zajete v zelo širokem obsegu predpisov. 
 
Osnovni predpis pri električni in elektronski opremi je sicer o »električni varnosti« (v praksi od leta 
1973 uporabljana kratica z tozadevno direktivo: LVD). Osnovna definicija električne opreme po tem 
predpisu (o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej) je, da je to električna oprema, ki za delovanje uporablja električno napetost 
med 50 in 1000 V za izmenični tok ter med 75 in 1500 V za enosmerni tok. 
 
Vzporedno je za EEO postavljen predpis glede EMC (elektromagnetne zdruţljivosti). Po tem predpisu 
je „oprema“ katerikoli aparat ali nepremični sestav;  „aparat“ pa je vsaka končna naprava ali 
kombinacija teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote dostopne na trgu za končnega 
uporabnika in lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo 
delovanje;  „nepremični sestav“ pa je določena kombinacija več vrst aparatov in, kjer je to ustrezno, 
drugih naprav, ki so sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej določenem 
mestu. 

Izpostaviti pa je potrebno pri tovrstnih proizvodih (EEO) še veljavno zakonodajo na področju okoljsko 
primerne zasnove (Eco Design), EMC in RoHS, ki za EO ţe v vseh izdajah zahteva označevanje 
proizvodov s proizvajalcem z naslovom in tudi uvoznikov z naslovom, če proizvajalec nima sedeţa v 
EU; te zahteve so torej še bolj jasno postavljene v prenovljenih direktivah LVD (2014/35/EU) in EMC 
(2014/30/EU), ki sta bili ţe veljavni od izdaje v letu 2014 dalje, dokončno obvezni pa za vse proizvode, 
ki so dani na trg po 20. aprilu 2016. Gre za bistveno povečani poudarek po zagotavljanju sledljivosti 
proizvodov do proizvajalca in kot jo je postavil paket prenovljene zakonodaje po novem zakonodajnem 
okviru EU iz leta 2008 (Uredbi ES 764/2008 in 765/2008 ter Sklep (ES) 768/2008). 
 
Vse več je tudi proizvodov z daljinskim (brezţičnim) upravljanjem (WiFi) in pri njih velja specifična 
zahteva za tovrstno EEO kot radijsko opremo  („radijska oprema“ je električni ali elektronski proizvod, 
ki oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske 
determinacije, ali električni ali elektronski proizvod, ki z dodatno opremo, kot je na primer antena, 
lahko oddaja oziroma sprejema radijske valove za namene radijske komunikacije oziroma radijske 
determinacije) in sicer v zagotavljanju Izjave EU o skladnosti pri proizvodu v prometu; če gre za 
proizvode, ki morajo ustrezati tudi zahtevam teh predpisov (Pravilnika v RS iz leta 2016 oz. po direktivi 
1999/5/ES prenovljene direktive 2014/53/EU) za radijsko opremo, mora biti k EEO priloţena Izjava EU 
o skladnosti; sprejemljivo je, da je v navodilih samo sporočilo glede skladnosti, mora pa biti navedena 
usmeritev do naslova, kjer se pridobi celotna Izjava EU o skladnosti; po določbah EU zakonodaje 
mora biti Izjava EU o skladnosti enotna in mora torej proizvajalec v njej potrditi skladnost z zahtevami 
vseh predpisov, ki veljajo za proizvod.  
 
Po določbah Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi (Direktiva RoHS) in ki jo v Republiki Sloveniji v pravni red prenaša  Pravilnik o 
omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 
102/2012) "EEO" pomeni opremo, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali 
elektromagnetnih polj, in opremo za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj ter je oblikovana za 
uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1000 voltov za izmenični tok in 1500 voltov za enosmerni 
tok . 
 
Četudi torej osnovni predpis za EO (v RS: Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na 
trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/2016) oz. 
direktiva 2014/35/EU) ne določa Izjave EU o skladnosti kot spremljajoče pri proizvodu v prometu, pa 
določbe po enotni izjavi v primeru, da gre za EEO, ki je istočasno tudi radijska oprema, določajo 
razpoloţljivost in dostopnost do (enotne) Izjave EU o skladnosti za takšne proizvode kot EEO z WiFi 
povezavo … 
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Pri tem je potrebno pravilno upoštevati pojasnilo (točka 4.2.2.3 v Modrem vodniku), da je proizvod 
lahko tudi, če je sestavljen iz več delov/sestavin, proizvod je lahko (en) sestav delov …. (v takih 
primerih se npr. garnituri/paketu dodeli številka predmeta, ki se uporabi tudi v izjavi EU o skladnosti, 
glavni namen oznake za prepoznavo je omogočiti organom za nadzor trga, da prepoznajo posamezen 
proizvod in ga poveţejo z izjavo EU o skladnosti …) 
 
Med EEO spadajo tudi električni aparati, katerih napajanje je preko baterij in glede na definicijo za 
električno opremo, ki se uporablja znotraj določenih napetostnih mej, da je „električna oprema“ vsaka 
oprema, namenjena za uporabo z napetostjo med 50 in 1 000 volti za izmenični tok in med 75 in 1 500 
volti za enosmerni tok), v tem primeru takšna EEO ni predmet predpisa za električno opremo (LVD), 
morajo pa aparati ustrezati zahtevam drugih relevantnih predpisov: glede EMC, RoHS …, RED. 
 
V vsakem primeru morajo biti torej za EEO smiselno ustrezno in pravilno upoštevane določbe 
posebnih predpisov za EEO in katerih velik del je v RS izdanih na podlagi določil ZTZPUS-1 - 
Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011) in ti 
tehnični predpis v RS pomenijo prevzem posameznih evropskih direktiv: 
- Električna varnost - Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana 
za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/2016) in pomeni prevzem 
direktive 2014/35/EU, ki pomeni prenovitev direktive 2006/95/ES (LVD); določbe prenovljene direktive 
so obvezne za EEO, ki je dana na trg od 20.4.2016 dalje; pravilnik v RS je uveljavljen s 4.6.2016  in je 
EEO, ki je bila dana na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo novega pravilnika, lahko dostopna na trgu 
ali dana v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika; 
- Elektromagnetna zdruţljivost: Pravilnik o elektromagnetni zdruţljivosti (Uradni list RS, št. 39/2016) in 
pomeni prevzem direktive 2014/30/EU in ta pomeni prenovitev direktive 2004/108/ES (EMC); ); 
določbe prenovljene direktive so obvezne za EEO, ki je dana na trg od 20.4.2016 dalje; pravilnik v RS 
je uveljavljen s 4.6.2016  in je EEO, ki je bila dana na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo novega 
pravilnika, lahko dostopna na trgu ali dana v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika; 
- Radijska oprema – Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/2016) in pomeni prevzem direktive 
RED 2014/53/EU; pravilnik je z 2.2.2016 zamenjal Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski 
terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/2009), ki je pomenil prevzem tozadevne EU direktive 
(R&TTE) 1999/5/ES; konec prehodnega obdobja je bil 12.6.2016 in od takrat je lahko dana na trg 
(prvič dostopna na Notranjem trgu EU samo še oprema skladna z novim pravilnikom oz. direktivo 
2014/53/EU; radijska oprema, ki je skladna s starim pravilnikom (in direktivo 1999/5/ES), je lahko 
dostopna na trgu ali dana v uporabo še do 12. junija 2017; 
- RoHS - od 2.1.2013 za tovrstne proizvode (EEO) velja tudi predpis glede vsebnosti nevarnih snovi 
(t.i. RoHS II) in sicer: Pravilnik o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in 
elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012, 20/2014), sprejet na podlagi 5. člena ZTZPUS-1; 
predpis pomeni prevzem Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, spremenjene z 
delegiranimi direktivami: od 2014/1/EU do 2014/16/EU. 
 
Vsi zgoraj navedeni predpisi pomenijo posebne predpise na osnovi usklajevalne zakonodaje Novega 
zakonodajnega pristopa EU (New Approach iz leta 1985), na osnovi katere morajo biti proizvodi 
označeni z oznako skladnosti CE. Pred dajanjem na trg je morala biti skladnost proizvoda z zahtevami 
vseh predpisov potrjena z enotno Izjavo EU o skladnosti. 
Med zakonodajo (Novega pristopa) z zahtevo po oznaki CE in izdaji enotne Izjave EU o skladnosti 
spadajo tudi predpisi glede okoljsko primerne zasnove, ki so sprejeti in veljavni v RS na osnovi 
določb Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014) in: 
- Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni 
list RS, št. 76/2014), ki pomeni prevzem EU predpisa: Direktiva 2009/125/ES in uvaja v RS 
neposredno uporabo Uredb Komisije (ES oz. EU) o izvajanju Direktive 2005/32/ES oz. 2009/125/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo: 
- gospodinjskih hladilnih aparatov - št. 643/2009 z dne 22. julija 2009, 
- televizorjev - št. 642/2009 z dne 22. julija 2009, 
- gospodinjskih pralnih strojev - št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010, 
- gospodinjskih pomivalnih strojev - št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010, 
- gospodinjskih ter pisarniški opremi - št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008, spremenjena z 
642/2009 in 801/2013, 
- neusmerjenih svetil v gospodinjstvu - št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009, spremenjene z 859/2009 z dne 
18. 9.2009, 
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- fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih 
naprav in svetilk za delovanje teh sijalk - št. 245/2009 z dne 18. 3. 2009, 
- zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod - obremenitvijo - 
št. 278/2009 z dne 6. 4. 2009, 
- elektromotorjev - št. 640/2009 z dne 22. 7. 2009, 
- samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke - št. 641/2009 z dne 
22. 7.2009, 
- ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW - št. 327/2011 
z dne 30. 3. 2011, 
- klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev - št. 206/2012 z dne 6. 3. 2012, 
- vodnih črpalk - št. 547/2012 z dne 25. 6. 2012, 
- računalnikov in računalniških streţnikov - št. 617/2013 z dne 26. 6. 2013, 
- sesalnikov - št. 666/2013 z dne 8. 7. 2013, 
- grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov - št. 813/2013 z dne 2. 8. 2013, 
- grelnikov vode in hranilnikov tople vode - št. 814/2013 z dne 2. 8. 2013, 
- gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap - št. 66/2014 z dne 14. 1. 2014, 
- majhnih, srednjih in velikih transformatorjev – št. 548/2014 z dne 21. 5. 2014, 
- prezračevalnih enot – št. 1253/2014 z dne 7.7.2014. 
- usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme – št. 2015/1428, 
- profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje – št. 2015/1095, 
- lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo – št. 2015/1185, 
- lokalnih grelnikov prostorov – št. 2015/1188, 
- kotlov na trdno gorivo – št. 2015/1189. 
! Nekatere zadnje uredbe (EU) so sicer ţe veljavne, njihove zahteve pa bodo obvezne šele v 
prihodnjih letih. 
 
Zahteve o skladnosti proizvodov glede okoljsko primerne zasnove so določene tudi neposredno v 
Energetskem zakonu v 327. členu, v predmetni uredbi RS ter še bolj podrobno v vsakokratni uredbi 
EU oz. ES. 
Predpisi o okoljsko primerni zasnovi in 327. člen EZ-1 določajo tudi postopke zagotavljanja skladnosti, 
ki jih morajo izvesti proizvajalci in tudi izdati (enotno) Izjavo EU o skladnosti ter proizvode označiti z 
oznako skladnosti CE. Proizvajalci morajo pred izdajo izjave izdelati tudi Oceno skladnosti. Oceno 
skladnosti in Izjavo EU o skladnosti ter vse ostale dele tehnične dokumentacije morajo proizvajalci na 
osnovi utemeljene zahteve predloţiti za-to pristojnim organom za nadzor trga. 
10. člen Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo 
določa, da morajo proizvajalci skladno z zahtevami izvedbenega predpisa končnim uporabnikom 
proizvodov zagotoviti: 
a) informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda, ter 
b) podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne zasnove. 
 
Večina EEO, za katero veljajo predpisi glede okoljsko primerne zasnove, mora ustrezati tudi zahtevam 
glede energijskega označevanja in s tem pri distribuciji in v prodaji na drobno tudi zagotavljanju 
tozadevnega označevanja ter spremne dokumentacije pri tovrstnih proizvodih. Zahteve izhajajo iz 
določb Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014) in določb Zakona o varstvu 
potrošnikov (ZVPot) ter na osnovi EZ-1 sprejetih predpisov glede energijskega označevanja: 
- Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni 
list RS, št. 65/2014), ki pomeni prevzem EU predpisa: Direktiva 2010/30/EU Evropskega Parlamenta 
in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk 
in standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 12. 5. 2010) 
in: 
Delegirane Uredbe Komisije (EU) o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih aparatov in sicer za energijsko označevanje, kot npr.: 
- gospodinjskih hladilnih aparatov – št. 1060/2010; ta uredba se uporablja od 30. 11. 2011; 
- gospodinjskih pralnih strojev – št. 1061/2010; ta uredba se uporablja od 20. 12. 2011; 
- gospodinjskih pomivalnih strojev – št. 1059/2010; ta uredba se uporablja od 20. 12. 2011; 
- gospodinjskih sušilnih strojev – št. 392/2012; ta uredba se uporablja od 29. 05. 2012; 
- televizijskih sprejemnikov – št. 1062/2010; ta uredba se uporablja od 30. 11. 2011; 
- klimatskih naprav – št. 626/2012; ta uredba se uporablja od 1.1.2013; 
- električnih sijalk in svetilk – št. 874/2012; ta uredba se uporablja od 1.9.2013; 
- sesalnikov – št. 665/2013; ta uredba se uporablja od 1.09.2014; 
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- gospodinjske pečice in kuhinjske nape – št. 65/2014; ta uredba se uporablja od 1.1.2015; 
- grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje 
temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje 
temperature in sončne naprave št. 811/2013; ta uredba se uporablja od 26.9.2015; 
- grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave - št. 812/2013; 
ta uredba se uporablja od 26.9.2015; 
- v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu – št. 518/2014; ta uredba je 
začela veljati 20.3.2014; 
- stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami št. 1254/2014; ta uredba se uporablja od 
1.1.2016; 
- profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje – št. 2015/1094; ta uredba se uporablja od 1.7.2016; 
- lokalnih grelnikov prostorov – št. 2015/1186; ta uredba se uporablja od 1.7.2016; 
- kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje 
temperature in sončnih naprav – št. 2015/1187; ta uredba se uporablja od 1.1.2018. 
 
V teh predpisih se v vsakokratni uredbi določa tudi način energijskega označevanja in zagotavljanje t.i. 
podatkovne kartice (lista). Podatkovna kartica (podatkovni list) proizvoda je standardna preglednica 
podatkov v zvezi s proizvodom, vsebina standardnih podatkov o izdelku je predpisana v vsakokratni 
uredbi. Ti se lahko prikaţejo v obliki barvne ali črno–bele kopije energijske nalepke. V takem primeru 
se navedejo tudi vsi ostali standardni podatki, ki še niso prikazani na nalepki. 
Informacije za končne uporabnike morajo biti v slovenskem jeziku. 
 
6. člen (zahteve v zvezi s podatki) posebnega predpisa) Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih 
z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) trgovcem določa obveznost, 
da se podatki s podatkovne kartice proizvoda vključijo v prospekt o proizvodu ali drugo gradivo, ki je 
priloţeno proizvodu, ko se ta proda končnemu uporabniku. 
 
7. člen (prodaja na daljavo in druge oblike prodaje) uredbe določa: 
Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek 
interneta, telefonske prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom ne more videti 
proizvoda razstavljenega, mora biti končni uporabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na 
nalepki proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi. 
 
Glede energijskega označevanja in zagotavljanja podatkovnih kartic v zvezi z označevanjem izdelkov, 
povezanih z energijo, na internetu, je izdana posebna delegirana uredba (EU) št. 518/2014. 
 
Zahteve glede označevanja z energijskimi nalepkami in zagotavljanja standardnih podatkov o izdelkih 
ter predpisanih sporočil za uporabnike so določene tudi neposredno v Energetskem zakonu in 
tozadevni uredbi RS. 
 
Velik del električnih proizvodov morajo ustrezati tudi zahtevam posebnega predpisa glede t.i. OEEO 
(odpadne električne in elektronske opreme): 
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) (Uradni list RS, št. 107/2006, 
55/2015). 
Predpis pomeni tudi prevzem direktive 2002/96/ES, prenovljene z direktivo: 2012/19/EU (direktiva 
WEEE). 
Upošteva se tudi določbe Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 UPB, 70/2008, 
108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013), ZVO-1, ter na njegovi osnovi sprejetega predpisa o OEEO ter 
tudi: 
- Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list 
RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012). 
Oba ta dva predpisa določata obvezno označevanje EEO in baterij z oznako prečrtanega smetnjaka 
za ločeno zbiranje OEEO in izrabljenih baterij. Oblika in velikost oznake je predpisana. (najmanj 
0,5x0,5 cm na bateriji oz. 1x1 cm na embalaţi). 
V prometu proizvodov, ki se napajajo z baterijami in so le-te ţe vgrajene, mora imeti proizvod 
navodila, kako se baterije varno izvzamejo iz naprave. 
Če gre za proizvode, ki delujejo na baterije in je sestavni del primarnega proizvoda tudi ločena 
električna oprema za napajanje (pretvarjanje izmeničnega toka iz električnega omreţja v enosmerni ali 
izmenični tok z niţjo napetostjo) kot zunanji napajalnik, mora ta del opreme izpolnjevati zahteve glede 
okoljsko primerne zasnove proizvodov (Eco Design). 
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Postopek za ugotavljanje skladnosti je za električno opremo glede električne varnosti je opisan 
v Prilogi 3 Pravilnika o omogočanju dostopnosti EO na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej - Interna kontrola proizvodnje. Gre za postopek, pri katerem proizvajalec, 
potem ko je izvršil obveznosti glede priprave tehnične dokumentacije, zagotavlja in izjavlja, da 
električna oprema izpolnjuje zahteve pravilnika z namestitvijo oznake skladnosti CE na vsak proizvod 
in s podano pisno Izjavo EU o skladnosti. 
 
Tehnična dokumentacija mora omogočiti, da se z njeno pomočjo ugotovi skladnost električne opreme 
z zahtevami (vsakokratnega) predpisa ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganj(a). Za tako 
ugotovitev mora tehnična dokumentacija vsebovati uporabljene zahteve v obsegu, ki je pomemben za 
tako ugotavljanje, in zajema načrtovanje, proizvodnjo in delovanje električne opreme. 
Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da proizvodni proces zagotavlja skladnost proizvedene 
električne opreme s tehnično dokumentacijo in z zahtevami predpisa za EO, ki se nanašajo nanjo. 
Podobne določbe kot zgoraj po Pravilniku o OE, so tudi v Pravilniku o EMC določene kot postopek 
ugotavljanja skladnosti aparatov z bistvenimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. To se glede na 
določbe 13. člena (domneva o skladnosti opreme na podlagi harmoniziranih standardov) in 14. člena 
(postopki ugotavljanja skladnosti aparata) ugotavlja v postopku, opisanem v Prilogi 2 tega pravilnika 
(notranja kontrola proizvodnje) oz. po prosti presoji proizvajalca s postopkom v Prilogi 3. 
 
V prenovljeni izdaji predpisov za električno opremo in glede EMC (direktivi 2014/30/EU in 2014/35/EU) 
so določbe predpisov glede na predhodne izdaje predpisov ostale bistveno nespremenjene; potrebno 
je omeniti Prilogo III prenovljene direktive EMC – 2014/30/EU, ki še bolj podrobno in usklajeno s 
sklepom ES 768/2008 opisuje moţni postopek EU- pregleda tipa po Modulu B in pridobitev Certifikata 
o EU-pregledu tipa ter tudi njegove omejitve. 
Navaja se npr.: 
Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki ima tehnično dokumentacijo v zvezi s certifikatom o EU-
pregledu tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa, ki bi lahko vplivale na skladnost aparata z 
bistvenimi zahtevami te direktive ali na pogoje veljavnosti tega certifikata. Take spremembe zahtevajo 
dodatno odobritev v obliki dodatka k prvotnemu certifikatu o EU-pregledu tipa. 
 
Glede tehnične dokumentacije so določbe predpisa glede EMC (in vsebinsko enako za EO): 
Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo. Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti aparata 
z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganj(a). 
Tehnična dokumentacija podrobno navaja veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako 
ugotavljanje, zajema načrtovanje, proizvodnjo in delovanje aparata. Tehnična dokumentacija, kadar je 
to ustrezno, vsebuje vsaj naslednje elemente: 
(a) splošni opis aparata; 
(b) shematične prikaze načrtovanja ter izdelavne risbe in sheme sestavnih delov, podsestavov, 
tokokrogov itd.; 
(č) opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanja aparata; 
(d) seznam harmoniziranih standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali deloma in katerih sklicevanja 
so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in, kadar ti harmonizirani standardi niso bili 
uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev iz te direktive, vključno s seznamom 
drugih ustreznih tehničnih spečifikacij, ki so bile uporabljene. V primeru delno uporabljenih 
harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji podrobno navedejo deli, ki so bili uporabljeni; 
(e) rezultate opravljenih izračunov pri načrtovanju, izvedenih pregledih itd.; 
(f) poročila o preskusih. 
 
Zahteve glede zagotavljanja skladnosti v proizvodnji: 
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se s proizvodnim procesom in njegovim spremljanjem 
zagotovi skladnost proizvedenih aparatov s tehnično dokumentacijo in z bistvenimi zahtevami iz točke 
1 Priloge I. 
 
Zahteve glede Oznaka CE in izjave EU o skladnosti (npr. iz direktive EMC za električne aparate, 
enako iz direktive za EO): 
- Proizvajalec namesti oznako CE na vsak posamezen aparat, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz te 
direktive. 
- Proizvajalec pripravi za vzorčni aparat in sestavi pisno izjavo EU o skladnosti za vsak model 
proizvoda in jo hrani skupaj s tehnično dokumentacijo za potrebe nacionalnih organov, ter jim jo daje 
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na voljo še 10 let po tem, ko je bil aparat dan na trg. Izjava EU o skladnosti identificira aparat, za 
katerega je bila pripravljena. 
Pristojnim organom se na njihovo zahtevo zagotovi izvod izjave EU o skladnosti. 
……. 
Posebno je potrebno izpostaviti zahtevo prenovljenih predpisov po izdelavi in zagotavljanju Ocene 
tveganja kot obvezni sestavni del tehnične dokumentacije! 
 
Sicer pa je potrebno v tem zapisu zaradi preprečitve kakršnekoli dvoumnosti opozoriti, da so vsi 
proizvodi, ki so opremljeni z električnim napajanjem in elektronskim upravljanjem, poleg predpisov za 
EEO, kot se pojasnjujejo zgoraj v prenovljenih izdajah, lahko v osnovi tudi predmet predpisov za 
stroje, tlačno opremo, gradbene proizvode ….. 
Posamezni takšni predpisi, kot npr. za stroje v direktivi 2006/42/ES v točki 1.5.1 Priloge I, imajo 
določbo o izključevanju uporabe predpisa za električno opremo … 
(Kadar ima stroj električno napajanje, mora biti načrtovan, izdelan in opremljen tako, da so vse 
nevarnosti električnega značaja preprečene ali pa jih je mogoče preprečiti. Za stroje se uporabljajo 
varnostni cilji, določeni v Direktivi 73/23/EGS (op.p.: 2006/95/ES, prenovljene z 2014/35/EU). Vendar 
so obveznosti glede ugotavljanja skladnosti in dajanja strojev na trg in/ali v obratovanje v zvezi z 
električno nevarnostjo urejene izključno s to direktivo (op.p.: o strojih).) 
 
EEO, ki se nudi na trgu, tudi v prodaji na drobno potrošnikom, mora biti skladna z zahtevami vseh 
relevantnih predpisov (predpisov, ki veljajo za konkretni primer opreme oz. aparata). Skladnost mora 
biti zagotovljena ţe v načrtovanju proizvoda, preden so proizvodi dani na trg. Proizvodi na trgu morajo 
biti predpisano označevani, proizvodom mora biti priloţena spremna dokumentacija. 
 
Skladnost proizvodov mora biti zagotovljena in zagotavljana s strani vseh gospodarskih subjektov v 
celotni dobavni verigi, ki omogoča dostopnost proizvodov na trgu. Gre za: proizvajalce, pooblaščene 
zastopnike, uvoznike in distributerje. 
 
Način označevanja proizvodov, torej tudi EEO, zagotavljanje Izjave EU o skladnosti, se v praksi 
pogosto ugotavlja kot neskladno z določbami usklajevalne zakonodaje EU Novega pristopa (iz leta 
1985) in prenovljene po novem zakonodajnem okviru (NLF) iz leta 2008 in kot je le-to npr. 
predstavljeno in pojasnjeno v zadnji izdaji Vodila za uporabo usklajevalne zakonodaje EU (Blue 
Guide): 
http://eč.europa.eu/DočsRoom/dočuments/4942 
 
Sicer pa iz teh pojasnil obstoječih direktiv EU in iz zadnjih izdaj prenovljenih predpisov (direktiv EU iz 
leta 2014, kot sta npr. za EO 2014/35/EU in EMC 2014/30/EU) izhajajo tozadevne določbe: 
Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na proizvod ali na njegovo tablico s 
podatki. Če to ni mogoče ali upravičeno zaradi narave proizvoda, mora biti oznaka nameščena na 
embalaţo in na spremne dokumente, če zadevna zakonodaja predpisuje takšne dokumente. 
Proizvajalci zagotovijo, da so na proizvodu, katerega so dali na trg, označeni tip, serija ali serijska 
številka ali kateri koli drugi identifikacijski element ali da v primeru, kadar velikost ali narava proizvoda 
tega ne dopušča, navedejo zahtevane informacije na embalaţi ali v dokumentu, ki je priloţena 
proizvodu. 
Proizvajalci na proizvodu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno 
znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na 
embalaţi ali v dokumentu, ki je priloţen aparatu. V naslovu se navede center za stike, na katerem je 
proizvajalec dosegljiv. 
Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv. 
Obrazloţitev pomena "kadar pa to ni mogoče" v posameznih točkah gornjega Vodila (npr. glede 
velikosti oznake CE v točki 4.5.1 in proizvajalca v točki 4.2.2.1) usmerja, da le-te veljajo res samo za 
proizvode, kjer to ni mogoče zaradi npr. premajhne velikosti proizvoda, sicer pa se te izjeme ne 
upoštevajo. 
Splošna pravila za oznako CE so določena v vsakokratnem predpisu, izhajajo pa iz določb 30. člena 
Uredbe (ES) 765/2008 v povezavi s Prilogo II te Uredbe: 
Če posebna zakonodaja ne določa posebnih mer, je oznaka CE visoka najmanj 5 mm. 
 
Tako vodilo (Blue Guide) za obstoječe veljavne direktive EU, kot tudi prenovljene direktive iz leta 
2014, glede izdaje Izjave EU o skladnosti podajajo nedvoumne določbe o načinu izdaje in zagotovitve 
enotne Izjave EU o skladnosti (po vseh predpisih) v predpisani vsebini: 

http://eč.europa.eu/DočsRoom/dočuments/4942
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- ES-Izjava o skladnosti (Izjava EU o skladnosti) mora biti izdana od proizvajalca (in ne od npr. 
»Supplier«); obveznost izdaje Izjave EU o skladnosti tudi naj ne bi bila naloga pooblaščenega 
zastopnika; 
- proizvajalec z naslovom mora biti označevan na proizvodu; 
- proizvajalec, ki natančno pozna postopek načrtovanja in proizvodnje, je najprimernejši za izvedbo 
postopka ugotavljanja skladnosti (in s tem izdajo Izjave EU o skladnosti); ugotavljanje skladnosti bi 
zato morala ostati izključno obveznost proizvajalca; 
- …… 
Sicer pa je nesporna določba, da se vsak gospodarski subjekt, ki da proizvod na trg pod svojim 
imenom ali blagovno znamko, šteje za proizvajalca, če je prevzel obveznosti proizvajalca in zanj 
potem veljajo obveznosti proizvajalca, ki jih mora biti sposoben izpolnjevati in npr. v nadzoru to tudi 
ustrezno izkazovati in dokazovati. 
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III. UČINKOVITA RABA ENERGIJE - Energetska učinkovitost proizvodov po DEU in EZ-1 ter 
EcoDesign predpisih 
 
Kot je ţe navedeno v predhodnem poglavju o zahtevah za EEO, prenovljena tehnična zakonodaja 
Novega pristopa (NA) po novem zakonodajnem okviru NLF 2008 za električno elektronsko opremo 
(EEO) in druge vrste proizvodov ne določa kot »pomembna« samo predpisa glede električne varnosti 
(LVD) in glede EMC oz. radijske opreme.  
 
Ţe dolgo časa bi morali vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo 
mesto npr. predpise o okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju ….  
 
Pri zakonodaji glede okoljsko primerne zasnove proizvodov gre ravno tako za zakonodajo t.i. Novega 
pristopa, ki v EU temelji na krovni direktivi 2009/125/ES in na njeni osnovi izdanih uredbah (EU) za 
posamezne vrste proizvodov. 
 
Poleg aktualnosti ob prenovitvi tehnične zakonodaje NA po NLF 2008 je potrebno ustrezno slediti tudi 
vsem stalno dopolnjujočim zahtevam za proizvode glede učinkovite rabe energije. 
 
Veliko tega (o energetski učinkovitosti) je med drugim določila tudi Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta številka 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (skrajšano: DEU). 
Direktiva je med drugim uvedla tudi spremembi direktiv: 
- 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov in 
- 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo 
nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku. 
DEU je posegla tudi na področje Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. 
Ta direktiva DEU (2012/27/EU) je med drugim usmerjena tako tudi v izkoriščanje znatnih moţnosti 
prihranka energije, ki jih predstavljajo izdelki, povezani z energijo. Zato je bila direktiva izdana z 
namenom pospešiti in razširiti izvajanje Direktive 2009/125/ES in Direktive 2010/30/EU. Pri uporabi naj 
bi prednost imeli izdelki, ki imajo glede na okoljsko primerno zasnovo izdelkov največjo moţnost 
prihranka energije. 
Drţave članice naj bi po direktivi o energetski učinkovitosti 2012/27/EU določile zahteve glede 
energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in ob 
upoštevanju Direktive 2009/125/ES glede okoljsko primerne zasnove izdelkov ter njenih izvedbenih 
ukrepov. Zato je bilo treba direktivi za proizvode in direktivo za stavbe ustrezno spremeniti, vse z 
namenom za doseganje cilja direktive o energijski učinkovitosti in sicer uresničitve enega od ciljev 
Unije o 20- odstotnem povečanju energetske učinkovitosti do leta 2020 in priprave podlage za 
nadaljnje izboljšanje energetske učinkovitosti po letu 2020. 
(Poleg tega tudi DEU od drţav članic zahteva, da so do 30. aprila 2014 oblikovale in objavile 
dolgoročne strategije obnove stavb, ki je bistvena obveznost, glede na to, da se skoraj 40 % končne 
energije porabi v gospodinjstvih, javnih in zasebnih poslovnih prostorih, trgovinah in drugih stavbah 
…). 
 
Da bi drţave članice to dosegle zadovoljivo, so bili z direktivo 2012/27/EU sprejeti ti dodatni ukrepi za 
energetsko učinkovitost, in ker se ta cilj laţje doseţe na ravni Unije, je Unija sprejela ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. 
Ker je popoln prenos direktive o energetski učinkovitosti v nacionalni pravni red drţav članic zahteval 
dolgoročno načrtovanje, je Komisija še pred rokom za prenos te direktive (5. junija 2014) izdala tudi 
sporočilo in spremne delovne dokumente v obliki smernice Komisije o izvajanju direktive o 
energetski ucinkovitosti /* COM/2013/0762 final */ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0762 
…. 
 
RS je veliko vsega tega (o energetski učinkovitosti) določila v svojem Energetskem zakonu EZ-1. … 
Tako so v III. poglavju: ENERGETSKA UČINKOVITOST v 1. oddelku: Zahteve za okoljsko primerno 
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo v 327. člen določene okoljske zahteve za proizvode na trgu 
in v uporabi, v 2. oddelku: Energijsko označevanje proizvodov pa je v 328. členu določeno energijsko 
označevanje proizvodov na trgu. V 3. oddelku EZ-1 so določbe glede energetske učinkovitost stavb in 
npr. v 333. Členu tudi glede energetske izkaznice … 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0762
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Za izvajanje 327. clena EZ-1 glede okoljsko primerne zasnove proizvodov in s tem direktive 
2009/125/ES (pred njo direktive: 2005/32/ES) je izdana v RS tudi še dodatna Uredba o tehničnih 
zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), 
ki pomeni torej prevzem EU predpisa: Direktiva 2009/125/ES in uvaja v RS neposredno uporabo 
Uredb Komisije (ES oz. EU) o izvajanju Direktive 2005/32/ES oz. 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo: 
- gospodinjskih hladilnih aparatov - št. 643/2009 z dne 22. julija 2009, 
- televizorjev - št. 642/2009 z dne 22. julija 2009, 
- gospodinjskih pralnih strojev - št. 1015/2010 z dne 10. novembra 2010, 
- gospodinjskih pomivalnih strojev - št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010, 
- gospodinjskih ter pisarniški opremi - št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008, spremenjena z 
642/2009 in 801/2013, 
- neusmerjenih svetil v gospodinjstvu - št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009, spremenjene z 859/2009 z dne 
18. 9.2009, 
- fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih 
naprav in svetilk za delovanje teh sijalk - št. 245/2009 z dne 18. 3. 2009, 
- zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod - obremenitvijo - 
št. 278/2009 z dne 6. 4. 2009, 
- elektromotorjev - št. 640/2009 z dne 22. 7. 2009, 
- samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke - št. 641/2009 z dne 
22. 7.2009, 
- ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW - št. 327/2011 
z dne 30. 3. 2011, 
- klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev - št. 206/2012 z dne 6. 3. 2012, 
- vodnih črpalk - št. 547/2012 z dne 25. 6. 2012, 
- računalnikov in računalniških streţnikov - št. 617/2013 z dne 26. 6. 2013, 
- sesalnikov - št. 666/2013 z dne 8. 7. 2013, 
- grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov - št. 813/2013 z dne 2. 8. 2013, 
- grelnikov vode in hranilnikov tople vode - št. 814/2013 z dne 2. 8. 2013, 
- gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap - št. 66/2014 z dne 14. 1. 2014, 
- majhnih, srednjih in velikih transformatorjev – št. 548/2014 z dne 21. 5. 2014, 
- prezračevalnih enot – št. 1253/2014 z dne 7.7.2014, 
- usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme – št. 2015/1428, 
- profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje – št. 2015/1095, 
- lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo – št. 2015/1185, 
- lokalnih grelnikov prostorov – št. 2015/1188, 
- kotlov na trdno gorivo – št. 2015/1189. 
! Nekatere zadnje uredbe (EU) so sicer ţe veljavne, njihove zahteve pa bodo obvezne šele v 
prihodnjih letih. 
 
Zahteve o skladnosti proizvodov glede okoljsko primerne zasnove so torej v RS določene v 
Energetskem zakonu v 327. členu in v dodatni uredbi RS ter še bolj podrobno v vsakokratni uredbi EU 
oz. ES, ki se v drţavah članicah uporabljajo neposredno. 
 
Predpisi o okoljsko primerni zasnovi in 327. člen EZ-1 določajo tudi postopke zagotavljanja skladnosti, 
ki jih morajo izvesti proizvajalci in tudi izdati Izjavo EU o skladnosti ter proizvode označiti z oznako 
skladnosti CE. 
Proizvajalci morajo pred izdajo izjave izdelati tudi Oceno skladnosti. 
Izjavo EU o skladnosti mora torej izdati proizvajalec kot enotno po vseh veljavnih predpisih Novega 
pristopa, ki določajo oznako CE in izdajo Izjave EU o skladnosti in sicer preden proizvod da na trg 
(prvič omogoči dostopnost proizvoda na Notranjem trgu EU). 
 
V predpisih in EZ-1 (327. člen), enako tudi v Uredbi o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno 
zasnovo proizvodov, povezanih z energijo se glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 
povezanih z energijo, določa tudi obveščanje potrošnikov in sicer, da morajo proizvajalci skladno z 
zahtevami izvedbenega predpisa končnim uporabnikom proizvodov zagotoviti: 
– informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni uporabi proizvoda, ter 
– podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove okoljsko primerne zasnove. 
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Večina EEO (in nekaterih drugih vrst proizvodov), za katero veljajo predpisi glede okoljsko primerne 
zasnove, mora ustrezati tudi zahtevam glede energijskega označevanja in s tem pri distribuciji in v 
prodaji na drobno tudi zagotavljanju tozadevnega označevanja ter spremne dokumentacije pri 
tovrstnih proizvodih. Zahteve izhajajo iz določb Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 
17/2014) in določb Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter na osnovi EZ-1 sprejetih in veljavnih 
predpisov glede energijskega označevanja: 
- Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi 
podatki za proizvode, povezane z energijo (Uradni list RS, št. 50/2012), ki pomeni prevzem EU 
predpisa: Direktiva 2010/30/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in 
drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku 
(UL L št. 153 z dne 12. 5. 2010) in: 
- Delegirane Uredbe Komisije (EU) o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih aparatov in sicer za energijsko označevanje 
različnih proizvodov, podobno kot je to na področju okoljsko primerne zasnove proizvodov. 
V teh predpisih se v vsakokratni uredbi določa tudi način energijskega označevanja in zagotavljanje t.i. 
podatkovne kartice (lista). Podatkovna kartica (podatkovni list) proizvoda je standardna preglednica 
podatkov v zvezi s proizvodom, vsebina standardnih podatkov o izdelku je predpisana v vsakokratni 
uredbi. Ti se lahko prikaţejo v obliki barvne ali črno–bele kopije energijske nalepke. V takem primeru 
se navedejo tudi vsi ostali standardni podatki, ki še niso prikazani na nalepki. Informacije za končne 
uporabnike morajo biti v slovenskem jeziku. 
 
Prenovljena tehnična zakonodaja Novega pristopa po novem zakonodajnem okviru NLF 2008 za 
električno elektronsko opremo (EEO) in druge vrste proizvodov ne določa kot »pomembna« samo 
predpisa glede električne varnosti (LVD) in glede EMC oz. radijske opreme, ţe dolgo časa bi morali vsi 
proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti na prvo mesto npr. predpise o 
okoljsko primerni zasnovi (EcoDesign) in energijskem označevanju ….  
Pri zakonodaji glede okoljsko primerne zasnove proizvodov gre ravno tako za zakonodajo t.i. Novega 
pristopa in ta del zakonodaje  o okoljsko primerni zasnovi proizvodov v EU temelji na krovni direktivi 
2009/125/ES in na njeni osnovi izdanih uredbah (EU) za posamezne vrste proizvodov. 
 
Ne gre pozabiti, da so predmet predpisov glede okoljsko primerne zasnove in energijskega 
označevanja poleg EEO tudi drugi proizvodi. Tako se v zadnjem času na seznamih takih proizvodov 
oz. v izdanih EU uredbah pojavljajo tudi gradbeni proizvodi (grelniki na trda goriva) in npr. t.i. kurjena 
tlačna oprema, tudi plinske naprave, vse kot kurilne naprave oz. različni generatorji toplote in različni 
grelniki. 
 
Prav tako je potrebno opozoriti, da nekatere lastnosti glede energijske učinkovitosti, kar morajo 
upoštevati in o tem zagotavljati podatke in informacije proizvajalci, določa tudi Uredba (EU) št. 
305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in vsakokratni posamezni 
harmonizirani standard za posamezne vrste gradbenih proizvodov (na področju zakonodaje o 
gradbenih proizvodih so harmonizirani standardi kot sestavni del zakonodaje obvezni). 
 
Skratka: za izvajanje vseh zahtev druţbe glede energijske učinkovitosti morajo prispevati svoj del tudi 
ţe proizvajalci s tem, ko morajo zagotavljati skladnost svojih proizvodov z zahtevami tozadevnih 
predpisov. Tako morajo o tem izvesti ustrezne postopke (ocene skladnosti) in zagotavljati predpisano 
tehnično dokumentacijo, proizvode pa opremiti z ustreznimi oznakami in podatki ter informacijami. 
 
Vse to o okoljsko primerni zasnovi proizvodov in njihovi energijski učinkovitosti morajo poznati in 
ustrezno upoštevati tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo s projektiranjem objektov ali kakorkoli drugače 
sodelujejo v aktivnosti načrtovanja in izvajanja objektov ter storitev povsod tam in takrat, ko je to 
povezano z energetsko učinkovitostjo, kot je to med drugim določeno v direktivi 2012/27/EU in našem 
EZ-1 …  
Na to direktiva in zakon opozarjata in postavljata zahteve. 
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Glede učinkovite rabe energije najdemo tudi npr. zapisano: 
»Za izvajanje trajnostnega pristopa pa je nujno potrebno izpolnjevati tudi tiste določbe okoljske 
zakonodaje, ki se nanašajo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje deleţa obnovljivih 
virov energije.« 
http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/334/Izvajanje-ukrepov-U%C4%8CINKOVITE-
RABE-ENERGIJE-s-pomo%C4%8Djopogodbeni%C5%A1tva-in-
subvencij?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=vse_o_izvajanju_ukrepov_ure_s_pomocjo_pogodbenis
tva_in_subvencij 

Lahko še dodamo: 
Za vse to pa lahko veliko prispevajo ţe proizvajalci posameznih proizvodov in vsi tisti, ki načrtujejo in 
izvajajo vgradnjo ter uporabo teh proizvodov. Ţe zakonodaja za proizvode določa njihove obveznosti, 
da so za proizvode zagotovljene ţe ustrezne lastnosti, ki prispevajo k učinkovitemu izvajanju okoljske 
zakonodaje glede ne samo energijske učinkovitosti, ampak tudi različnih emisij … 
 
Nenazadnje je okoljsko primerna zasnova proizvodov in njihova energijska učinkovitost ter vse druge 
lastnosti proizvodov, ki vplivajo posredno ali neposredno na varstvo okolja, prisotna vse bolj med 
nami. S tem se ljudje srečujemo na vsakem koraku, ko kupujemo in uporabljamo proizvode tudi za 
vsakodnevno uporabo v povsem običajnem ţivljenju. Pri tem pa smo nemalokrat premalo pozorni na 
to, kako so vsi ti naši proizvodi bolj ali manj usklajeni z okoljskimi zahtevami. 
 
Celotna tehnična zakonodaja mora imeti pomembno vlogo tudi pri nastajanju novih proizvodov znotraj 
t.i. krožnega gospodarstva, ki poleg svojih okoljevarstvenih ciljev pomeni za vse priloţnost v tem, da 
se vsi viri za izrabljene izdelke ponovno maksimalno uporabijo nazaj v nastajanju proizvodov. 
Proizvajalci morajo v načrtovanju proizvodov še bistveno več pozornosti usmerjati v pogledu 
energijske učinkovitosti, emisij (EMC, hrupa, drugih sevanj …), vsebnosti nevarnih snovi, zagotavljanju 
zbiranja OEEO in vseh drugih odpadnih proizvodov…, na tem področju pa bi morala še več prispevati 
tudi zakonodaja in vsi, ki so z njo povezani, od zakonodajalca, nadzornih organov, strokovne javnosti, 
gospodarskih subjektov, ki so kakorkoli vezani na omogočanje dostopnosti in uporabe in vse do 
potrošnikov. 
 
V Luksemburg je bilo 20. 06. 2016 zaključeno zasedanje Sveta EU za okolje. Med pomembnejšimi 
poudarki Sveta je bila razprava (okoljskih) ministrov o dveh zakonodajnih dosjejih, ki bosta dolgoročna 
prispevala k čistejšemu zraku in zmanjšanju emisij v EU, in sicer predlogu direktive o spremembi 
Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naloţb 
(t.i. Direktiva o trgovanju z emisijskimi kuponi – ETS) ter Predlogu direktive o zmanjšanju nacionalnih 
emisij za nekatera onesnaţevala zraka (t.i. NEC direktiva). 
Predloga predstavljata tudi uresničevanje cilja EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 
40% do leta 2030 skladno s sklepi Evropskega Sveta iz leta 2014. 
 
Ministri drţav članic so razpravljali udi o potrebnih drugih korakih po sprejetju Pariškega podnebnega 
sporazuma, zato so sprejeli skupno Izjavo Sveta, ki omogoča ratifikacijo Pariškega sporazuma na 
ravni Unije in drţav članic v najkrajšem moţnem času in sicer z namenom, da bi postali pogodbenice 
do datuma, ko bo sporazum pričel veljati. Izjava vsebuje tudi upoštevanje ustavnih in drugih določil 
drţav članic za izvedbo postopka ratifikacije. Komisija je ob tej točki ministrom predstavila tudi predlog 
Sklepa Sveta o ratifikaciji pariškega sporazuma v imenu EU. 
 
V ne-zakonodajnem delu so ministri sprejeli Sklepe Sveta o Akcijskem načrtu za kroţno gospodarstvo, 
ki ga je decembra lansko leto sprejela EK. Sklepi potrjujejo, da je kroţno gospodarstvo tisto, ki lahko 
spodbuja konkurenčnost gospodarstva v EU. 
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IV. Osebna varovalna oprema 
 
V nadaljevanju tega zapisa se navaja tudi za to vrsto (specifičnih) proizvodov (opreme, ki jo 
posameznik nosi ali drţi zaradi varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost) povzetek 
zahtev iz predpisov za tovrstne proizvode. 
Tovrstni proizvodi so namenjeni za zašito posameznih delov telesa: rok, nog, oči, obraza, sluha, 
dihalnih organov …, za zašito pred padcem iz višine, za boljšo vidljivost.  
Tipični primeri tovrstnih proizvodov, ki se prodajajo tudi za splošno uporabo, so tako: zaščitne 
rokavice, sončna očala, oblačilo za boljšo vidljivost … 
Pri tovrstnih proizvodih se pogosto ugotavlja vrsto nepravilnosti ţe v zagotavljanju označevanja in 
navodil z informacijami o proizvodu, kot se to zahteva v točkah 1.4 in 2.12 v Prilogi II Pravilnika o 
osebni varovalni opremi oz. direktivi 89/686/EGS, dopolnjeni z direktivo CE Marking 93/68/ES … 
Predpis, ki velja za osebno varovalno opremo je Pravilnik o osebni varovalni opremi, sprejet je na 
osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 
17/2011), ZTZPUS-1, in v RS pomeni pravilnik prevzem evropske direktive o osebni varovalni opremi. 
…. 
V letu 2016 je izdana za OVO tudi nova uredba (EU) 2016/425, ki se bo morala začeti uporabljati v 
letu 2018. 
… 
Pri osebni varovalni opremi je izpostavljena obveznost zagotavljanja skladnosti na strani gospodarskih 
subjektov, ki omogočajo dostopnost na trgu, tudi: označevanje proizvoda kot osebne varovalne 
opreme, prilaganje ustreznih navodil z informacijami o proizvodu, prav tako pa tudi zagotavljanje 
skladnosti skozi izdajo ES-Izjave o skladnosti in pridobitvijo Certifikatov o ES-pregledu tipa, pri OVO 
III. kategorije tudi dokumenta izdanega od priglašenega organa o izvajanju nadzora skladnosti v fazi 
proizvodnje, kot mora to biti vse to navedeno in s tem razvidno v ES-Izjavi o skladnosti ter tudi v 
informacijah o proizvodu. 
Za OVO je predpisana prisotnost in vsebina navodil z informacijami o proizvodu, v navodilih mora biti 
predstavljeno označevanje proizvoda, proizvajalec, skladnost proizvoda z zahtevami predpisov, za 
osebno varovalno opremo II. in III. kategorije tudi predstavitev preverjanja skladnosti tipa s strani 
priglašenega organa v fazi načrtovanja proizvoda (in nadzora proizvodnje s strani priglašenega 
organa pri OVO III. kategorije). 
 
Veliko nepravilnosti je pri OVO v praksi zaradi neustreznega zagotavljanja informacij in označitev, 
poleg tega pa tudi v pogledu izpolnjevanja zahtev po zagotavljanju dokazil o skladnosti (ES-Izjave o 
skladnosti in Certifikata o ES-pregledu tipa ….) in sploh v izvajanju postopkov ugotavljanja in 
potrjevanja skladnosti pri proizvajalcih. 
Najbolj pogoste oblike neskladnosti pri OVO so npr.: 
- slabo čitljivo označevanje, nepopolno, premajhna oznaka CE …, 
- brez navodil in informacij v slovenskem jeziku, 
- nepopolna navodila: manjkajoči podatki: o proizvajalcu z naslovom, o proizvodu in lastnostih, o 
predpisih in standardu, o ES-pregledu tipa; vsebina navodil z informacijami je podrobno določena v 
točki 1.4 Priloge II predpisov za OVO (pravilnik RS in direktiva), 
- neustrezna zagotovitev navodil: čitljivost in oblika, da se ohranijo v celotni ţivljenjski dobi, 
- ES-Izjava o skladnosti se v predpisih ne zahteva v slovenskem jeziku in se ne prilaga k proizvodom, 
mora pa biti predloţena organom nadzora, če se zahteva; vsebina je predpisana z vzorcem v Prilogi 
VI za vse tri kategorije OVO; pogosto so izjave nepopolne, niso izdane pred dajanjem proizvodov na 
trg, nimajo jasno postavljenega proizvajalca in/ali pooblaščenega zastopnika; ne sklicujejo se ustrezno 
na pripadajoči Certifikat o ES-pregledu tipa; ne upoštevajo se zadnje veljavni standardi …, 
- če gre za OVO II. ali III. kategorije, mora biti v navodilih pojasnjeno, kateri priglašeni organ je izvedel 
ES- pregled tipa; na zahtevo organa za nadzor mora biti certifikat predloţen; pri tem se pogosto 
pojavljajo teţave, ker so certifikati neusklajeni npr. glede imetnika (proizvajalca) in (tipa) proizvoda z 
ES-izjavo o skladnosti in predvsem z označevanjem proizvoda in podatki o proizvajalcu v navodilih ..., 
- če gre za OVO III. kategorije, mora biti na proizvodu poleg oznake CE tudi številka priglašenega 
organa, ki pri proizvajalcu izvaja nadzor proizvodnje; to pa mora biti tudi navedeno v ES-izjavi o 
skladnosti; na zahtevo organa za nadzor se mora predloţiti dokazilo o tem, kako se izvaja takšen 
nadzor proizvodnje …, 
- pogosti so primeri, ko je proizvod OVO (npr. delovne čelade, rokavice za zaščito pred kemikalijami) 
označen kot OVO III. kategorije, pozneje se ugotovi, da se predpisani nadzor proizvodnje ne izvaja oz. 
o tem ni dokazila (delovne čelade, ki so v normalni izvedbi sicer II. kategorije, so III. kategorije, če 
nudijo zaščito pred električno napetostjo (oznaka: 440 VAC) … 
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Predpis, ki velja za osebno varovalno opremo je Pravilnik o osebni varovalni opremi, sprejet je na 
osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 
17/2011), ZTZPUS-1, in v RS pomeni pravilnik prevzem evropske direktive o osebni varovalni opremi. 
!!!! V letu 2016 je sicer izdana prenovljena Uredba (EU), katere obveznost uporabe pa nastopa šele v 
2018. 
Za osebno varovalno opremo torej velja v RS še predpis: Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni 
list RS, št. 29/2005, 23/2006). Predpis pomeni prevzem evropske direktive o osebni varovalni opremi: 
Direktiva 89/686/EGS (PPE), dopolnjene z Direktivo 93/68/EGS (CE Marking). 
Na podlagi 5. člena (obstoječega) slovenskega pravilnika se osebna varovalna oprema lahko da v 
promet in začne uporabljati samo, če zagotavlja varnost in zdravje uporabnikov ter ob pravilnem 
vzdrţevanju in uporabi v skladu z načrtovanim ne vpliva na varnost ali zdravje drugih posameznikov, 
ţivali ali premoţenja (1. odstavek). Osebna varovalna oprema mora ustrezati osnovnim zahtevam za 
varnost in zdravje, ki so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega Pravilnika (2. odstavek). 
 
V 7. členu Pravilnika so določeni postopki ugotavljanja skladnosti in sicer: preden se tip osebne 
varovalne opreme da v promet, mora njen proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik s sedežem v 
Evropski skupnosti izpolniti naslednje zahteve: 
1. za osebno varovalno opremo kategorije I predpisi (Pravilnik o OVO) določajo: 
- da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II; 
- mora se sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8.členom in Prilogo III, ki je sestavni del tega 
pravilnika; 
- zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9.členom in Prilogo VI; 
- vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV.2. 
2. Za osebno varovalno opremo kategorije II: 
- da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II; 
- sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8. členom in Prilogo III; 
- dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek v skladu z 11. členom; 
- zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9. členom in Prilogo VI; 
- vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV. 
3. Za osebno varovalno opremo kategorije III: 
- da je usklajena z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami v skladu s Prilogo II; 
- sestaviti tehnično dokumentacijo v skladu z 8. členom in Prilogo III; 
- dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek v skladu z 11. členom; 
- zagotoviti postopek preverjanja izdelane osebne varovalne opreme v skladu z 12. členom; 
- zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9.členom in Prilogo VI; 
- vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom in Prilogo IV ter dodati 
identifikacijsko številko priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki je vključen v preverjanje 
(nadzor proizvodnje), v skladu z 12. členom. 
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Slika 10: Zagotavljanje skladnosti - osebna varovalna oprema 
 
 
Glede na vrsto in namen uporabe ter predvsem vrste zaščite se osebna varovalna oprema razvršča v 
tri različne (certifikacijske) kategorije: I, II in III.  
Največ osebne varovalne opreme, kot npr zaščitne rokavice in obutev, čelade …, se razvršča med 
OVO II. kategorije.  
Oprema in/ali dodatki (ločljivi ali ne), ki varuje uporabnike pred največjimi (tudi smrtnimi) nevarnostmi, 
se razvršča med OVO III. kategorije. 
Zahteve za proizvode (ki jih morajo izpolniti proizvajalci ali njihovi zakoniti zastopniki s sedeţem v EU) 
so določene v Prilogi II. predpisa – pravilnika o osebni varovalni opremi. Pri izpolnjevanju teh 
predpisanih zahtev so dobaviteljem na voljo harmonizirani standardi (za OVO objavljeni tudi v 
Uradnem listu EU in RS). 
Če se proizvajalec odloči za uporabo harmoniziranega standarda in tozadevno proizvod tudi označi 
oz. to navede v listinah o skladnosti in spremnih dokumentih, postane uporaba standarda v celoti 
obvezna.  
Primeri takšnih standardov so tudi npr.: 
EN 1077:2007 - Čelade za alpske smučarje in deskarje na snegu 
EN 1078:2012+A1:2012 - Čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk 
EN 1080:2013 - Varovalne čelade za otroke 
EN ISO 12311:2013 - Osebna varovalna oprema – Preskusne metode za sončna očala in podobno 
opremo 
EN 12275:2013 - Gorniška oprema – Vponke – Varnostne zahteve in preskusne metode (13.12.2013 
je prenehala veljavnost EN 12275:1998) 
EN 12277:2007 - Gorniška oprema – Pasovi – Varnostne zahteve in preskusne metode 
EN 420:2003+A1:2009 - Varovalne rokavice – splošne zahteve in preskusne metode, 
EN 388:2003 - Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi, 
EN 381-7:1999 Varovalna obleka za uporabnike ročnih veriţnih ţag – 7. Del zahteve za zaščitne 
rokavice za uporabnike veriţnih ţag 
EN ISO 20345:2011 - Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev, 
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EN ISO 20346:2004+A1:2007/AC:2007 - Osebna varovalna oprema – Varovalna obutev, 
EN ISO 20347:2012 - Osebna varovalna oprema – Delovna obutev 
EN ISO 20471:2013 - Dobro vidna obleka - Preskusne metode in zahteve 
EN 397:2012 + A1:2012 - Industrijske zaščitne čelade 
EN 166:2001 Osebno varovanje oči – Specifikacije 
EN 169:2002 Osebno varovanje oči – Filtri za varilne in sorodne tehnike–Zahteve prepustnosti in 
priporočena uporaba. 
….. 
V primeru uporabe standardov morajo proizvajalci paziti na veljavnost standarda. Standardi sledijo 
stanje tehnike in tehnologije in se zato posodabljajo. Ob sprejemu prenovljenih standardov se določi 
obdobje, do katerega nadomeščeni standardi še ustvarjajo domnevo o skladnosti. 
Na primer: 
EN 1078:2012+A1:2012 - Čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk: z dnem 30.4.2013 standard 
EN 1078:2012 brez dodatka A1 ni več ustvarjal domneve o skladnosti 
EN ISO 20471:2013 - Dobro vidna obleka - Preskusne metode in zahteve; predhodni standard EN 471 
je veljal za proizvode, ki so bili dani na trg do 30.9.2013; po tem datumu za oblačila za boljšo vidljivost, 
ki so bila dana na trg pote datumu, stari standard EN 471 več ne ustvarja domneve o skladnosti z 
zahtevami predpisa o osebni varovalni opremi. 
Tudi sicer je ta standard EN ISO 20471 povezan s standardom: 
EN ISO 13688:2012 – Varovalna obleka - Splošne zahteve, ki je z 31.1.2014 zamenjal predhodni 
standard EN 340:2003. 
….. 
 
Posamezni standardi podrobno določajo tudi zahteve glede označevanja, embaliranja, informacij o 
proizvodu in navodil. Oznake morajo biti skladno z določbami 10. člena Pravilnika o OVO (v 13. členu 
Direktive 89/686/EGS), v povezavi s točko 2.12 Priloge II, izvedene tako da ostane oznaka vidna, 
čitljiva in neizbrisna v predvideni dobi uporabe te osebne varovalne opreme in morajo biti skladno z 
zahtevo Priloge II (točka 1.4) Pravilnika / Direktive 89/686/EGS predstavljene in pojasnjene v priloţeni 
spremni dokumentaciji (informativno obvestilo z navodili za uporabnika) v uradnem jeziku namembne 
drţave članice. 
Vsebina navodil z informacijami o proizvodu je v točki 1.4 v Prilogi II predmetnega predpisa podrobno 
določena: 
1.4. Podatki, ki jih zagotovi proizvajalec: 
Poleg imena in naslova proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski 
skupnosti morajo navodila, ki jih ta dva pripravita in zagotovita, ko se da osebna varovalna oprema v 
promet, vsebovati vse ustrezne predpisane podatke o: 
a) shranjevanju, uporabi, razkuževanju, čiščenju, vzdrževanju in popravljanju. Izdelki za čiščenje, 
vzdrževanje ali razkuževanje, ki jih priporočijo proizvajalci, ne smejo škodljivo vplivati na osebno 
varovalno opremo ali uporabnike, kadar se uporabljajo v skladu z ustreznimi napotki; 
b) učinkovitosti, kakor je bila ugotovljena med tehničnimi preskusi varnostnih ravni ali kategorij, ki jih 
zagotavlja zadevna osebna varovalna oprema; 
c) primernih dodatkih osebne varovalne opreme in značilnostih ustreznih rezervnih delov; 
d) varnostnih razredih, primernih za različne ravni nevarnosti in ustrezne omejitve uporabe; 
e) roku ali obdobju zastaranja osebne varovalne opreme ali njenih določenih sestavnih delov; 
f) tipu embalaže, ki je ustrezen za prevoz; 
g) pomenu kakršnih koli označb (glej 2.12.); 
h) kjer je to primerno, navedba predpisov, ki jih je proizvajalec uporabil v skladu s sedmim odstavkom 
10.člena; 
i) ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki sodeluje v 
fazi načrtovanja osebne varovalne opreme. 
Ta navodila, ki morajo biti natančna in razumljiva, morajo biti zagotovljena vsaj v slovenskem jeziku. 
 
Glede označevanja predpis glasi: 
2.12. Osebna varovalna oprema z eno ali več identifikacijskimi ali prepoznavnimi oznakami, ki so 
neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki 
so neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem ter pritrjene na te tipe ali kategorije 
OVO, naj imajo po možnosti obliko usklajenih piktogramov ali ideogramov. Te oznake morajo ostati 
popolnoma čitljive v vsej predvideni dobi uporabe OVO. Poleg tega morajo biti te oznake popolne, 
natančne in razumljive, da preprečijo napačno razlago, še zlasti kadar vključujejo besede ali stavke. 
Zagotovljene morajo biti v uradnih jezikih države članice, kjer se bo oprema uporabljala. 
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Poleg oznake CE in ustreznih navodil v predpisani vsebini (za prodajo in uporabo v RS v slovenskem 
jeziku) mora biti proizvod tudi označen na predpisan način in v predpisani vsebini, predvsem vrste 
OVO in glede stopenj zaščite, kot določajo harmonizirani standardi EN, če se je proizvajalec odločil za 
uporabo takšnega standarda.  
Navodila morajo vsebovati predpisana opozorila. 
 
V nadaljevanju se pojasnjuje še določbe Pravilnika o osebni varovalni opremi (in s tem tudi direktive 
EU) glede izdaje in zagotavljanja ES-Izjave o skladnosti. 
V 9. členu Pravilnika o OVO (enako v direktivi v 8. členu, točka 4 in v 12. členu) je določeno: 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za vsak tip 
osebne varovalne opreme, ki jo proizvede ali da v promet, pripraviti ES-izjavo o skladnosti in pri tem 
uporabiti obrazec iz Priloge VI, ki potrjuje skladnost te osebne varovalne opreme z določbami tega 
pravilnika. 
 
V nadaljevanju se prav tako pojasnjuje še določbe Pravilnika o osebni varovalni opremi (in s tem tudi 
direktive EU) glede izvajanja postopka preskušanja – certificiranja osebne varovalne opreme II. in III. 
kategorije in izdaje ES-Izjave o skladnosti. Glede na dejstvo, da gre za proizvode, za katere 
proizvajalci običajno dokazujejo skladnost z neposrednim sklicevanjem na direktivo, se pojasnjuje tudi 
te določbe (v slovenskem predpisu so določbe enake, razlika je le v označevanju členov). 
 
8. in 11. člen Pravilnika o OVO oz. 8. člen evropske direktive o osebni varovalni opremi (PPE) 
89/686/EGS (dopolnjene z direktivo 93/68/EGS), določajo, da mora proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedeţem v Skupnosti pred dajanjem OVO v promet sestaviti tehnično 
dokumentacijo, navedeno v Prilogi III, da jo lahko po potrebi predloţi pristojnim organom. 
 
Glede zagotovitve tehnične dokumentacije se povzema določbe Priloge III, tudi zahteva, da mora 
tehnična dokumentacija vsebovati: 
- izvod informativnega obvestila, navedenega v 1.4 Priloge II. 
 
Prav tako se povzema določbo v 9. členu Pravilnika o OVO (enako v direktivi v 8. členu, točka 4 in v 
12. členu): 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za vsak tip 
osebne varovalne opreme, ki jo proizvede ali da v promet, pripraviti ES-izjavo o skladnosti in pri tem 
uporabiti obrazec iz Priloge VI, ki potrjuje skladnost te osebne varovalne opreme z določbami tega 
pravilnika. 
 
Osnova za zagotavljanje ES-certifikata o pregledu tipa (za OVO II. in III. kategorije) se povzema iz 11. 
Člena Pravilnika o OVO oz. 10. člena Direktive (ugotavljanje skladnosti v fazi načrtovanja proizvoda in 
pridobitev ustreznega ES-certifikata o pregledu tipa z vključitvijo priglašenega organa): 
1. ES-pregled tipa je postopek, s katerim priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti ugotovi in potrdi, 
da vzorčni tip osebne varovalne opreme izpolnjuje vse ustrezne določbe tega pravilnika.. 
….. 
5. Če vzorčni tip izpolnjuje ustrezne določbe, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti sestaviti 
ES-certifikat o pregledu tipa in o tem obvestiti vlagatelja zahtevka. Ta certifikat mora vsebovati 
ugotovitve pregledov, v njem morajo biti navedeni vsi pogoji v zvezi z njegovo izdajo, hkrati pa mora 
vključevati tudi opise in načrte, ki so potrebni za identifikacijo pregledanega vzorčnega tipa. 
Pristojni državni organi, drugi priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti, Komisija Evropskih 
skupnosti in države članice lahko dobijo kopijo certifikata in, na podlagi utemeljene zahteve, izvod 
tehnične dokumentacije proizvajalca in poročilo o opravljenih pregledih in preskusih. 
Dokumentacija mora biti na voljo tem organom deset let po tem, ko je osebna varovalna oprema dana 
v promet. 
 
Glede OVO III. Kategorije 12. člen Pravilnika določa (podobno: 11. člen direktive): 
Proizvodnja osebne varovalne opreme kategorije III mora biti, glede na odločitev proizvajalca, 
nadzirana s strani priglašenega organa v skladu z ES-sistemom zagotavljanja kakovosti končnih 
izdelkov, kot je določeno v drugem odstavku tega člena ali ES-sistemom za zagotavljanje kakovosti 
proizvodnje s spremljanjem, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. 
V direktivi so te določbe v 11. členu in se nadzor končnih izdelkov določa v točki A, nadzor ES-sistema 
zagotavljanja kakovosti s spremljanjem pa v točki B. 
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Izbrani in izvajani način zagotavljanja skladnosti mora biti razviden iz ES-Izjave o skladnosti.  
 
Številka priglašenega organa, ki izvaja nadzor proizvodnje, mora biti (samo) pri OVO III. kategorije 
navedena poleg oznake CE. 
 
Zgoraj navedeni predpisi - evropska direktiva 89/686/EGS (PPE), dopolnjena z direktivo 93/68/EGS 
(CE Marking), so na osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti 
prevzeti v Pravilniku o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/2005, 23/2006). 
 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1 v 3. členu določa, da 
morajo gospodarski subjekti v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 
5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo 
dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost 
ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi. 
 
!!! V letu 2016 je izdana za OVO tudi nova uredba (EU) 2016/425, ki se bo morala začeti uporabljati v 
letu 2018 
… 
Nova uredba EU se bo v drţavah članicah uporabljala neposredno! 
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V. Aerosolni razpršilniki 
 
So po definiciji: kovinska, steklena ali plastična posoda, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod 
tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez teh, ter je 
opremljen z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji 
plina kot pena, pasta ali prah ali v tekočem stanju.  
Vizualno se proizvode prepozna tudi glede na predpisano označevanje. Zahteve za to so določene  
s Pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih (U. l. RS, št. 96/2009, 210/2014) in je zadnja sprememba 
pravilnika iz leta 2014 usklajena z EU zakonodajo oz. z direktivo 2013/10/EU ter tudi Uredbo (ES) št. 
1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. 
Sprememba Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih je posegla predvsem v zahteve glede oznak na 
aerosolnih razpršilnikih, ki pa je imela prehodno obdobje glede oznak usklajeno z Uredbo (ES) št. 
1272/2008. Tako so morali proizvajalci in uvozniki aerosolnih razpršilnikov po 1.6.2015 dati na trg EU 
aerosolne razpršilnike označene skladno s spremembo slovenskega pravilnika. Po 1.6.2017 pa bodo 
lahko v prometu le aerosoli z novimi zahtevanimi oznakami. 
V vmesnem času do 1.6.2017 so tako lahko na trgu aerosoli, ki so označeni po osnovnem (starem) 
predpisu, pa tudi aerosoli, ki so označeni ţe po novih (spremenjenih) predpisih. 
Gre za spremembe v t.i. opozorilnih stavkih. 
 
Zahteve, po katerih mora biti npr. izvedeno tudi označevanje aerosolnih razpršilnikov, so torej 
določene z ZTZPUS-1 in Pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih. 
5. člen Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih glasi: 
(1) Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki, ki je nanj pritrjena v primeru, kadar se 
podatkov nanj ne da natisniti, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), morajo biti z 
vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami oziroma oznakami navedeni naslednji podatki: 
a) ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na trg ali v uporabo; 
b) oznaka , ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika; 
c) oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve; 
d) napisi in oznake, navedeni v točki 2.2. Priloge 1 tega pravilnika; 
e) neto vsebina po teži ali prostornini. 
(2) Aerosolni razpršilniki se lahko dajejo v Republiki Sloveniji na trg ali v uporabo le, če je besedilo na 
njih oziroma na nalepki ali etiketi, ki je nanje pritrjena, v slovenskem jeziku. 
Več o zahtevah, tudi točke 2.2 Priloge 1, ki določa napise in oznake in o teh zahtevah je navedeno v 
starejšem predpisu, sicer pa točka 2.2 Priloge 1 iz zadnje izdaje pravilnika v letu 2014 glasi:. 
Na aerosolnem razpršilniku morajo biti vidno nameščene naslednje čitljive in neizbrisne oznake 
oziroma napisi: 
a) ne glede na vsebino: 
I) Stavek o nevarnosti H229: "Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju."; 
II) Previdnostna stavka P210 in P251 iz prvega dela tabele 6.2 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS; 
III) Previdnostna stavka P410 + P412 iz prvega dela tabele 6.4 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS; 
IV) Previdnostni stavek P102 iz prvega dela tabele 6.1 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS, kadar je 
aerosolni razpršilnik potrošniški proizvod; 
b) kadar je aerosol razvrščen kot "nevnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega pravilnika, 
beseda "opozorilo"; 
c) kadar je aerosol razvrščen kot "vnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega pravilnika, 
beseda "opozorilo" in druge oznake oziroma napisi, ki morajo biti navedeni na nalepki za vnetljive 
aerosole kategorije 2, skladno s tabelo 2.3.2 Priloge I k Uredbi 1272/2008/EGS; 
d) kadar je aerosol razvrščen kot "zelo lahko vnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega 
pravilnika, beseda "nevarnost" in druge oznake oziroma napisi, ki morajo biti navedeni na nalepki za 
vnetljive aerosole kategorije 1, skladno s tabelo 2.3.2 Priloge I k Uredbi 1272/2008/EGS. 
 
Predpis za tovrstne proizvode spada med predpise t.i. »Globalnega pristopa« … 
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VI. Blago – proizvodi za splošno uporabo 
 
Na trgu je veliko proizvodov, za katere sicer ni posebnih predpisov, ki bi določali zahteve za te 
proizvode. To pa ne pomeni, da za takšne proizvode ni potrebno zagotavljati označevanja in informacij 
in to v slovenskem jeziku. Tozadevno morajo trgovci na drobno pri prodaji za potrošnike slediti 
določbam 2. in 33. člena ZVPot  (Zakona o varstvu potrošnikov) in 15. člena ZJRS (Zakona o javni 
rabi slovenščine). Velja splošno pravilo, da morajo biti vse informacije, ki jih je proizvajalec navedel v 
tekstualni obliki in pomenijo navodila in opozorila za pravilno in varno uporabo ter varovanje okolja, 
enakovredno tujim jezikom tudi v slovenskem jeziku. 
 
33. člena ZVPot glasi: 
Blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo potreben določen postopek ali bi potrošnik z 
njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, mora 
proizvajalec priložiti navodilo za uporabo. Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena 
na blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko v obliki besedila, slike ali skice 
oziroma kombinacije teh oblik. 
Vsebina navodila za uporabo mora biti za potrošnika lahko razumljiva in mu mora omogočati pravilno 
uporabo izdelka. Kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti navodilo 
za uporabo v celoti v slovenskem jeziku. 
Navodilo za uporabo je dolžno priložiti tudi podjetje pri prodaji blaga potrošnikom. 
 
Sicer pa za proizvode, za katere ni posebnih predpisov, glede varnosti veljajo določbe Zakona o 
splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) (Uradni list RS, št. 101/2003). Gre tudi za prevzem direktive o 
splošni varnosti proizvodov - GPSD 2011/95/ES; 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_
directive/index_en.htm 
 
Zakon o splošni varnosti proizvodov v 5. členu določa, da smejo proizvajalci dati na trg samo varne 
proizvode ter nadalje, da morajo biti potrošniki seznanjeni z ustreznimi informacijami, kar vključuje tudi 
ustrezna opozorila (9. člen). Nadalje v 10. členu predpisuje obveznost zagotavljanja sledljivosti 
proizvodov z navedbo (na proizvodu ali njegovi embalaţi) natančnih podatkov o proizvajalcu in 
proizvodu oziroma njegovi seriji, razen kadar je navedba upravičeno izpuščena. Tako je za proizvode, 
za katere velja omenjeni zakon, potrebno zagotavljati ustrezno sledljivost (npr. s trajno oznako imena 
oziroma blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja, ki identificira proizvajalca in oznako oz. 
kodo, ki identificira proizvod). 
Podrobneje so tehnične zahteve za nekatere vrste proizvodov določene v slovenskih tehničnih 
standardih, ki so nastali s prevzemom harmoniziranih standardov EN … 
Glede na določbe 7. člena ZSVP-1, se v primeru odsotnosti harmoniziranih standardov, za presojo 
varnosti proizvoda, uporabljajo drugi razpoloţljivi standardi, ki obravnavajo zadevni proizvod. 
Glede na definicijo varnega proizvoda, se varnost ocenjuje tudi ob upoštevanju visoke ravni varnosti in 
zdravja oseb, kar vključuje tudi upoštevanje novih tehničnih zahtev, ki so opredeljene v zadnjih 
veljavnih izdajah standardov. Glede na navedeno je smiselno, da gospodarski subjekti dobavljajo na 
trg proizvode, ki upoštevajo zahteve zadnje veljavne izdaje standarda. ZSVP-1, ki je zavezujoč 
predpis, se sklicuje na uporabo slovenskih nacionalnih standardov kot enega izmed meril ugotavljanja 
varnosti proizvodov. To pa pomeni, da je uporaba neobveznih standardov »zavezujoča v smislu« 
zagotavljanja vsaj takšne ravni varnosti, kot je z njimi določena. 
 
V EU je na področju splošne varnosti proizvodov objavljen je ţe v letu 2013 SVEŢENJ UKREPOV ZA 
VARNOST PROIZVODOV IN NADZOR TRGA in s tem Predlog UREDBE (EU) o varnosti potrošniških 
proizvodov. 
Prosti pretok varnih potrošniških proizvodov je eden izmed temeljev Evropske unije. Je pomemben 
steber enotnega trga in potrošnike pri nakupu proizvodov navdaja z zaupanjem. 
Ta predlog uredbe o varnosti potrošniških proizvodov zadeva proizvedene neţivilske potrošniške 
proizvode. 
Predlog uredbe določa, da morajo biti potrošniški proizvodi varni, poleg tega pa določa tudi nekatere 
obveznosti gospodarskih subjektov in vsebuje določbe za razvoj standardov, ki podpirajo splošno 
varnostno zahtevo. 
 
Predlog uredbe je del „sveţnja ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga“, ki vključuje tudi predlog 
uredbe za nadzor enotnega trga in večletni akcijski načrt za nadzor trga za obdobje 2013–2015. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safety_directive/index_en.htm
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Splošna varnostna zahteva in obveznosti gospodarskih subjektov je, da morajo biti vsi potrošniški 
proizvodi varni, kadar se dajejo na trg ali so dostopni na trgu Unije, in je to temelj zakonodaje EU na 
področju varnosti proizvodov. Ta splošna zahteva za varnost proizvodov, določena ţe v GPSD 
(Direktiva 2001/95/ES), še vedno velja. Vendar bo njeno izvajanje v praksi precej poenostavljeno 
zaradi uvedbe jasne povezave s sektorsko zakonodajo ter poenostavitvijo pravil o standardih. 
Za potrošniške proizvode, ki so skladni s sektorsko usklajevalno zakonodajo Unije, katere cilj je 
zagotoviti zdravje in varnost oseb, se domneva, da so varni tudi v skladu s predlogom te uredbe. 
Če niso v skladu z veljavno usklajevalno zakonodajo, ki se uporablja, zanje ne velja domneva o 
varnosti, vendar bi lahko te razmere popravili z ureditvijo sektorske zakonodaje v povezavi s prihodnjo 
uredbo o nadzoru enotnega trga. 
 
Poleg tega predlog določa osnovne obveznosti gospodarskih subjektov (proizvajalci, uvozniki, 
distributerji), vključenih v dobavno verigo potrošniških proizvodov, če za te ne veljajo ustrezne zahteve 
iz sektorske usklajevalne zakonodaje Unije. 
 
Obveznosti temeljijo na referenčnih določbah iz Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trţenje proizvodov in med drugim obravnavajo 
vprašanja, povezana z označevanjem, identifikacijo proizvodov, popravnimi ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti v primeru nevarnih proizvodov, in obveščanjem pristojnih organov. Proizvajalci bodo morali 
sorazmerno z moţnimi tveganji za proizvode zanje sestaviti tudi tehnično dokumentacijo, ki vsebuje 
potrebne informacije, ki dokazujejo varnost proizvoda. 
 
Predlog, ki temelji tudi na Sklepu št. 768/2008/ES, od gospodarskih subjektov zahteva identifikacijo 
subjektov, ki so jim dobavili proizvod in katerim so ga dobavili sami. Kadar je to upravičeno zaradi 
tveganj, povezanih s posebnimi vrstami proizvodov, bi bilo treba komisijo pooblastiti, da sprejme 
ukrepe, ki od gospodarskih subjektov zahtevajo, da vzpostavijo ali uporabljajo elektronski sistem 
sledljivosti. 
 
Uporaba evropskih standardov: 
Tudi predlog nove uredbe tako kot obstoječa GPSD daje prednost uporabi standardov v podporo 
izvajanju splošne varnostne zahteve. Vendar je postopek za identifikacijo obstoječih evropskih 
standardov ali za zahtevo za razvoj evropskih standardov, v skladu s katerimi bi se lahko domnevalo, 
da je proizvod varen, znatno poenostavljen in poravnan z Uredbo (EU) št. 1025/2012, ki določa nov 
glavni okvir evropske standardizacije. To poudarja pomen, ki ga Komisija pripisuje pristopu sourejanja, 
in bo povečalo uporabo evropskih standardov, ki podpirajo predlagano uredbo. 
 
  



Janez Dulc: Zahteve za proizvode po zakonodaji NA in NLF 2008                                                                       Izdaja: 25.6. 2016 

53 
 

VII. ZAHTEVE ZA PROIZVODE, KI SE PRODAJAJO NA DROBNO 
 
Če se proizvodi prodajajo tudi potrošnikom (kupcem - fizičnim osebam) v t.i. prodaji na drobno, se 
mora pri omogočanju dostopnosti na trgu upoštevati tudi določbe Zakona o varstvu potrošnikov 
(ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015). 
 
V prodaji na drobno mora prodajalec kot zadnji distributer spoštovati določbe posameznih predpisov in 
ob tem pa tudi določbe ZVPot. To še posebej velja glede označevanja proizvodov in zagotavljanja 
spremne dokumentacije – navodil, opozoril, sporočil o skladnosti, garancijskega lista pri prodaji 
potrošnikom. Poleg določb posebnih predpisov za posamezne vrste proizvodov (npr. stroji, električna 
oprema …), ki to in vse druge zahteve za proizvode podrobno opredeljujejo in morajo to prvenstveno 
spoštovati proizvajalci, morajo za označevanje proizvodov in njihovo spremno dokumentacijo skrbeti 
tudi trgovci pri prodaji na drobno na osnovi določil 33.,34. (in 16.) člena Zakona o varstvu potrošnikov 
in kot (zadnji) distributerji tudi glede na določbe ZTZPUS-1 – Zakona o tehničnih zahtevah za 
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (7. člen), pa tudi glede na določbe Energetskega zakona EZ-1, 
Zakona o varstvu okolja ZVO-1…. 
 
Glede poslovanja s potrošniki v slovenskem jeziku se mora upoštevati določbe prvega odstavka 2. 
Člena ZVPot in tudi določbe iz 15. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/2004 in 
8/2010) – ZJRS. 
33. člen ZVPot določa obveznost, da se mora blagu, pri katerem je za njegovo pravilno uporabo 
potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase 
ali za druge ali onesnaţil okolje, priloţiti navodilo za uporabo. Vsebina navodila za uporabo mora biti 
za potrošnika lahko razumljiva in mu mora omogočati pravilno uporabo izdelka. Kadar je blago 
namenjeno prodaji na ozemlju RS, mora biti navodilo za uporabo v celoti v slovenskem jeziku. 
Navodilo za uporabo je dolţen priloţiti tudi trgovec-prodajalec pri prodaji blaga potrošnikom. Pod 
navodila se smatra tudi vsa razna sporočila, ki jih proizvajalec nameni uporabnikom za pravilno izbiro, 
uporabo, vzdrţevanje in zavrţenje proizvodov. 
Iz določb ZJRS (Zakona o javni rabi slovenščine) in ZVPot izhaja, da morajo biti takšna sporočila na 
proizvodih, na embalaţi in v spremni dokumentaciji v celoti tudi v slovenskem jeziku in v predpisani 
vsebini. 
Navodila morajo biti lahko razumljiva, torej morajo npr. vsebovati tudi slikovna pojasnila, če se tekst na 
njih sklicuje. Ločeno navajanje teksta in slik npr. ne predstavlja lahke razumljivosti navodil. 
Tudi sicer velja, da o tem, kaj vsebujejo navodila in opozorila za pravilno izbiro, pravilno in varno 
uporabo ter odstranitev iz uporabe odloča proizvajalec. Vse to, kot je izvedeno na embalaţi, spremni 
dokumentaciji in na proizvodih, mora biti tudi v slovenskem jeziku in to na enak način, v isti tehniki in 
vsebini, kot je to izvedel proizvajalec v svojem ali drugih jezikih razen če ne gre za sporočila, ki so 
specifična in namenjena samo za določene drţave. 
 
Za prodajo proizvodov, za katere so izdani posebni predpisi, so obveznosti trgovcev-prodajalcev v 
prodaji na drobno glede označevanja in zagotavljanja spremne dokumentacije določene v 34. členu 
ZVPot, ki glasi: 
Podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji 
blaga, sklenjeni s pogodbami na daljavo, izročiti označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, 
navodilo za sestavo in uporabo, seznam pooblaščenih servisov oziroma druge spremne dokumente, 
če je s predpisom tako določeno. 
Po določbah 78. člena ZVPot pomeni kršitev 34. člena ZVPot tudi, če označevanje in navodila ter 
druga spremna dokumentacija ni v predpisani vsebini. 
 
Glede na določbe 34. člena ZVPot, se mora torej s strani trgovcev - prodajalcev za proizvode, za 
katere so izdani posebni predpis, upoštevati tudi določbe teh posebnih predpisov, ki med drugim 
določajo tudi označevanje in spremno dokumentacijo. Poleg tega, da takšna obveznost izhaja iz 
določb ZVPot, pa so to (označevanje in spremno dokumentacijo – navodila in opozorila) dolţni 
zagotavljati prodajalci tudi kot distributerji po določbah posameznih predpisov. Velik del teh predpisov 
je izdanih na podlagi določil ZTZPUS-1, pa tudi Energetskega zakona EZ-1, Zakona o varstvu okolja 
ZVO-1… in ti posebni tehnični predpis v RS pomenijo prevzem posameznih evropskih direktiv …. 
 
Sklicevanja subjektov (trgovcev), ki npr. ne poskrbijo za izpolnjevanje obveznosti o označevanju 
proizvodov, da so oznake (tip proizvoda in njegove lastnosti, proizvajalec, tudi oznaka CE) npr. na 
embalaţi in da odsotnost posameznih označitev na proizvodu ni kršitev, so neutemeljena. Predpisi, ki 
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določajo npr. oznako CE, nedvoumno določajo, da mora biti oznaka CE na proizvodu v predpisani 
velikosti, minimalno 5 mm. Enako določajo predpisi, ki so usklajeni z novim zakonodajnim okvirom 
(NLF iz lete 2008) tudi, da mora biti na proizvodu naveden tip proizvoda in proizvajalec z naslovom, 
prav tako tudi uvoznik. 
Navajanje podatkov o različnih subjektih npr. na embalaţi ali v navodilih in pri tem njihova vloga ni 
nedvoumno opredeljena, ne pomeni izpolnitev zahteve, da mora biti na proizvodu naveden 
proizvajalec z naslovom. 
 
Predpisi v okviru usklajevalne zakonodaje EU t.i. Novega pristopa določajo obvezno označevanje 
proizvodov na samem proizvodu z oznako CE, v predpisani obliki, če je tako določeno z enim od 
predpisov v okviru te zakonodaje EU. Če pa takšnega predpisa ni oz. noben predpis za konkretni 
proizvod ne določa oznako CE, proizvod ne sme biti označen s takšno oznako. 
V takem primeru gre za kršitev določbe v petem odstavku v 7. členu ZTZPUS-1 in sicer: 
(5) Proizvodov, ki niso skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami in za katere ni predpisana 
označitev z oznakami skladnosti, ni dovoljeno označiti z njimi. Prav tako ni dovoljeno proizvodov 
označiti z drugimi oznakami, ki so predpisanim oznakam skladnosti toliko podobni, da bi lahko ustvarili 
zmedo na trgu ali zavedli potrošnike. 
 
Označevanje in spremna dokumentacija proizvodov mora biti zagotovljena v vsebini in na način, kot je 
to v posebnih predpisih določeno. 
Posebni predpisi, ki določajo zahteve za proizvode, so v enaki vsebini veljavni v celotni EU, tudi 
trgovca kot distributerja torej zavezujejo k zagotavljanju označevanja in spremne dokumentacije in so 
zavezujoči za prodajalca kot distributerja, da pri omogočanju dostopnosti proizvodov na trgu skrbno 
upošteva zahteve iz predpisov. 
Preden distributerji omogočijo dostopnost proizvoda na trgu, zagotovijo, da ima proizvod, kadar je to 
zahtevano, označbe in so mu priloţeni dokumenti, zahtevani na podlagi predpisov, ter navodila in 
informacije o proizvodu, vse to v predpisani vsebini in v razumljivem jeziku. Kadar distributer meni ali 
utemeljeno domneva, da proizvod ni v skladu s predpisi, ne omogoči dostopnosti proizvoda na trgu, 
dokler ta ni v skladu z veljavnimi zahtevami iz predpisov. 
Predvsem mora biti pozoren na predpisano označevanje proizvodov za zagotavljanje sledljivosti 
proizvoda. 
Le-to (označevanje), še posebej v delu sporočanja skladnosti, pa mora temeljiti na izvedenih 
postopkih ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. 
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VIII ZAKLJUCEK 
 
S tem zapisom sem poleg osnovne predstavitve predpisov, ki določajo zahteve za proizvode in ki jih 
največkrat v praksi prepoznamo po oznaki skladnosti CE, ţelel (bolj na splošno) opozoriti tudi na 
prihajajoče in ţe prisotne spremembe usklajevalne tehnične zakonodaje t. i. Novega pristopa (NA iz 
leta 1985).  
Čeprav ta prenovitev temelji na pravnih aktih EU iz leta 2008, večina prenovljenih predpisov je bila 
sicer izdanih v letu 2014, pa lahko v praksi ugotavljamo, da so vsebine teh predpisov premalo 
prepoznane in ne smemo biti presenečeni, če jih pravilno in povsem v celoti ne bomo zasledili na 
proizvodih na trgu … 
 
V tem zapisu ţal ni dovolj prostora, da bi bile na primerih najbolj tipičnih inţenirskih in tudi sicer 
neţivilskih proizvodov za splošno uporabo (ne samo strojev in EEO ter OVO …) zahteve predpisov za 
tovrstne proizvode in še vrsto drugih (po seznamu predpisov Novega pristopa) pojasnjene še bolj 
podrobno, kar pa lahko zainteresirani najdejo neposredno v posameznih predpisih ali v tem tekstu 
predstavljenih (EU) vodilih ter tudi v avtorjevih širših strokovnih zapisih in ga lahko tozadevno tudi 
kontaktirajo. 
 
Vsakomur, ki se ukvarja z načrtovanjem in dajanjem proizvodov na trg ali kako drugače omogoča 
dostopnost proizvodov na trgu, mora biti nedvoumno jasno, da se mora zakonodaja (tehnični predpisi) 
za vsak proizvod obravnavati pravilno in tudi celovito. Za električno elektronsko opremo (EEO) tako 
npr. nista »pomembna« samo predpisa glede električne varnosti (LVD) in glede EMC oz. radijske 
opreme, ţe dolgo časa bi morali vsi proizvajalci, celotna stroka in okolje postavljati po pomembnosti 
na prvo mesto npr. predpise o okoljsko primerni zasnovi (Eco Design) in energijskem označevanju ter 
glede vsebnosti nevarnih snovi (RoHS), seveda imamo tudi okoljski predpis glede OEEO (odpadne 
električne elektronske opreme), tudi obseţno zakonodajo REACH (varovanje človekovega zdravja in 
okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije) in še drugo okoljsko naravnano zakonodajo. 
 
Tudi načela t.i. Kroţnega gospodarstva in druţbeno odgovornega nastopanja gospodarskih subjektov 
na trgu bi morala proizvajalce in vse druge vzpodbuditi k boljšemu poznavanju in razumevanju ter 
spoštovanju tehnične zakonodaje. 
 
Kroţno gospodarstvo poleg svojih okoljevarstvenih ciljev pomeni za vse priloţnost v tem, da se vsi viri 
za izrabljene izdelke ponovno maksimalno uporabijo nazaj v nastajanju proizvodov. 
Pri nastajanju novih proizvodov znotraj kroţnega gospodarstva ima (mora imeti) pomembno vlogo tudi 
tehnična zakonodaja (tehnični predpisi z zahtevami za proizvode glede varnosti in varovanja okolja). 
Če predpise razumemo pravilno, potem seveda tudi vsak proizvod, ki bi bil rezultat kroţnega 
gospodarstva in bi doţivel kakršnokoli spremembo in le-ta vpliva na skladnost proizvoda z zahtevami 
kateregakoli predpisa, ki velja za proizvod, ne more biti (ponovno) dan na trg, če skladnost pred tem ni 
doseţena … Kaj nam bi sicer pomenilo to, da bi dali ponovno v uporabo proizvod, ki bi sicer pomenil 
skrb za naravne vire, bi pa bil npr. energijsko potrošen v delovanju ali kako drugače »neprijazen« do 
okolja …. 
 
Potrebno je izpostaviti celovitost predpisov, poudarek pri npr. EEO naj bi bil na energijski učinkovitosti 
in drugih okoljskih zahtevah, saj npr. sama električna varnost res ne bi smela biti nikjer več vprašanje 
da ali ne. 
Proizvajalci morajo bistveno več usmerjati v načrtovanju proizvodov v pogledu energijske učinkovitosti, 
emisij (EMC, hrupa, drugih sevanj …), vsebnosti nevarnih snovi, zagotavljanju zbiranja OEEO in vseh 
drugih odpadnih proizvodov…, na tem področju pa bi morala več prispevati tudi zakonodaja in vsi, ki 
so z njo povezani, od zakonodajalca, nadzornih organov, strokovne javnosti, gospodarskih subjektov, 
ki so kakorkoli vezani na omogočanje dostopnosti in uporabe in vse do potrošnikov.  
Ne smejo se nam seveda dogajati »volkswagni« in podobni negativni primeri te druţbe, ko je očitno, 
da odpoveduje najvišja oblast EU in gospodarstva v najbolj razvitih drţavah EU pod pritiskom 
najmočnejšega kapitala. Ţal prevelike emisije izpušnih plinov in trdih delcev iz motorjev z notranjim 
zgorevanjem še zdaleč niso edina stvar, kjer je očitno, da tudi najboljša (najbolj pozitivna) zakonodaja 
nič ne pomaga, če se jo ne spoštuje, se jo izigrava …. Dokler oblasti EU to dovoljujejo ali ne dovolijo 
uvedbo stroţjih meril in zahtev v pogledu varnosti in varstva okolja, bo (tudi tehnična) zakonodaja 
neizkoriščena priloţnost druţbe, da se preko njenega spoštovanja s proizvodi doseţe stalna rast 
varnosti in varstva okolja. 
(Zakaj ni ţe zdavnaj na trgu električnih avtomobilov in vozil z drugačnim bolj okoljevarstveno prijaznim 
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pogonom? Zakaj imamo še vedno dovoljene tako visoke stopnje emisij hrupa in elektromagnetnega 
sevanja, zakaj se marsikaj tega »ne da meriti« ? Zakaj je področje okoljevarstveno primerne zasnove 
izdelkov še vedno takšen tabu ? …. ) 
 
Kroţno gospodarstvo poleg svojih okoljevarstvenih ciljev pomeni za vse priloţnost v tem, da se vsi viri 
za izrabljene izdelke ponovno maksimalno uporabijo nazaj v nastajanju proizvodov. Vse to se bo 
zgodilo, ko bo najmočnejši svetovni kapital to dovolil. 
 
Ne glede na vse, kar se v druţbi dogaja, ne moremo mimo poznavanja, razumevanja in upoštevanja 
zakonodaje, pa četudi je mogoče kje ali kdaj ne maramo, je zakomplicirana, je birokratska, je 
nerazumljiva, povzroča stroške, je ovira za razvoj ..., počasno sprejemanje ... Kakorkoli ţe kaka od teh 
negativnosti mogoče celo velja, pa ne smemo mimo osnovnega namena in poslanstva zakonodaje 
npr. za EEO. Gre predvsem za varnost ljudi in vse bolj v ospredju za varovanje okolja (emisije, 
energijska učinkovitost, odpadki ...). Zato tudi toliko poudarjam na obvezno celovito gledanje na 
zakonodajo. Ne moremo gledati parcialno samo na en predpis, saj proizvod ne more ustrezati samo 
tistim zahtevam, ki odgovarjajo posamezniku ali samo zahtevam, ki jih nekdo pozna. 
Proizvod mora ustrezati zahtevam vseh predpisov, ki veljajo za proizvod. Je pa res, da so ti predpisi 
ţal zelo razdrobljeni ... 
 
Vse to poudarjanje upoštevanja celotne zakonodaje za proizvode je tudi eden od poudarkov 
prenovitve tehničnih predpisov (t.i. Novega pristopa) po Novem zakonodajnem okviru (NLF iz leta 
2008). 
Omenimo samo zahtevo po enotni Izjavi EU o skladnosti (proizvajalec mora v enotni izjavi potrditi 
skladnost z zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za proizvod) in še večjo izpostavitev pomena oznake 
skladnosti CE (sporočila proizvajalca na proizvodu, da proizvod ustreza zahtevam vseh predpisov, ki 
veljajo za proizvod, na katerem je oznaka CE). 
Tudi zahteva predpisov po izdelavi ocene tveganja in celotne tehnične dokumentacije usmerja 
proizvajalca, da vse to naredi enotno po vseh predpisih. 
 
 
 
Goljek, 2014-2015-2016                                                                                   Janez Dulc 
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