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T I R S 
 

Končno poročilo o nadzoru električne opreme na trgu za leto 2011 
 
 

Varnost električne opreme 

Tržni inšpektorat RS že vse od uveljavitve evropske 
zakonodaje v slovenski pravni red izvaja nadzor 
električnih aparatov na slovenskem trgu. Na tržišče 
prihajajo novi električni proizvodi z daljnega vzhoda 
zaradi cenejše delovne sile, kar poceni izdelke, da so 
dostopnejši široki množici potrošnikov. Vse to pa 

zahteva dobro organiziran nadzor nad prometom in uvozom električnih 
proizvodov, saj je le na ta način možno zagotoviti, da se na 
slovenskem tržišču pojavlja čim manj proizvodov, ki so neskladni 
oziroma ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih zahtev iz Pravilnika o 
električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej. Proizvod, ki ne izpolnjuje osnovnih varnostnih 
zahtev, lahko ob uporabi povzroči električni udar, zaradi 
prekomernega segrevanje aparata lahko pride do opeklin oziroma 
požara, lahko pride do fizičnih poškodb uporabnikov, poškodovanja 
njihovega imetja ali onesnaženja okolja. 

Tržni inšpektorat RS je v letu 2011 izvajal nadzor slovenskega 
tržišča na več načinov: 

V začetku leta je bil opravljen administrativni nadzor in 
vzorčenje osebnih računalnikov pri slovenskih proizvajalcih - 
sestavljavcih te opreme glede vsebine tehnične dokumentacije, 
katere sestavni del je poročilo o izvedenih preskušanjih glede 
varnosti (LVD) in elektromagnetne združljivosti (EMC) ter hrambo 
tehnične dokumentacije v predpisanem obsegu in roku, navodil za 
uporabo in vzdrževanje, zagotavljanja predpisanih podatkov na 
proizvodu oziroma na tablici s podatki, označevanja proizvodov z 
oznako skladnosti CE, vsebine ES izjave o skladnosti in oznake 
za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske oprem. 

V prvi polovici leta je potekal odvzem vzorcev v prodajalnah z 
namenom tehničnega preverjanja skladnosti opreme pri 
pooblaščenih laboratorijih. 

Konec leta bil opravljen vsakoletni nadzor glede svetlobnih nizov 
(novoletna okrasna razsvetljava), ki se je izvajal tako 
administrativno, s pregledom dokumentacije, kot tudi s 
preverjanjem tehnične skladnosti. 

Preko celega leta se je izvajal nadzor v povezavi s Carinsko 
upravo RS glede poskusa uvoza neskladnih proizvodov. 

Na podlagi prejetih obvestil držav članic EU - podane zaščitne 
klavzule in RAPEX obvestila - so se preko celega leta izvajali 
pregledi slovenskih prodajaln. 

Tržni inšpektorat RS je prav tako reagiral na vse prejete prijave 
potrošnikov glede električne opreme. 
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Administrativni nadzor osebnih računalnikov 

Pri nekaterih slovenskih proizvajalcih osebnih 
računalnikov je bil že v letu 2010 opravljen nadzor. 
Pri tem se je ugotovilo, da večina ni imela izdelane 
tehnične dokumentacije ter so nameščali CE oznako na 
osebne računalnike brez predhodno ugotovljene 
skladnosti po predpisanem postopku. Na podlagi teh 

ugotovitev se je v začetku leta 2011 izvedel nadzor pri slovenskih 
proizvajalcih osebnih računalnikov, sočasno pa so bili odvzeti tudi 
4 vzorci, ki so bili predani na preverjanje skladnosti pri 
akreditiranem laboratoriju glede izpolnjevanja bistvenih zahtev po 
Pravilniku o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej. 

Pri 69 pravnih subjektih je bilo pregledanih 266 različnih 
konfiguracij oziroma tipov osebnih računalnikov. Administrativne 
neskladnosti s predpisi so bile ugotovljene pri 219 različnih tipih 
osebnih računalnikov, kar predstavlja 82,3 % vseh pregledanih tipov 
oziroma različnih konfiguracij. Nepravilnosti zaradi neustrezne ali 
pomanjkljive tehnične dokumentacije, ki je sicer obstajala, so bile 
ugotovljene v 26 primerih, tehnična dokumentacija pa ni obstajala v 
213 primerih, kar pomeni 80,1 % od vseh pregledanih tipov oziroma 
različnih konfiguracij osebnih računalnikov. Z neustrezno oznako CE 
je bilo 13 tipov, brez oznake skladnosti CE pa je bilo ugotovljenih 
40 primerov. Brez navodil za uporabo je bilo 13 tipov računalnikov, 
s pomanjkljivimi oziroma nepopolnimi navodili pa je bilo 11 tipov 
osebnih računalnikov. Z neustrezno ES izjavo o skladnosti je bilo 26 
tipov osebnih računalnikov, ES izjava o skladnosti pa ni obstajala v 
213 primerih. Brez oznake za ločeno zbiranje odpadne električne in 
elektronske opreme je bilo ugotovljenih 27 različnih tipov osebnih 
računalnikov. 

Tržni inšpektorji so zaradi ugotovljenih nepravilnosti izdali 2 
upravni odločbi o omejitvi prometa do odprave nepravilnosti, 13 
upravnih odločb o prepovedi dajanja v promet, izrečenih je bilo 5 
opozoril ZIN, v 7 primerih pa je bil tip osebnega računalnika s 
strani pravnega subjekta prostovoljno umaknjen s trga. Prekrškovno 
so inšpektorji ukrepali pri 26 pravnih subjektih, pri tem so izdali 
7 prekrškovnih odločb z izrekom globe, 10 odločb o prekršku z 
opominom ter 9 opozoril ZP-1. 

Tržni inšpektorat RS je glede na slabe rezultate nadzora v januarju 
in prejetih prijavah ponovil administrativni nadzor namiznih 
računalnikov pri proizvajalcih (sestavljavcih) v mesecu septembru 
2011. Pri 26 gospodarskih subjektov je bilo pregledanih 19 različnih 
konfiguracij oziroma tipov osebnih računalnikov. Administrativne 
neskladnosti s predpisi so bile ugotovljene pri 3 različnih 
konfiguracijah osebnih računalnikov, kar predstavlja 15,8 % vseh 
pregledanih konfiguracij. V enem primeru ni obstajala tehnična 
dokumentacija, brez oznake CE je bila ena pregledana konfiguracija. 
V 1 primeru proizvajalec ni izdal ES izjave o skladnosti, prav tako 
je bil brez navodil za uporabo 1 tip računalnika. Z oznako za ločeno 
zbiranje odpadne električne in elektronske opreme so bili opremljeni 
vsi pregledani tipi računalnikov. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti 
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je bila izdana 1 upravna odločba o prepovedi dajanja na trg, 
izrečeni sta bili 2 opozorili ZIN, izdani pa sta bili tudi 2 odločbi 
o prekršku z izrekom opomina ter dve opozorili ZP-1. 

Vzorčenje električnih naprav 

Tržni inšpektorat RS vsako leto nameni določena 
finančna sredstva za vzorčenje proizvodov. S tem se 
preverja dejansko izpolnjevanje varnostnih zahtev 
proizvodov, ki se prodajajo na slovenskem tržišču. 
Tako so bili v prvi polovici leta opravljeni nadzori v 

prodajalnah po vsej Sloveniji, kjer so inšpektorji na podlagi 
izkušenj in nekaterih dodatnih kriterijev odvzemali proizvode ter 
jih oddali akreditiranim laboratorijem v preskušanje glede varnosti 
električne opreme. 

Tržni inšpektorji so pri odločanju, katere proizvode vzorčiti, 
pomagale večletne izkušnje, kakor tudi kriteriji oziroma informacije 
o proizvodih in sicer: 

blagovne skupine, za katere se je v preteklih letih ugotovila 
neskladnost: električni (mali) gospodinjski aparati, svetilke, 
digitalni merilni instrumenti, napajalniki, 

proizvodi, ki so imeli sorazmerno nizko ceno v primerjavi z 
drugimi istovrstnimi proizvodi, 

proizvodi novih oziroma manj znanih blagovnih znamk, 
proizvodi, za katere ni mogoče ugotoviti porekla, ali pa je 

poreklo vzorca ocenjeno kot bolj rizično, 
podatki iz sistemov ICSMS in RAPEX ter zaščitnih klavzul. 

Tržni inšpektorat RS je v letu 2011 za ugotavljanje skladnosti 
električne opreme z določili veljavnih predpisov predal na analize 
43 vzorcev (v letu 2010 je bilo vzorčenih 47 vzorcev), odvzete pa so 
bile naslednje skupine električnih proizvodov: 

mali gospodinjski aparati: 22 vzorcev (51,1 %), 
veliki gospodinjski aparati: 4 vzorci (9,3 %), 
svetila: 5 vzorcev (11,6 %), 
večfunkcijski merilni instrumenti: 3 vzorci (7,0 %), 
napajalniki za računalnik: 2 vzorca (4,7 %), 
osebni računalniki: 4 vzorci (9,3 %), 
grelniki vode: 3 vzorci (7,0 %). 

Preskusi so se izvajali v dveh akreditiranih laboratorijih: na 
Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje SIQ iz Ljubljane in 
na Fakulteti za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in 
kakovost iz Ljubljane. 

Proizvodi, preskušani glede varnostnih zahtev, ki jih vsebujejo 
predpisi in tehnični standardi, so glede na rezultate preskušanja 
razvrščeni v štiri razrede: 

razred 0: ni bilo ugotovljenih neskladnosti oziroma neskladnosti 
ne vplivajo na varnost; 

razred 1: neskladen proizvod - neskladnosti vplivajo na varnost; 
razred 2: neskladen proizvod - nevaren: neskladnosti ogrožajo 

varnost; 
razred 3: neskladen proizvod - zelo nevaren: neposredna nevarnost. 
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Rezultati preskušanj glede na Pravilnik o električni opremi, ki je 
namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, so vzorce 
uvrstili v naslednje razrede: 

razred 0: 17 proizvodov (39,5 % vseh preskušanih vzorcev) in 
sicer: 7 malih gospodinjskih aparatov, 2 velika gospodinjska 
aparata, 3 svetilke, 1 napajalnik, 2 osebna računalnika in 2 
grelnika vode; 

razred 1: 20 proizvodov (46,6 %) in sicer: 11 malih gospodinjskih 
aparatov, 2 velika gospodinjska aparata, 2 svetilki, 1 
večfunkcijski merilni instrument, 1 napajalnik, grelnik vode in 
2 osebna računalnika; 

razred 2: 6 proizvodov (13,9 %) in sicer: 4 mali gospodinjski 
aparati in 2 večfunkcijska merilna instrumenta; 

razred 3: 0 proizvodov. 

39,5%
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14,0% 0,0%

Razred 0

Razred 1

Razred 2

Razred 3

 
Slika 1: Rezultat preskušanja skladnosti glede električne varnosti 

proizvodov 

Glede na ugotovljene neskladnosti je bilo izdanih 6 upravnih odločb 
in sicer 4 o omejitvi in umiku iz prometa ter 2 o prepovedi prometa. 
V 9 primerih pa so dobavitelji takoj po prejemu obvestila Tržnega 
inšpektorata RS o rezultatih preskušanja sami pristopili k sprejemu 
korektivnih ukrepov in so neskladne oziroma nevarne proizvode 
prostovoljno umaknili iz prometa in po potrebi naredili tudi 
odpoklic. 

Za vzorce, za katere je Tržni inšpektorat RS prepovedal oziroma 
omejil promet zaradi varnostnih razlogov in se proizvodi tržijo tudi 
v drugih državah EU, so bile podane tudi zaščitne klavzule, prav 
tako pa so vsi rezultati preskušanj vneseni v mednarodni sistem 
ICSMS. 

V primerjavi z leti 2009 in 2010, ko je bilo preskušanih skoraj 
enako število vzorcev, je stanje v letu 2011 praktično enako. Tudi 
število neskladnih vzorcev je v letu 2011 podobno, kot prejšnja 
leta, in sicer 60 % (62 % neskladnih v letu 2010). Glavnina 
neskladnosti se je nanašala na pomanjkanje varnostnih opozoril v 
navodilih za uporabo proizvoda, nikakor pa ni za zanemariti 
tehničnih neskladnosti, kar se je zopet pokazalo pri večfunkcijskih 
merilnih instrumentih. Visok odstotek ugotovljenih administrativnih 
neskladnosti, ki jih inšpektorji zaznajo z vizualnim pregledom samih 
proizvodov, prav tako pa tudi poostreni pregledi priložene 
dokumentacije, je posledica poglobljenega dela inšpektorjev na 
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terenu po pripravljenih usmeritvah, prav tako pa tudi njihovega 
lastnega interesa, da so na slovenskem trgu prisotni le varni 
proizvodi. 

Ker se ugotavlja relativno visok delež neskladnih proizvodov z 
manjšimi neskladnostmi, prav tako pa je bilo na tržišču najdenih 6 
nevarnih proizvodov, katerih uporaba bi lahko povzročila nevarnost 
za uporabnika in okolje, se bo tudi v prihodnjem letu izvajal 
administrativni nadzor električnih proizvodov in odvzelo vzorce v 
prodajalnah ter preverjalo njihovo skladnost s predpisi. 

Administrativni nadzor in vzorčenje svetlobnih nizov 

Tržni inšpektorat RS že sedem let sistematično nadzira 
svetlobne nize, od tega šest let z izvedbo vzorčenj in 
preskušanj. Pravna podlaga za nadzor je Zakon o 
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti ter na njegovi podlagi izdana Pravilnik o 
električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej in Odredba o seznamu 

standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z 
zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo 
znotraj določenih napetostnih mej ter Uredba (ES) št. 765/2008 
evropskega parlamenta in sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in 
nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe 
(EGS) št. 339/93. 

Tržni inšpektorat RS je novembra in decembra 2011 izvajal nadzor 
preverjanja izpolnjevanja administrativnih in varnostnih zahtev 
okrasne razsvetljave (svetlobnih nizov) in sicer zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti v predhodnih letih ter zaradi nizkocenovnih 
proizvodov, katerih proizvajalci, večinoma iz Kitajske, posvečajo 
premalo pozornosti tehničnim zahtevam, katerim morajo tovrstni 
proizvodi zadoščati. 

Nadzor prodaje svetlobnih nizov se je izvajal v maloprodaji 
(prodajalnah) in v nadaljevanju pri dobaviteljih. Tržni inšpektorji 
so preverjali označevanje proizvodov z osnovnimi tehničnimi 
zahtevami, prisotnost varnostnih opozoril v slovenskem jeziku, kot 
tudi nekatere konstrukcijske zahteve, povezane z varnostjo 
uporabnikov. Prav tako so bili v pogodbeni laboratorij oddani na 
preskušanje glede izpolnjevanja osnovnih varnostnih zahtev vzorčeni 
svetlobni nizi. 

Tržni inšpektorji so pri 63 zavezancih, od tega pri 40 trgovcih v 
maloprodaji, pri 20 prvih distributerjih, pri 2 uvoznikoma in pri 1 
zastopniku proizvajalca, skupaj pregledali 191 tipov svetlobnih 
nizov. Pri 74 proizvodih, kar predstavlja 38,7 % vseh pregledanih 
tipov proizvodov so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma 
pomanjkljivosti in sicer: 

9 proizvodom ni bila predložena ES izjav o skladnosti ali je bila 
le-ta pomanjkljiva (21 proizvodov v letu 2010), 

1 proizvod je bil brez CE oznake (2 proizvoda v letu 2010), 
24 proizvodov ni imelo vseh potrebnih oznak, ki se morajo nahajati 

na svetlobnem nizu ali na neodstranljivi nalepki, pritrjeni na 
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kabel svetlobnega niza (CE, naziv proizvajalca/zaščitne 
znamke/blagovne znamke, nazivna napetost celotnega niza…) (20 
proizvodov v letu 2010), 

20 proizvodov ni imelo ustreznih varnostnih opozoril na embalaži 
ali pa so bila le-ta v tujem jeziku, 

25 proizvodov ni imelo priloženih ustreznih varnostnih opozoril in 
navodil ali pa so bila le-ta v tujem jeziku (16 proizvodov v 
letu 2010), 

4 proizvodi so imeli dolžino priključnega kabla manjšo od 1,5 m (1 
proizvodov v letu 2010), 

11 proizvodov ni bilo ustrezno zavarovanih pred napetostjo. 
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti je bilo s 
strani zavezancev izvedenih 12 (3 leta 2010) prostovoljnih ukrepov 
(umik), tržni inšpektorji pa so izrekli oziroma izdali: 

24 opozoril ZIN, 
2 upravni odločbi zaradi odprave neskladnosti in omejitev prometa, 
13 opozoril ZP-1, 
6 odločb o prekršku z izrekom globe, 
7 odločb o prekršku z izrekom opomina, 
2 plačilna naloga. 

Poleg administrativnega nadzora so tržni inšpektorji v maloprodaji 
odvzeli 10 tipov svetlobnih nizov in jih oddali na preverjanje in 
preskušanje glede bistvenih varnostnih zahtev v pogodbeni 
laboratorij. Vsi podatki o preskušanih svetlobnih nizih so vneseni 
tudi v sistem ICSMS. 

Proizvodi, preskušani glede varnostnih zahtev, ki jih vsebujejo 
predpisi in tehnični standardi, so glede na rezultate preskušanja 
razvrščeni v štiri razrede: 

razred 0: ni bilo ugotovljenih neskladnosti oziroma neskladnosti 
ne vplivajo na varnost; 

razred 1: neskladen proizvod - neskladnosti vplivajo na varnost; 
razred 2: neskladen proizvod - nevaren: neskladnosti ogrožajo 

varnost; 
razred 3: neskladen proizvod - zelo nevaren: neposredna nevarnost. 

Zaradi ugotovljenih neskladnosti z varnostnimi zahtevami, so bili 
vzorčeni svetleči nizi uvrščeni v naslednje razrede: 

razred 0: 3 svetlobni nizi (30 % vseh preskušanih vzorcev), 
razred 1: 6 svetlobnih nizov (60 % vseh preskušanih vzorcev), 
razred 2: 1 svetlobni niz (10 % vseh preskušanih vzorcev), 
razred 3: ni bil uvrščen noben proizvod (0 %). 
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Slika 2: Rezultati preskušanja skladnosti svetlobnih nizov 

V letu 2011 je, glede na leto 2010, ugotovljeno boljše stanje glede 
prisotnosti zelo nevarnih proizvodov, ki so neposredno zelo nevarni 
(razred 3), še vedno pa je imela več kot četrtina (27,2 %) 
administrativno pregledanih proizvodov pomanjkljive oznake in 
varnostna opozorila, 4,7 % proizvodov pa je bilo brez predpisane ES 
izjave o skladnosti. 
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Slika 3: Primerjava uvrstitve vzorčenih svetlobnih nizov v razrede 

(2006-2011) v odstotkih 

Ker gre v primerih svetlobnih nizov za proizvode, ki se množično 
uporabljajo v gospodinjstvih v prednovoletnem času in ker so 
posledice zaradi neizpolnjevanja varnostnih zahtev lahko zelo resne 
z vrsto nevarnosti: električni udar in požar, bo Tržni inšpektorat 
RS s tovrstnim nadzorom nadaljeval tudi v letu 2012. 

Pri vseh zavezancih se je sočasno opravil tudi nadzor prisotnosti in 
prometa proizvodov na podlagi posredovanih RAPEX notifikacij - 
obvestil o nevarnih proizvodih, za katere so bile podane zaščitne 
klavzule. Ugotovljeno je bilo, da svetlobnih nizov, priglašenih v 
sistem RAPEX, v prodaji ni, prav tako pa tudi ni bilo opravljenega 
prometa navedenih proizvodov v letu 2011. 

Zaključek 

Skupna ugotovitev je, da je v prodaji še vedno nekaj stare zaloge 
izdelkov iz preteklih let, ki so za promet pomanjkljivo opremljeni. 
Večji uvozniki in distributerji izdelke, ki so jih v promet dali 
2011, opremljajo v skladu s predpisi (pojavljajo se le manjše 
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pomanjkljivosti), manjši dobavitelji pa zakonodaje še vedno ne 
poznajo natančno. Nadzor nad prodajalci na drobno, uvozniki in 
distributerji, bo torej potrebno opraviti tudi v prihodnjih letih. 

Na podlagi ugotovitev, da so na trgu še vedno prisotni neskladni 
svetlobni nizi, ki vplivajo na varnost ali ogrožajo varnost, bo 
Tržni inšpektorat RS z nadzorom svetlobnih nizov nadaljeval tudi v 
letu 2012. 

	  


