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T I R S   
 

Poročilo o nadzoru električne opreme na trgu - podatki za leto 2012 
 
 

Električna oprema 

Od uvedbe evropske zakonodaje v slovenski pravni red izvaja Tržni 
inšpektorat RS na slovenskem trgu nadzor električne in elektronske 
opreme, katera zapade pod Pravilnik o električni opremi, ki je 
namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. Istočasno s 
preverjanjem administrativnih zahtev glede varnosti proizvodov se je 
za iste proizvode izvedlo tudi administrativno preverjanje 
skladnosti po določilih Pravilnika o elektromagnetni združljivosti, 
da se nadzori pri istih pravnih subjektih ne podvajajo. 

Na trg prihajajo vedno novi proizvodi, napajani z električno 
energijo. To zahteva 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 
navedenega pravilnika. 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. Takšni proizvodi so nevarni 
in jih je zato potrebno na trgu čim hitreje zaznati in izločiti iz 
prometa. Načina sta vsaj dva: administrativni nadzor na trgu in 
vzorčenje proizvodov. Vsekakor pa je Tržni inšpektorat izredno 
odziven na vsako prijavo potrošnikov ali drugih organizacij v zvezi 
z zaznavo nevarnega proizvoda na trgu. 

Tržni inšpektorat RS je v letu 2012 izvajal nadzor slovenskega 
tržišča na več načinov: 

V mesecu juniju je bil izveden nadzor električne opreme z 
vzorčenjem proizvodov v prodajalnah z namenom tehničnega 
preverjanja skladnosti opreme pri pooblaščenih laboratorijih. 

V mesecu juliju in avgustu je potekal koordiniran administrativni 
nadzor masažnih kadi in večnamenskih kabin za prhanje v 
prodajalnah na drobno, pri prvih distributerjih, uvoznikih in 
pri proizvajalcih z namenom ugotovitve pravilnosti označevanja 
proizvodov, ustreznosti prilaganja listin ter ustreznosti 
izdanih ES izjav o skladnosti ter izdelave ustrezne tehnične 
dokumentacije. 

V drugi polovici leta je potekal koordiniran administrativni 
nadzor solarijev za nego telesa (skupaj z očali za solarije) v 
uporabi, prodaji in dobavi z namenom ugotovitve pravilnosti 
označevanja proizvodov, ustreznosti prilaganja listin ter 
ustreznosti izdanih ES izjav o skladnosti. Ker v Sloveniji ni 
proizvajalca tovrstne opreme ni bilo mogoče opraviti pregleda 
ustreznosti tehnične dokumentacije. 
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Konec leta bil opravljen vsakoletni nadzor glede svetlobnih nizov 
(novoletna okrasna razsvetljava), ki se je izvajal tako 
administrativno, s pregledom označevanja proizvodov, ustreznosti 
prilaganja listin in druge 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 Evropske unije – podanih 
zaščitnih klavzul in RAPEX obvestil – so se preko celega leta 
izvajali pregledi slovenskih prodajaln. 

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

V letu 2012 je Tržni inšpektorat RS s strani Evropske komisije 
prejel 5 zaščitnih klavzul, za katere je bila izvedena poizvedba na 
slovenskem trgu. Ugotovljeno je bilo, da se proizvodi iz obvestil na 
slovenskem trgu niso nahajali. 

Administrativni nadzor aparatov za nego telesa – solarijev 

Tržni inšpektorat RS je v drugi polovici leta izvedel 
administrativni nadzor skladnosti solarijev v uporabi 
v Wellness centrih in solarijih, zaradi ugotovitve 
dejanskega stanja glede ustreznosti označevanja ter 
ustreznosti prilaganja listin. Na podlagi zbranih 
podatkov so inšpektorji nadaljevali nadzor pri 
dobaviteljih oziroma prvih distributerjih teh 

proizvodov v Sloveniji, kjer se je poleg že navedenih parametrov 
kontroliralo še ustreznost ES izjave o skladnosti, po potrebi pa so 
pregledovali tudi poročila o preverjanju skladnosti, na podlagi 
katerih je bila na proizvode nameščena oznaka CE in je bila izdana 
ES izjava o skladnosti. V prvi fazi je bilo pregledanih 10 
subjektov, ki so imeli v uporabi solarije. V nadaljevanju se je po 
zbranih podatkih izvedel nadzor pri dobaviteljih oziroma prvih 
distributerjih v Sloveniji, kjer se je pregledovalo zahtevane 
podatke po Pravilniku o električni opremi, ki je namenjena za 
uporabo znotraj določenih napetostnih mej, torej ustreznost 
označevanja z oznako CE ter druge zahtevane podatke, prav tako pa 
tudi ustreznost izdane ES izjave o skladnosti. V okviru druge faze 
je bil opravljen še pregled pri prvem distributerju v Sloveniji, pri 
čemer je bil poudarek nadzora na ustreznosti označevanja proizvodov, 
na ustreznosti ES izjave o skladnosti in prilaganju ustreznih listin 
(navodila, garancijski list). Tekom nadzora je bilo tudi 
ugotovljeno, da so 3 subjekti, ki so v preteklosti dali proizvode na 
slovenski trg, zaradi slabih poslovnih rezultatov zaključili 
poslovanje. 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti sta bili izdani 2 opozorili ZIN 
zaradi kršitve določil Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti, prekrškovni ukrepi niso bili izdani. 
Splošna ugotovitev nadzora je, da distributerji dobavljajo večino 
solarijev s celotno opremo (tudi UV cevne sijalke) direktno od 
proizvajalcev in hkrati tudi skrbijo za redno vzdrževanje ter 
zamenjavo sijalk, ki so dobavljene le od znanih velikih 
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proizvajalcev, zato na tem področju ponovitev nadzora do nadaljnjega 
ni potrebna. 

Administrativni nadzor masažnih kadi in večnamenskih 
kabin za prhanje 

Tržni inšpektorat RS je v mesecu juliju in avgustu 
prvič izvedel administrativne nadzore skladnosti 
masažnih kadi in večnamenskih kabin za prhanje v 
prodaji na drobno, pri distributerjih in pri 
proizvajalcih z namenom, da se ugotovi stanje 
tovrstnih proizvodov na slovenskem trgu. 

Masažne kadi z vgrajenimi električnimi in elektronskimi komponentami 
so gradbeni proizvod in morajo glede električne varnosti 
izpolnjevati zahteve po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in 
o ugotavljanju skladnosti oziroma bistvene zahteve po Pravilniku o 
električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej ter zahteve po Pravilniku o elektromagnetni 
združljivosti, dodatno pa morajo izkazovati še skladnost z zahtevami 
Zakona o gradbenih proizvodih. Večnamenske kabine za prhanje, ki 
imajo vgrajene električne in/ali elektronske komponente (panel za 
upravljanje), pa niso gradbeni proizvod, so pa električna oprema in 
morajo zato izpolnjevati bistvene zahteve po Pravilniku o električni 
opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej 
ter zahteve po Pravilniku o elektromagnetni združljivosti. V okviru 
nadzora so inšpektorji preverjali: 

pri proizvajalcu: vsebino tehnične dokumentacije (za masažne kadi 
po Zakonu o gradbenih proizvodih tudi opravljen začetni tipski 
preizkus), izvajanje in dokumentiranje notranje kontrole 
proizvodnje (velja za masažne kadi), vsebino ES izjav o 
skladnosti, označevanje proizvodov z oznako CE in informacijami 
o proizvodu, navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ter 
vsebino izdanega garancijskega lista; 

pri uvozniku in prvemu distributerju: vsebino ES izjave o 
skladnosti, označevanje proizvodov z oznako CE in informacijami 
o proizvodu, navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ter 
vsebino izdanega garancijskega lista; 

pri trgovcu – v maloprodaji: označevanje proizvodov z oznako CE in 
informacijami o proizvodu, navodila za vgradnjo, uporabo in 
vzdrževanje ter vsebino izdanega garancijskega lista. 

V času nadzora so tržni inšpektorji opravili nadzor pri 59 pravnih 
subjektih, od tega pri 1 proizvajalcu, ter pregledali skupno 75 
različnih tipov proizvodov, od tega 29 masažnih kadi ter 46 
večnamenskih kabin za prhanje. Ugotovili so, da je za 43 proizvodov 
(57,3 %) bila izdana neustrezna ali nepopolna ES izjava o skladnosti 
ali ta ni obstajala; da je bila na 36 proizvodov (48,0 %) oznaka CE 
nameščena neupravičeno ali ni obstajala ali ni bila ustrezna; pri 56 
proizvodih (74,7 %) so bile pomanjkljive druge oznake ali te niso 
obstajale; na 28 proizvodih (37,3 %) ni bilo znaka za ločeno 
zbiranje odpadne električne in elektronske opreme; k 24 proizvodom 
(32,0 %) so bila priložena neustrezna ali pomanjkljiva navodila za 
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uporabo v slovenskem jeziku; pri 41 proizvodih (54,7 %) pa je bil 
priložen neustrezen ali pomanjkljiv garancijski list. 

Na podlagi navedenih ugotovitev so tržni inšpektorji v upravnem 
postopku izdali 25 opozoril ZIN, 1 odločbo o prepovedi dajanja na 
trg ter 2 odločbi o prepovedi prodaje v povezavi z Zakonom o varstvu 
potrošnikov. Po Zakonu o prekrških pa so izdali 10 opozoril ZP-1, 7 
opominov, 1 plačilni nalog in 2 odločbi z izrekom globe. 

Zaradi ugotovitev nadzora se predvideva ponovitev le-tega v letu 
2014. 

Administrativni nadzor in vzorčenje svetlobnih nizov 

Tržni inšpektorat RS že veliko let sistematično nadzira svetlobne 
nize, od tega že 7 let z izvedbo vzorčenj in preizkušanj. Pravna 
podlaga za nadzor je Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o 
ugotavljanju skladnosti, 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 in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93. 

Tržni inšpektorat RS je novembra in decembra 2012 izvedel nadzor 
glede izpolnjevanja administrativnih in varnostnih zahtev okrasne 
razsvetljave (svetlobnih nizov) in sicer zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti v preteklih letih ter zaradi nizko cenovnih 
proizvodov. Okrasna razsvetljava mora ustrezati tehničnim in 
varnostnim zahtevam, da se ob pravilni uporabi preprečijo 
nevarnosti, kot so električni udar, opekline, požar in podobno. Prav 
tako gre za proizvod, ki je kot nevaren predmet številnih RAPEX 
notifikacij, katerih proizvajalci, večinoma iz Kitajske, posvečajo 
premalo pozornosti izpolnjevanju administrativnih in tehničnih 
zahtev. 

Tržni inšpektorji so izvedli administrativni nadzor v prodaji na 
drobno glede ustreznosti označevanja, prilaganja ustrezne spremne 
dokumentacije in izpolnjevanje zahtev po Zakonu o varstvu 
potrošnikov: v kitajskih prodajalnah na drobno ter na stojnicah 
(bolšji sejmi, tržnice…). Opravljen je bil tudi nadzor s postopki 
odvzema vzorcev svetlobnih nizov in preizkušanje glede izpolnjevanja 
bistvenih varnostnih zahtev. 

Tržni inšpektorji so pri 58 zavezancih skupaj pregledali 81 tipov 
svetlobnih nizov in 12 tipov svetlobnih cevi. Ugotovljene so bile 
naslednje nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti: 

za 28 proizvodov (30,1 %) ni bila predložena ES izjava o 
skladnosti ali je bila le-ta pomanjkljiva ali ni obstajala, 

1 proizvod (1,1 %) je bil brez oznake CE, 
6 proizvodov (6,5 %) ni imelo vseh potrebnih oznak, ki se morajo 

nahajati na svetlobnem nizu ali na neodstranljivi nalepki, 
pritrjeni na kabel svetlobnega niza (oznaka CE, naziv 
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proizvajalca/zaščitne znamke/blagovne znamke, nazivna napetost 
celotnega niza…), 

23 proizvodov (24,7 %) ni imelo ustreznih varnostnih opozoril na 
embalaži ali pa so bila le-ta v tujem jeziku, 

29 proizvodov (31,2 %) ni imelo priloženih ustreznih varnostnih 
opozoril in navodil ali pa so bila le-ta v tujem jeziku, 

12 proizvodov (12,9 %) je imelo priključni kabel krajši od 1,5 m, 
7 proizvodov (7,5 %) ni bilo ustrezno zavarovanih pred dotikom 

delov pod napetostjo. 

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti je bilo s 
strani gospodarskih subjektov izvedenih 16 prostovoljnih ukrepov 
(ureditev, umik), tržni inšpektorji pa so subjektom izrekli oziroma 
izdali 18 opozoril ZIN, 16 opozoril ZP-1, 7 odločb opominov, 1 
plačilni nalog in 1 odločbo o prekršku z izrekom globe. 

Istočasno z izvajanjem administrativnega nadzora so tržni 
inšpektorji preverjali tudi prisotnost svetlobnih nizov iz RAPEX 
obvestil, katere je Tržni inšpektorat RS prejel od Evropske komisije 
oziroma kontaktne točke RAPEX za Slovenijo. Poizvedbe so bile 
opravljene pri 51 subjektih, pri čemer svetlobni nizi iz RAPEX 
obvestil na slovenskem trgu niso bili najdeni. 

V letu 2012 je Tržni inšpektorat RS opravljal administrativni nadzor 
svetlobnih nizov tudi na carini. S strani Carinske uprave RS je tako 
prejel 33 obvestil o uvozu različnih tipov svetlobnih nizov, pri 
čemer je bilo ugotovljeno, da jih 10 ni izpolnjevalo predpisanih 
zahtev, zato se njihov uvoz ni sprostil. 

Poleg administrativnega nadzora so tržni inšpektorji odvzeli na trgu 
10 različnih tipov svetlobnih nizov in jih oddali na preverjanje 
skladnosti glede izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev v 
akreditirani laboratorij. 

Proizvodi, preizkušeni glede varnostnih zahtev, ki jih narekujejo 
predpisi in tehnični standardi, se glede na rezultate preizkušanja 
razvrščajo 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: 2 svetlobna niza, 
Razred 1: 6 svetlobnih nizov, 
Razred 2: 2 svetlobna niza, 
Razred 3: ni bil uvrščen noben proizvod. 



6 

	  

20,0%

60,0%

20,0%

0,0%

Razred 0

Razred 1

Razred 2

Razred 3

 
Slika 1: Rezultati preverjanja skladnosti svetlobnih nizov 

V letu 2012 je, glede na leto 2011, ugotovljeno slabše stanje glede 
prisotnosti neskladnih tovrstnih proizvodov na slovenskem trgu, saj 
jih je bilo več kot polovica proizvodov administrativno neskladnih. 
Dejansko sta bila v obsegu izvedenih preizkušanj glede izpolnjevanja 
varnostnih in administrativnih zahtev skladna le 2 proizvoda. 
Podatke o vzorčenih svetlobnih nizih in rezultate preizkušanj so 
bili vneseni v mednarodni sistem ICSMS. 

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 2013. 

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 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 preizkušanje 
glede izpolnjevanja varnostnih zahtev. 

Tržnim inšpektorjem so pri odločanju, katere proizvode vzorčiti, 
pomagale večletne izkušnje, kakor tudi naslednji kriteriji oziroma 
informacije o proizvodih: 

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 mednarodnih sistemov ICSMS in RAPEX ter zaščitnih 

klavzul. 
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Tržni inšpektorat RS je v letu 2012 za ugotavljanje skladnosti 
električne opreme z določili veljavnih predpisov predal na analize 
25 vzorcev naslednjih skupin električnih proizvodov: 

mali gospodinjski aparati: 12 vzorcev, 
veliki gospodinjski aparati: 3 vzorci, 
druga električna oprema: 10 vzorcev. 

Preizkusi so se izvajali v akreditiranem laboratoriju: na Slovenskem 
institutu za kakovost in meroslovje SIQ iz Ljubljane. 

Proizvodi, preizkušeni glede varnostnih zahtev, ki jih vsebujejo 
predpisi in tehnični standardi, se glede na rezultate preizkušanja 
razvrščajo 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. 

Rezultati preizkušanj glede na Pravilnik o električni opremi, ki je 
namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej so vzorce 
uvrstili v naslednje razrede: 

Razred 0: 9 proizvodov: 3 mali gospodinjski aparati in 6 druge 
električne opreme, 

Razred 1: 13 proizvodov: 2 velika gospodinjska aparata, 7 malih 
gospodinjskih 
 aparatov in 4 druge električne opreme, 

Razred 2: 3 proizvodi: 1 veliki gospodinjski aparat in 2 drugi 
električni opremi, 

Razred 3: ni bil uvrščen noben proizvod. 
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Slika 2: Rezultat preizkušanja skladnosti glede električne varnosti 

proizvodov 

Glede na ugotovljene neskladnosti je bilo izvedenih 14 prostovoljnih 
ukrepov ureditve, od tega 7 prostovoljnih ureditev oziroma odprav 
ugotovljenih pomanjkljivosti, 6 prostovoljnih umikov proizvodov s 
slovenskega trga in v 1 primeru prostovoljno uničenje proizvodov. 
Izrečenih je bilo tudi 6 opominov. 
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Ker Tržni inšpektorat RS ni izdal nobenega prisilnega upravnega 
ukrepa in ker ni bilo nobenega proizvoda v razredu 3, Evropski 
komisiji ni bila podana nobena zaščitna klavzula. Podatki o vseh 
preizkušenih proizvodih in njihovi rezultati so bili vneseni v 
mednarodni sistem ICSMS. 

Ne glede na navedeno je v primerjavi s prejšnjimi leti ugotovljen 
zelo visok delež neskladnih proizvodov, v večini sicer z 
administrativnimi neskladnostmi. Prav tako pa so bili na tržišču 
najdeni 3 relativno nevarni proizvodi, katerih uporaba bi lahko 
povzročila nevarnost za uporabnika in okolje. Zato se bo tudi v 
prihodnjem letu izvajal administrativni nadzor električnih 
proizvodov, pri odvzetih vzorcih v prodajalnah pa se bo preverjala 
njihova skladnost s predpisi. 

Zaključek 

Skupna ugotovitev je, da je v prodaji še vedno precej stare zaloge 
proizvodov preteklih let, ki so za promet pomanjkljivo oziroma 
neustrezno opremljeni. Večji uvozniki in distributerji proizvode, ki 
so jih dali v promet v letu 2012, opremljajo v skladu s predpisi 
(pojavljajo se le manjše pomanjkljivosti), manjši dobavitelji pa 
zakonodaji še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti. Nadzor nad 
prodajalci na drobno, uvozniki in distributerji bo torej potrebno 
opraviti tudi v prihodnjih letih. 	  


