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PREDGOVOR 

 

V tem študijskem gradivu za predmet TPN (Tehnični predpisi in načrtovanje 

proizvodov) je strjeno predstavljena samo vsebina tehničnih predpisov.  

Razvijanje je osrednji del celovitega trţenjskega procesa, ki se začne z 

raziskovanjem. Razvijanje je zaključeno, ko to potrdi trg z rezultati, ki so skladni s 

postavljenimi cilji na začetku trţenjskega procesa. Cilji niso samo trţenjski in finančni. 

Pomembna je kakovost (odličnost), tudi druţbena odgovornost. Vsaka organizacija 

mora s svojim nastopanjem na trgu zadovoljiti vsa pričakovanja in zahteve vseh 

deleţnikov, ki nastopajo v trţenjskem okolju, ne samo neposrednih kupcev in 

uporabnikov.  Pri tem se ne sme pozabiti na zaposlene; so najpomembnejši deleţnik 

pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti. 

Kot element kakovosti se morajo pravilno razumeti in obravnavati ter ustrezno 

vključevati v razvijanje tudi varnost za vse sodelujoče v nastajanju proizvodov in 

njihovi distribuciji ter seveda v uporabi. Ţivljenjska doba proizvoda ni zaključena s 

tem, ko se več ne uporablja. Poskrbljeno mora biti za odstranitev iz uporabe brez 

negativnega vpliva na okolje. Maksimalno mora biti zagotovljeno, da proizvod, ki se 

več ne uporablja, postane odpadna surovina, ki se jo ponovni vključi v nastajanje 

novega proizvoda. Varnost, varstvo okolja, kroţno gospodarstvo in druţbena 

odgovornost so vsebine, ki v pravilnem trţenjskem procesu in torej v razvijanju 

novega proizvoda ne smejo biti v ničemer zapostavljene ali podrejene finančnim 

ciljem. Velja nasprotno: človek, njegova varnost in zdravje, okolje in skrb za njegovo 

ohranitev morajo biti v vseh teh procesih na prvem mestu, pred interesi kapitala. 

V tem zapisu je kot zahteva za (nove) proizvode pri njihovem načrtovanju 

izpostavljena zagotovitev skladnosti (novega) proizvoda z zahtevami tehničnih 

predpisov. To je naloga vsakega proizvajalca preden proizvod da na trg. V tem 

zapisu je (zgolj informativno) predstavljena tehnična zakonodaja (predpisi za 

neţivilske proizvode), ki je tako ali drugače povezana s strojništvom. 

Sicer pa je vsebina tega gradiva povzeta tudi v osnovnem študijskem gradivu za 

predmet TPN o razvijanju proizvodov. 
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Seznam uporabljenih kratic in okrajšav 

Okrajšava Pomen 

7P Product, Price, Place, Promotion, People, Processes, Physical 

evidences (angl.)  / Trţenjski splet: proizvod, cena, prodajne poti, 

trţenjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi  

VZD Varnost in zdravje pri delu 

VO Varstvo okolja 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor  

EU European Union (angl.) / Evropska unija; enotna kratica v vseh 

jezikih za Evropsko unijo; od leta 2010 se v vseh usklajenih 

(harmoniziranih) dokumentih (in postopkih) na notranjem trgu EU 

uporablja enotna (v vsej jezikih drţav članic) okrajšava EU za 

European Union / Evropska unija; za razliko od EC/ES (European 

Community / Evropska skupnost), ko se je (angl. kratica EC) 

morala v vseh zapisih v različnih jezikih drţav članic EU navajati v 

vsakokratnem jeziku drţave članice (EC, EG, CE …, ES) oz. še 

pred tem EEC / EGS … 

EC / ES European Community (angl.) / Evropska skupnost 

EEC / EGS European Economic Community (angl.) / Evropska gospodarska 

skupnost 

ESR Essential safety (and Health) Requirements (angl.) / Bistvene 

varnostne zahteve 

MD Machinery Directive (angl.) / Direktiva 2006/42/ES o strojih; 

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, v Sloveniji je bila leta 2008 

prevzeta v obliki Pravilnika o varnosti strojev 
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EMC Electromagnetic Compatibility (angl.) / Elektromagnetna 

zdruţljivost; tudi Direktiva o elektromagnetni zdruţljivosti 

2014/30/EU, v Sloveniji je bila leta 2016 prevzeta v obliki 

Pravilnika o elektromagnetni zdruţljivosti 

LVD Low Voltage Directive  (angl.) / Direktiva o nizki napetosti 

2014/35/EU, v Sloveniji je bila leta 2016 prevzeta v obliki 

Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj 

določenih napetostnih mej 

PED Pressure Equipment Directive (angl.) / Direktiva za tlačno opremo 

2014/68/EU; v Sloveniji je bila leta 2016 prevzeta v obliki 

Pravilnika o tlačni opremi 

PPE Personal Protective Equipment (angl.), / Uredba (EU) 2016/425 o 

osebni varovalni opremi 

GAR Gas Appliances Regulation, Aappliances burning gaseous fuels 

(angl.) /  Uredba (EU) 2016/426 o napravah, v katerih zgoreva 

plinasto gorivo 

CIR Cableway Installations Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2016/424 

o ţičniških napravah  

ATEX Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives (fr.) 

/ Naprave za uporabo v eksplozivnih atmosferah; Direktiva 

2014/34/EU o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z 

opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v 

potencialno eksplozivnih atmosferah; v Sloveniji je bila v letu 2016 

prevzeta v obliki Pravilnika o protieksplozijski zaščiti in le ta 

vključuje tudi Direktivo 1999/92/ES o minimalnih zahtevah za 

izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev, ki so lahko 

ogroţeni zaradi eksplozivnih atmosfer 

RED Radio Equipment Directive (angl.) / Direktiva o radijski opremi 

2014/53/EU; v Sloveniji je bila leta 2016 prevzeta v obliki 
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Pravilnika o radijski opremi  

RoHS Restriction of Hazardous Substances (angl.) / Vsebnost nevarnih 

snovi; tudi Direktiva 2011/65/EU (od 22. julija 2019 tudi Direktiva 

2011/65/EU), v Sloveniji je bila leta 2012 prevzeta v obliki 

Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v 

električni in elektronski opremi 

ErP Energy related Products (angl.) / Okoljsko primerna zasnova 

izdelkov, povezanih z energijo; tudi Direktiva o okoljsko primerni 

zasnovi 2009/125/ES, v Sloveniji je bila prenesena v zakonodajo 

preko Energetskega zakona in posebne uredbe (RS)  

ELR Energy Labelling Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2017/1369 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi 

okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi 

Direktive 2010/30/EU 

EPB Energy Performance of Buildings (angl.) / Direktiva 2010/31/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 

energetski učinkovitosti stavb 

EED Energy Efficiency Direcitve (angl.) / . Direktiva 2012/27/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 

2010/30/EU 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (angl.) / Registracija, evalvacija, avtorizacija in 

omejevanje kemikalij; tudi Uredba (ES) št. 1907/2006  

GPSD GPSD - General Product Safety Directive (angl.) / Direktiva o 

splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES, v RS je bila prevzeta v 

obliki Zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) 
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ESR European Standardization Regulation (angl.) / Uredba (EU) 

št. 1025/2012 o evropski standardizaciji 

CPR Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 

305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trţenje gradbenih 

proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

MVD Motor Vehicles Directice (angl.) / Direktiva 2007/46/ES o 

vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter 

sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 

namenjenih za taka vozila; veljavna in v uporabi do 1.9.2020 

MVR Motor Vehicles Regulation (angl); Uredba (EU) 2018/858 o 

odobritvi in trţnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov 

ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 

namenjenih za taka vozila; razveljavitev Direktive 2007/46/ES, 

začetek uporabe 1.9.2020 

ZTZPUS–1 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 

skladnosti 

ZGPro-1 Zakon o gradbenih proizvodih 

ZVZD–1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

ZVO–1 Zakon o varstvu okolja 

EZ–1 Energetski zakon  

ZMV-1 Zakon o motornih vozilih 

GZ Gradbeni zakon 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 

ZSVP-1 Zakon o splošni varnosti proizvodov 

ZVPot Zakon o varstvu potrošnikov 
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ZLet Zakon o letalstvu 

ZVZelP-1 Zakon o varnosti v ţelezniškem prometu  

ZŢNPO Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb  

EEO Električna elektronska oprema 

OEEO / 

WEEE 

Odpadna električna elektronska oprema / Waste Electrical and 

Electronic Equipment (angl.) 

CE Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z 

usklajevalno zakonodajo EU 

NA New Approach / Novi pristop; nov zakonodajni koncept iz leta 

1985, po katerem predpisi v EU določajo le temeljne, bistvene 

(varnostne in zdravstvene) zahteve za posamezne proizvode, 

podrobne tehnične zahteve pa določajo (prostovoljni) evropski 

standardi (EN); zakonodaja novega pristopa zahteva, da 

proizvajalci svoje proizvode označujejo z oznako skladnosti CE, s 

čimer izjavljajo (sporočajo), da so proizvodi skladni z vsemi 

relevantnimi zahtevami iz vseh zadevnih predpisov, ki določajo to 

oznako.  

NLF New Legislative Framework;  Novi zakonodajni okvir usklajevalne 

zakonodaje EU – zakonodaje Evropske unije, ki usklajuje pogoje 

za trţenje proizvodov; ta prenovitev, začeta v letu 2008, je 

predvsem zajemala zakonodajo novega pristopa (NA); največ 

prenovljenih direktiv je bilo izdanih v letu 2014 z obvezno uporabo 

v letu 2016; v letu 2016 je bilo v tem okviru izdanih tudi nekaj 

uredb (EU). 

EN Norme Europeenne (fr.) / Evropski standard 

ISO International Organization for Standardization (angl.) / tudi v vseh 

jezikih enotna kratica za mednarodni standard, ki je izvedena iz 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNew_Legislative_Framework%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjpo27qu5_L5W4NQCvHBqQGnG-FFQ
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grške besede isos, ki pomeni enak 

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo, tudi oznaka za slovenski 

standard 

SIST EN Slovenski standard SIST, ki je nastal s prevzemom evropskega 

standarda EN 

SIST EN ISO Slovenski standard SIST, ki je nastal s prevzemom evropskega 

standarda EN ISO 

ISO 9001 Mednarodni (ISO) standard za sistem vodenja kakovosti 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis (angl.) / Metoda preventivne in 

kvalitativne analize 

RPN Risk Priority Number (angl.) / Ukrep, uporabljen pri ocenjevanju 

tveganja za pomoč prepoznavanja kritičnih načinov okvare, 

povezane z zasnovo proizvoda ali procesom 

RPN = Resnost x Pojavnost x Odkrivanje (vrednost: 1- 1000) 

QFD QFD – Quality, Function, Deployment  (angl.) / Razvoj funkcije 

kakovosti, tudi: »Hiša kakovosti« (House of Quality) 

hEN Harmonizirani evropski standard 

hTS Harmonizirana tehnična specifikacija 

nTS Nacionalna tehnična specifikacija 

STS Slovensko tehnično soglasje – nacionalna tehnična specifikacija 

za gradbene proizvode, ki si jo pridobi proizvajalec, če za gradbeni 

proizvod ne obstaja harmonizirana tehnična specifikacija. 

CEN Comité Européen de Normalisation (fr.) / Evropski odbor za 

standardizacijo 

IEC International Electrotechnical Commission (angl.) / Mednarodna 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
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organizacija za elektrotehniko, ki v povezavi z ISO sprejema tudi 

standarde (ISO/IEC) 

UN/ECE United Nations Economic Commission for Europe (angl.) / 

Ekonomska komisija Zdruţenih narodov za Evropo; tudi oznaka 

za Pravilnike UN/ECE, ki so vključeni v zakonodajo o EU-

homologaciji; EU je pogodbenica Sporazuma UN/ECE z dne 

20. 3. 1958 o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna 

vozila 

TSV Tehnična specifikacija za vozila 

TSI Tehnična specifikacija za interoperabilnost, kar pomeni 

specifikacijo, sprejeto v skladu z direktivo (EU) 2016/797 in velja 

za vsak podsistem ali del podsistema, da bi zadostil bistvenim 

zahtevam in zagotovil interoperabilnost ţelezniškega sistema 

Unije 

CPR Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 

305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trţenje gradbenih 

proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

EAD European Assessment Document (angl.) / Evropski ocenjevalni 

dokument 

ETA European Technical Assessment  (angl.) / Evropska tehnična 

ocena 

TAB Technical Assessment Body (angl.) / Organ za tehnično 

ocenjevanje 

FPC Factory Production Control (angl.) / Tovarniška kontrola 

proizvodnje 

DoP Declaration of Performance (angl.) / Izjava o lastnostih 
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CPD Construction Products Directive  (angl.) / Direktiva o gradbenih 

proizvodih 89/106/EGS, veljavna do 1. 7. 2013 

DoC Declaration of Conformity (angl.) / Izjava o skladnosti 

ITT / ZTP Initial Type Testing  (angl.) / Začetni tipski preskus gradbenega 

proizvoda (po CPD) 

NPD No Performance Determined / Lastnosti niso določene 

NB Notified Body  (angl.) / Priglašeni organ 

TAB Technical Assessment Body (angl.) / Organ za tehnično 

ocenjevanje 
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1 TEHNIČNI PREDPISI PRI RAZVIJANJU PROIZVODOV 

Razvijanje proizvodov1 je sestavni del trţenjskega procesa (slika 1), le-ta mora 

potekati kot celovit projekt ali vsaj kot medsebojno tesno povezani podprojekti. Vsi 

vključeni, tudi strokovni kadri na tehničnem2 in tehnološkem3 področju, morajo 

medsebojno sodelovati na vseh ključnih področjih poslovnega procesa, ki vplivajo 

na končni uspeh na trgu. Potreben je tudi pogled z zornega kota kupca in širšega 

trţenjskega oz. kar druţbenega okolja. Vsaka, tudi najmanjša aktivnost se izvaja 

zato, da se zadovolji potrebe odjemalcev in na koncu uspe na trgu v splošno 

zadovoljstvo vseh deleţnikov v trţenjskem okolju. Inţenirski kadri se tako ne 

ukvarjajo samo s tem, kaj je tehnično in tehnološko izvedljivo, ampak morajo znati 

presoditi in napovedati tudi, katere od tehnično-tehnoloških moţnosti, skupaj z 

vsemi ostalimi pomembnimi področji delovanja podjetja na trgu, bodo prispevale k 

uspehu na trgu in jih je potrebno razviti v sklopu celotnega trţenjskega spleta 7P4. 

Razvijanje celotnega trţenjskega spleta v osmih stopnjah (slika 2) kot sestavni del 

trţenjskega procesa (slika 1) sledi trţenjskemu načrtovanju, katerega rezultat je 

trţenjski načrt.  

V razvijanju je potrebno podrobno proučiti in določiti vse postopke in s tem tudi 

podatke za pravilno poslovno (stroškovno) analizo, ki bo pravočasno opozorila na 

odstopanja od finančnih ciljev. Ekonomska uspešnost pa ne more in ne sme biti 

pred zahtevami glede varnih in okolju prijaznih proizvodov in pred varnostjo in 

zdravjem pri delu (VZD5) in varovanjem okolja (VO6). 

                                                 

 
1 
V tehnični zakonodaji se za razvijanje proizvodov uporablja termin: načrtovanje proizvodov 

2
 Termin »tehnični« izhaja iz besede tehnika – veda o proizvodih 

3
 Termin »tehnološki« izhaja iz besede tehnologija – vede o nastajanju proizvodov 

4
 7P - Product, Price, Place, Promotion, People, Processes, Physical evidences  (angl.) / Trţenjski 

splet: proizvod, cena, prodajne poti, trţenjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi 

5
 VZD – Varnost in zdravje pri delu 

6 
VO – Varstvo okolja 
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Slika 1: Razvijanje (tudi proizvodov) je osrednji del trţenjskega procesa 

Vir: Lastni, 2010 

V tem zapisu so sicer celovito, a zaradi obseţnosti zgolj samo informativno, 

predstavljene varnostne, zdravstvene in okoljevarstvene zahteve za proizvode, ki 

izhajajo iz tehnične zakonodaje in morajo biti upoštevane ţe pri razvijanju 

(načrtovanju) proizvoda. Proizvodi, ki tem zahtevam ne ustrezajo, ne smejo priti na 

trg. Njihovo razvijanje torej ni zaključeno oz. ni izvedeno pravilno, če te zahteve 

niso izpolnjene. Zagotovitev skladnosti proizvodov z zahtevami tehničnih 

predpisov je obvezni sestavni del razvijanja proizvoda (slika 2). Pomemben del teh 

zahtev (ocenjevanje tveganj) mora biti izvedeno ţe v fazi koncipiranja proizvoda. V 

okviru operativnega razvijanja (razvoja) je potrebno izvesti strokovno pravilno 

konstruiranje proizvoda in določiti najoptimalnejše tehnološke postopke ter znotraj 

tega upoštevati vse zahteve za proizvod, vnaprej postavljene cilje glede 

pričakovanj, zahtev in potreb kupcev, seveda tudi glede cene. Zagotoviti je 

potrebno tudi to, da je proizvod sploh lahko dan na trg. Za določene proizvode 

obstajajo t. i. tehnični predpisi, ki v imenu vseh kupcev pred proizvajalce in ostale 

gospodarske subjekte, ki omogočajo dostopnost proizvodov na trgu, postavljajo 

zahteve glede varnosti in zdravja ter varstva okolja.  
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Slika 2: Razvijanje (tudi proizvodov) je 8-stopenjski proces znotraj  trţenjskega 

procesa 

Vir: Lastni, 2010 
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2 SPLOŠNO O TEHNIČNI ZAKONODAJI 

V okviru razvijanja je potrebno znotraj strokovno pravilnega konstruiranja 

proizvoda glede na zahteve (in pričakovanja) trga upoštevati tudi v tehnični7 

zakonodaji predpisane (bistvene varnostne in zdravstvene ter okoljevarstvene) 

zahteve za proizvode.  

2.1 TEHNIČNA ZAKONODAJA V RS 

Tehnično zakonodajo oz. predpise v Republiki Sloveniji predstavljajo zakoni, 

uredbe ter pravilniki. 

2.1.1 Zakon 

Zakon je najvišja oblika (za ustavo) pravne ureditve v RS, je najvišji pravni akt, ki 

ga sprejme slovenski parlament. V inţenirstvu to (zakon na tehničnem področju) 

pomeni zapis pravil, postopkov, zahtev, vezano za različne proizvode in 

obveznosti različnih subjektov pri opravljanju dejavnosti za trţenje proizvodov. 

Najbolj poznani zakoni (na tehničnem področju) so:  

 ZTZPUS-1 – Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 

skladnosti,  

 ZGPro-1 – Zakon o gradbenih proizvodih,  

 ZSVP – 1 – Zakon o splošni varnosti proizvodov,  

 ZMV-1 – Zakon o motornih vozilih,  

 EZ-1 – Energetski zakon,  

 GZ – Gradbeni zakon,  

 ZVO-1 – Zakon o varstvu okolja,  

 ZVZD-1 – Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 

 …. 

                                                 

 
7
 Pojem tehnična (zakonodaja, tudi: dokumentacija, risba, specifikacija, zahteva …) izhaja iz 

besede tehnika – veda o proizvodih; tehnična zakonodaja = zakonodaja o proizvodih 
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2.1.2 Uredba (RS) 

Uredba (RS) je tudi oblika pravnega akta v RS, ki ga sprejme vlada RS (na podlagi 

Zakona o vladi) za izvrševanje nekega zakona in predstavlja obliko akta med 

zakonom in pravilnikom; uporabi se takrat kadar se npr. v podzakonskem predpisu 

uredi tudi ukrepe proti kršiteljem (takih določb pravilnik nima). Tipičen primer 

uredbe (RS) je:  

 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

Večje število uredb srečamo npr. za izvrševanje Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), 

kot npr:  

 Uredba o odpadkih,  

 Uredba o odpadni električni in elektronski opremi,   

 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 

akumulatorji,  

 Uredba o odpadnih oljih,  

 Uredba o izrabljenih vozilih, 

 ….. 

Moramo pa razlikovati med Uredbami EU (Regulation) in uredbami RS, primeri 

uredb RS, ki prevzemajo uredbo EU so: 

 Uredba o izvajanju uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi8,  

 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ţičniških napravah9 (v pravi red RS uvaja 

Uredbo (EU) 2016/424),  

 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo10 

(v pravni red RS uvaja Uredbo (EU) 2016/426), 

 …. 

                                                 

 
8
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7450  

9
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7718   

10
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7611  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6521
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5201
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5201
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4838
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7450
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7611
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2.1.3 Pravilnik 

Pravilnik je oblika pravnega akta kot podzakonskega predpisa v RS. Pravilnik je 

vedno sprejet na osnovi določb nekega zakona, sprejme ga minister resornega 

ministrstva. Tipičen primer pravilnika je Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, 

št. 75/2008, 66/2010, 74/2011)11, ki je sprejet na podlagi Zakona o tehničnih 

zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), izdal pa ga je 

minister za gospodarstvo; pravilnik pomeni prevzem direktive o strojih 2006/42/ES 

in vseh njenih sprememb. 

2.2 TEHNIČNA ZAKONODAJA V EU 

V Evropski uniji (EU12) se tehnična zakonodaja13 sprejema v obliki direktiv in 

uredb. Gre za vse oblike pravnih aktov, ki pomenijo pravno zavezujoče določbe in 

zahteve za proizvode; obvezne so prvenstveno za proizvajalce preden proizvod 

dajo na trg ali v uporabo.  

2.2.1 Direktiva 

Direktiva je najbolj pogosta oblika pravnih aktov v EU, v inţenirstvu so najbolj 

poznane direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj 

drţav članic v zvezi z dostopnostjo proizvodov na trgu; med njimi je tudi npr. 

                                                 

 
11

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9017  

12
 Evropska unija / European Union; Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična 

povezava 28 evropskih drţav, ustanovljena je bil po drugi svetovni vojni za namen gospodarskega 
sodelovanje (šestih drţav), leta 1958 (Rimska pogodba) je nastala Evropska gospodarska 
skupnost (EGS), sledilo je politično povezovanje in spremembi imena leta 1993 iz Evropske 
gospodarske skupnosti (EGS) v Evropsko unijo (EU); leta 1993 (Maastrichtska) pogodba) je kot 
najpomembnejši steber EU nastala Evropska skupnost (EC / ES), leta 2009 (Lizbonska pogodba) 
je prišlo v nazivanju povezave do velikega poenotenja v EU, od leta 2009 se v vseh usklajenih 
(harmoiziranih) dokumentih na notranjem trgu EU uporablja enotna (v vsej jezikih drţav članic) 
okrajšava EU za European Union / Evropska unija; za razliko od EC/ES (European Community / 
Evropska skupnost, ko se je (kratica EC) morala v vseh zapisih v različnih jezikih drţav članic EU 
navajati v vsakokratnem jeziku drţave članice (EC, EG, CE …, ES) oz. še pred tem EEC/EGS …; 
https://europa.eu/european-union/index_sl  in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trije_stebri_Evropske_unije   

13 
Gre za t.i. usklajevalno zakonodajo Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trţenje proizvodov na 

notranjem trgu EU 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200875&stevilka=3287
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99563
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105115
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9017
https://europa.eu/european-union/index_sl
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trije_stebri_Evropske_unije
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direktiva o strojih: 2006/42/ES14: Direktive se zapisujejo v obliki: leto izdaje/številka 

direktive/oznaka EU. Oznaka EU nastopa (šele) od leta 2011 dalje in je enaka v 

vseh jezikih drţav članic, pred tem se je uporabljala oznaka ES (Evropska 

skupnost), ki se je zapisovala (prevajala) v vse jezike drţav članic (v angl. EC, v 

nemščini EG …); še pred tem je bila v zapisu direktive do leta 1990 oznaka EGS 

(Evropska gospodarska skupnost), v angleščini EEC, v nemščini EWG …. 

Direktive postanejo veljavne v dvajsetih dneh po objavi v Uradnem listu EU in 

vsebujejo določbo, da morajo drţave članice sprejeti in objaviti zakone in druge 

predpise, potrebne za uskladitev do določenega roka (običajno 2 leti) in da drţave 

članice te predpise uporabljajo od tega roka dalje. Direktive torej zahtevajo pred 

uporabo v drţavah članicah njihovo harmonizacijo. (Predmetna direktiva o strojih 

2006/42/ES je bila prenesena v slovensko zakonodajo leta 2008 preko ZTZPUS-1 

v obliki Pravilnika o varnosti strojev.) 

2.2.2 Uredba (EU) 

Uredba (EU) je vse bolj pogosta oblika pravnih aktov v EU (Uredba Evropskega 

parlamenta in Sveta). Tehnični predpisi tako niso več sprejeti samo kot direktive, ki 

zahtevajo pred uporabo v drţavah članicah njihovo harmonizacijo, ampak vse 

pogosteje kot uredbe, ki se v drţavah članicah uporabljajo neposredno. V 

inţenirstvu zelo poznana uredba (EU) je za področje gradbenih proizvodov in sicer 

Uredba (EU) 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trţenje gradbenih 

proizvodov15, pa tudi npr. Uredba (EU)  2018/858 o odobritvi in trţnem nadzoru 

motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot, namenjenih za taka vozila16. 

                                                 

 
14

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32006L0042  

15
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305  

16
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0858  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32006L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R0858
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2.3 IZRAZI V TEHNIČNI ZAKONODAJI 

V tehnični zakonodaji so pogosto uporabljeni izrazi, ki pomenijo (ZTZPUS-1, 2011, 

4. člen; NLF, 2008, člen 2): 

 »usklajevalna zakonodaja Evropske unije« je zakonodaja Evropske unije, ki 

usklajuje pogoje za trţenje proizvodov, 

 »dostopnost na trgu« pomeni vsako odplačno ali neodplačno dobavo proizvoda 

za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske 

dejavnosti,  

 »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. 

2.4 KAJ OBSEGA TEHNIČNA ZAKONODAJA 

Tehnična zakonodaja je zelo obseţna. Na sliki 3 je predstavljeno sporočilo o tem, 

zakaj sploh obstaja zakonodaja, katera (ne vsa) področja obsega in kako je med 

sabo povezana. 



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

21 

 

 

Slika 3: Sistem tehnične zakonodaje v Sloveniji  

Vir: Lastni, 2017 

Predpisi, ki v Republiki Sloveniji 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 – NA17) iz leta 1985. 

Proizvodi iz te zakonodaje so prepoznavni po oznaki skladnosti CE18.  

                                                 

 
17

 NA – New Approach (angl.) / Novi pristop Novi; nov zakonodajni koncept iz leta 1985, po 
katerem predpisi v EU določajo le bistvene (varnostne in zdravstvene) zahteve za posamezne 
proizvode, podrobne tehnične zahteve pa določajo (prostovoljni) evropski standardi (EN); 
zakonodaja novega pristopa zahteva, da proizvajalci svoje proizvode označujejo z oznako 
skladnosti CE, s čimer izjavljajo (sporočajo), da so proizvodi skladni z vsemi zahtevami iz vseh 
zadevnih predpisov, ki določajo to oznako. 

18
 CE – Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z usklajevalno zakonodajo EU 
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V letu 2008 je bila ta zakonodaja v okviru usklajevalne zakonodaje EU (ki 

omogoča prost pretok blaga na notranjem trgu EU) prenovljena po Novem 

zakonodajnem okviru NLF19. 

V RS je največ predpisov sprejetih na osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za 

proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011), ZTZPUS–1. Ta 

zakonodaja sicer obravnava le ozko področje neţivilskih proizvodov, omejuje se 

predvsem na električno in elektronsko opremo, stroje, radijsko opremo, tlačno 

opremo …, tudi pirotehnične izdelke, pa tudi npr. dvigala ter še druge podobne 

proizvode.  

Zakonodaja Novega pristopa (NA), čeprav najdemo veliko medsebojnih povezav, 

ne obravnava področja gradbenih proizvodov, za katere so sicer zahteve 

podobne, tudi npr. glede oznake skladnosti CE, so pa določene ločeno in 

neposredno v EU uredbi CPR20 in slovenskem zakonu o gradbenih proizvodih 

ZGPro-121. 

Zakonodajo Novega pristopa in zakonodajo o gradbenih proizvodih moramo 

obravnavati tudi v povezavi z energetsko zakonodajo in sicer predvsem glede 

zahtev o energetski učinkovitosti proizvodov. 

Poleg gornje tehnične zakonodaje imamo seveda še (tehnično) zakonodajo za 

vrsto drugih proizvodov, kot so: objekti, vozila, ţičnice, letala in drugi zrakoplovi, 

proizvode s področja ţeleznic.  Predvsem gradbena zakonodaja (do leta 2013 

smo jo poznali kot zakonodajo o graditvi objektov) je v Sloveniji v inţenirstvu zelo 

prisotna. 
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 NLF – New Legislative Framework (angl) /  Novi zakonodajni okvir usklajevalne zakonodaje EU, 
ki usklajuje pogoje za trţenje proizvodov; ta prenovitev, začeta v letu 2008, je predvsem zajemala 
zakonodajo novega pristopa (NA); največ prenovljenih direktiv je bilo izdanih v letu 2014 z obvezno 
uporabo v letu 2016, v letu 2016 je bilo v tem okviru izdanih tudi nekaj uredb (EU) 

20
 CPR - Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih 

pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

21
 ZGPro-1 – Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DNew_Legislative_Framework%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjpo27qu5_L5W4NQCvHBqQGnG-FFQ


Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

23 

 

Med tehnično zakonodajo razvrščamo tudi zakonodajo o varstvu okolja, saj 

moramo za veliko proizvodov ţe v fazi načrtovanja in potem v uporabi ter po njej 

ustrezno zagotoviti okolju prijazne proizvode. 

2.5 NAMEN IN VSEBINA TEHNIČNE ZAKONODAJE  (PREDPISOV) 

Tehnični predpisi (načeloma) ne določajo lastnosti proizvodov. Postavljajo 

predvsem bistvene varnostne in zdravstvene ter okoljevarstvene zahteve za 

proizvode in določajo (obvezne) postopke za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti 

s predpisanimi zahtevami in znotraj teh postopkov tudi ocenjevanje tveganj. Te 

postopke morajo proizvajalci izvajati v fazi načrtovanja in v proizvodnji za 

ugotavljanje in potrjevanje skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Poslanstvo 

(tehnične) zakonodaje je v zagotavljanju varnih proizvodov in varovanju okolja. 

Pri proizvodih, ki so predmet tehnične zakonodaje (tehničnih predpisov), do 

neupoštevanja ali nepravilnega upoštevanja zahtev iz tehničnih predpisov 

enostavno ne sme priti. Za to je odgovoren proizvajalec oz. njegovi konstrukterji ţe 

v fazi načrtovanja proizvodov. Opravljeni morajo biti vsi predpisani postopki in 

izdelana (sestavljena) vsa tehnična dokumentacija, kot to določajo predpisi. 

Predpisi imajo zato običajno tudi priloge, v katerih so zapisane bistvene varnostne 

in zdravstvene zahteve (največkrat so le–te zapisane ţe v Prilogi I). Da zahteve iz 

predpisa doseţemo, si lahko pomagamo s standardi. Standardi ne predstavljajo 

zakonodaje, so oblika tehničnih specifikacij, njihova uporaba je prostovoljna. 

Seznami harmoniziranih standardov (hEN22), katerih uporaba je načeloma 

prostovoljna, ustvari pa domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami 

posameznih predpisov, so zelo obširni in se stalno dopolnjujejo. Seznami se 

objavljajo v Uradnem listu EU in so dosegljivi na spletnih straneh Evropske 

komisije23. 

                                                 

 
22

 hEN – harmonizirani evropski standardi EN (Norme Europeenne (fr.) / Evropski standard; znotraj 
EU usklajene tehnične specifikacije, ki so v pomoč pri načrtovanju proizvodov, uporaba standardov 
je prostovoljna, so pa obvezni, kadar je to določeno v predpisu ali kadar se za to (prostovoljno) 
odloči proizvajalec in to sporoča okolju; v primeru gradbenih proizvodov je uporaba harmoniziranih 
standardov po objavi v Uradnem listu UE po preteku prehodnega obdobja obvezna 

23
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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2.6 TEHNIČNA ZAKONODAJA IN KROŢNO GOSPODARSTVO 

Predhodno je ţe omenjeno, da med tehnično zakonodajo razvrščamo tudi 

zakonodajo o varstvu okolja, saj moramo za veliko proizvodov ţe v fazi 

načrtovanja in potem v uporabi ter po njej ustrezno zagotoviti okolju prijazne 

proizvode. K temu nas še posebej usmerjajo široko vodene aktivnosti znotraj EU 

in torej tudi v Sloveniji na področju t.i. Kroţnega gospodarstva. Leta 2016 je vlada 

RS sprejela Kaţipot prehoda Slovenije v kroţno gospodarstvo24.  

Snovalci tega projekta v Sloveniji (Vlada RS, 2016) so zapisali, da porabljamo več, 

kot nam zemlja lahko zagotovi (slika 5). Zato moramo preiti na kroţno 

gospodarstvo (slika 4). 

 

Slika 4: Kroţno gospodarstvo, kroţna kultura, kroţne spremembe  

Vir: Vlada RS, 2016 

 

Slika 5: Porabljamo več, kot nam Zemlja lahko zagotovi  

Vir: Vlada RS, 2016 
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 http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/KA%C5%BDIPOT-PREHODA-V-
KRO%C5%BDNO-GOSPODARSTVO-SLOVENIJE.pdf 

http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/KA%C5%BDIPOT-PREHODA-V-KRO%C5%BDNO-GOSPODARSTVO-SLOVENIJE.pdf
http://socialnaekonomija.si/wp-content/uploads/KA%C5%BDIPOT-PREHODA-V-KRO%C5%BDNO-GOSPODARSTVO-SLOVENIJE.pdf
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2.7 TEHNIČNA ZAKONODAJA IN STANDARDI VODENJA 

Pri načrtovanju proizvodov vsi tehnični predpisi proizvajalce zavezujejo k 

zagotavljanju skladnosti z vsemi zahtevami iz vseh teh (relevantnih) predpisov. S 

tem jim predpisi istočasno omogočajo, da na trgu nastopajo z varnimi in okolju 

prijaznimi proizvodi in s tem zmanjšujejo tveganja na trgu, s pravilnim odnosom do 

varnosti, zdravja in varovanja okolja pa sledijo načelom t. i. humanega nastopanja 

na trgu (Vse to uspešna podjetja delajo tudi v povezavi z mednarodnimi standardi: 

ISO 9001:2015,25 ISO 14001:2015,26 ISO 50001,27 ISO 45001:2018,28 ISO 

26000:201029 in drugimi standardi ter orodji za vodenje s področja kakovosti, 

odnosa do ljudi in okolja, energijske učinkovitosti, ocenjevanja tveganj). 

Vsi procesi, ki so povezani z razvijanjem, morajo upoštevati dejstvo, da je ključna 

osredotočenost vseh procesov na odjemalca30. Tudi standard ISO 9001:2015 daje 

poudarek usmerjenosti vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev (točka 5.1.2.). 

Vodstvo mora zagotoviti, da so zahteve odjemalcev in zakonodaje jasno 

opredeljene in izpolnjene, da so opredeljena in obravnavana vsa tveganja, ki bi 

lahko vplivala na skladnost ponujenih proizvodov ter prav tako priloţnosti, ki bi 

lahko povečale zadovoljstvo odjemalcev. Vzdrţevati je potrebno osredotočenost 

vseh zaposlenih na dosledno zagotavljanje skladnosti proizvodov s pričakovanji 

odjemalcev in z zakonskimi zahtevami. Zadovoljstvo odjemalcev mora biti skrb 

vseh zaposlenih. Izpostavljeno mora biti iskanje in izkoriščanje priloţnosti ter 

                                                 

 
25

 ISO 9001 – Mednarodni (ISO) standard: Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve; standard je 
prevzet tudi kot evropski in slovenski standard (SIST EN ISO 9001:2015) 

26
 ISO 14001 – Mednarodni standard: Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo; 

standard  je prevzet tudi kot evropski in slovenski standard (SIST EN ISO 14001:2015) 

27
 ISO 50001 – Mednarodni standard: Sistemi upravljanja z energijo - Zahteve z navodili za 

uporabo; standard  je prevzet tudi kot evropski in slovenski standard (SIST EN ISO 50001:2011) 

28
 ISO 45001 – Mednarodni standard: Sistemi za upravljanje varnosti in zdravja pri delu - Zahteve s 

smernicami za uporabo; standard, ki je nastajal ţe od leta 2015 in je izšel marca 2018, nadomešča 
britanski standard ne tem področju (BS OHSAS 18001); standard  je prevzet tudi kot slovenski 
standard (SIST ISO 45001:2018)  

29
 ISO 26000 – Mednarodni standard: Napotki za druţbeno odgovornost; standard  je prevzet tudi 

kot slovenski standard (SIST ISO 26000:2010) 

30 Oseba ali organizacija, ki bi lahko prejela, ali ki prejme izdelek ali storitev, ki je tej organizaciji 
namenjena ali ki ga ta zahteva (po: ISO 9001:2015). 
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obvladovanje tveganj, zato se mora ţe v raziskovanju izvesti SWOT31 analiza, vse 

nadaljnje odločitve se morajo sprejemati na osnovi ocenjevanja tveganj. Za 

obvladovanje tveganj zaradi nastajanja napak v razvijanju se v praksi zelo pogosto 

uporablja metodo FMEA32, s pomočjo katere ţe v zgodnjih fazah razvijanja 

predvidevamo moţne napake, ocenjujemo tveganje za njihov nastanek in 

odpravljamo vzroke, ki bi jih lahko povzročili. 

Standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001v svoji zadnji izdaji 2015 poudarja 

obvladovanje tveganj (slika 6). 

 

Slika 6: Razvoj standarda ISO 9001  

Vir: Lasten, po  https://www.google.com/search?, 2015;  (http://www.mmcbrunei.com/?i=1)  2019 

Ko govorimo o razvijanju (proizvodov) se srečujemo z obvladovanjem tveganj na 

različnih področjih (slika7) in za to imamo tudi različne pravne podlage33, 

standarde34 ter različna druga orodja, metode35, modele in pristope, tudi 

nagrade36. 

                                                 

 
31 SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats / Analiza notranjega in zunanjega 
okolja: prednosti in slabosti ter priloţnosti in nevarnosti 

32 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis/Metoda preventivne in kvalitativne analize 

33
 Tehnični predpisi zahtevajo ocenjevanje tveganj pri načrtovanju proizvodov, ocena tveganja je 

obvezna sestavina tehnične dokumentacije. Ocenjevanje tveganj (varstvo okolja, poţarna varnost 
…) obravnavata tudi gradbena in okoljevarstvena zakonodaja. Ocenjevanje tveganj je osnova za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu po …. 

34
 Tipični primeri standardov, ki usmerjajo organizacije v izvajanje ocenjevanja tveganj so poleg 

ISO 9001:2015 tudi; ISO 14001 (SRO - sistem ravnanja z okoljem), ISO 45001 (VZD - varnost in 
zdravje pri delu), ISO 26001 (druţbena odgovornost) …. 

35
 Tipični metodi za obvladovanje tveganj sta SWOT analiza in metoda FMEA … 

36
 Primer nagrad sta v EU EMAS (sistem ravnanja z okoljem, Eco Management and Audit Scheme, 

sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij) in v Sloveniji npr. Horus (slovenska nagrada za 
druţbeno odgovornost) 

http://www.standardi-izdaja2015.si/obvladovanje.php#26
https://www.google.com/search
file:///C:/Users/uporabnik/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/www.mmcbrunei.com/%3fi=1)
http://www.revision2015.com/iso-90012015-what-are-the-main-changes/
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Slika 7: Obvladovanje tveganj  

Vir: Lasten, 2015 

Proizvajalci morajo zagotoviti skladnost proizvoda z zahtevami tehničnih 

predpisov, poleg varnosti predvsem glede učinkovite rabe energije in zahtev o 

energetski učinkovitosti proizvodov.  

Kot element kakovosti se morajo pri razvijanju pravilno razumeti in obravnavati ter 

ustrezno vključevati tudi varnost in varovanje okolja za vse sodelujoče v 

nastajanju proizvodov in njihovi distribuciji ter seveda v uporabi.  

Po končani ţivljenjski dobi proizvoda mora biti poskrbljeno za njegovo odstranitev 

iz uporabe brez negativnega vpliva na okolje. Postati mora odpadna surovina, ki 

se jo ponovni vključi v nastajanje novega proizvoda.  

Varnost, varstvo okolja, kroţno gospodarstvo in druţbena odgovornost, s tem pa:  

človek, njegova varnost in zdravje, okolje in skrb za njegovo ohranitev morajo biti 

pri razvijanju na prvem mestu, pred interesi kapitala. 
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3 STANDARDIZACIJA, VLOGA IN POMEN STANDARDOV 

Ko govorimo o standardih, moramo pravilno razumeti vlogo in pomen 

standardizacije ter jo nedvoumno razlikovati od tehnične zakonodaje, kljub njuni 

tesni povezanosti na področju proizvodov. 

Predmet urejanja standardizacije v EU (pravila o sodelovanju med evropskimi in 

nacionalnimi organizacijami za standardizacijo, drţavami članicami in Komisijo, za 

nastajanje evropskih standardov in evropskih standardizacijskih dokumentov za 

proizvode in za storitve v podporo zakonodaji in politikam Unije in drugo) je 

Uredba (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji (ESR, 2012)37. 

Glavni cilj standardizacije je opredelitev prostovoljnih tehničnih specifikacij ali 

specifikacij kakovosti, ki jih lahko izpolnjujejo sedanji ali prihodnji proizvodi, 

proizvodni procesi ali storitve. Standardizacija lahko zajema različna vprašanja, 

kot so standardizacija različnih stopenj/velikosti določenega proizvoda, tehnične 

specifikacije na trgih proizvodov, ali storitev, za katero sta zdruţljivost in 

interoperabilnost z drugimi proizvodi ali sistemi bistveni (ESR, 2012). 

Uredba ESR (2012) med drugim uvodoma opredeljuje pojem „standard“ kot 

tehnično specifikacijo, ki jo je sprejel priznan organ za standardizacijo za 

večkratno ali stalno uporabo, skladnost, s katero ni obvezna in sodi v eno od 

naslednjih kategorij (ESR, 2012): 

 »mednarodni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel mednarodni organ za 

standardizacijo, 

 »evropski standard« pomeni standard, ki ga je sprejela evropska organizacija 

za standardizacijo, 

 »harmonizirani standard« pomeni evropski standard, sprejet na podlagi 

zahteve Komisije za uporabo usklajevalne zakonodaje Unije, 

 »nacionalni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel nacionalni organ za 

standardizacijo. 

                                                 

 
37

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012R1025  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32012R1025
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Uredba ESR (2012) določa, da »tehnična specifikacija« pomeni dokument, ki 

predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora izpolniti proizvod, proces, storitev ali 

sistem, in ki določa eno ali več od na primer zahtevane lastnosti proizvoda, kot so 

raven kakovosti, delovanje, interoperabilnost38, varstvo okolja, zdravje, varnost ali 

mere, vključno z zahtevami, ki se uporabljajo za proizvod v zvezi z imenom, pod 

katerim se proizvod prodaja, izrazjem, simboli, preskušanjem in načini 

preskušanja, embalaţo, označevanjem ali etiketiranjem in postopki za ugotavljanje 

skladnosti. 

Evropski standardi imajo na notranjem trgu zelo pomembno vlogo, na primer 

preko uporabe harmoniziranih standardov za zagotavljanje skladnosti proizvodov, 

ki bodo dani na trg, z bistvenimi zahtevami za te proizvode, ki jih določa ustrezna 

usklajevalna zakonodaja Unije. Uredba pa takšne zahteve natančno opredeljuje, 

da bi preprečila napačno razlaganje standardizacije. 

Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o 

skladnosti proizvodov z zahtevami posameznih predpisov se objavlja v Uradnem 

listu EU, vse je objavljeno na spletnih straneh Evropske komisije na povezavi: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards_en 

                                                 

 
38

 Interoperabilnost je definirana kot zmoţnost npr. informacijskih sistemov in poslovnih procesov, 
ki jih ti sistemi podpirajo, da izmenjujejo podatke, informacije ter znanja; tipičen primer zahteve 
glede interoperabilnosti je npr. v ţelezniškem prometu, kjer imamo celo Direktiva 2008/57/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti ţelezniškega sistema v 
Skupnosti; direktiva definira „interoperabilnost“ kot zmoţnost ţelezniškega sistema, da zagotovi 
varen in neprekinjen promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog; ta 
zmoţnost je odvisna od celotnega sklopa pravnih, tehničnih in operativnih pogojev, ki morajo biti 
izpolnjeni za zadostitev bistvenim zahtevam 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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4 TEHNIČNA ZAKONODAJA NOVEGA PRISTOPA 

Pri načrtovanju39 in dajanju proizvodov na trg ter pri drugih oblikah omogočanja 

dostopnosti proizvodov na trgu in dajanju v uporabo, tudi vgraditvi v objekte, je 

treba zakonodajo (tehnične predpise) za vsak proizvod obravnavati celovito. 

Največja in najbolj razčlenjena skupina proizvodov in s tem predpisov so neţivilski 

proizvodi, ki jih srečujemo v vsakodnevni uporabi v industriji in povsod drugod. Gre 

za električno opremo, stroje, tlačno opremo, dvigala, ţičnice in podobno, pa tudi 

igrače, medicinske pripomočke, eksplozive … Gre za obseţen paket usklajevalne 

zakonodaje EU iz leta 1985 (novi pristop – NA) in prenovljene v letu 2008 (Novi 

zakonodajni okvir – NLF), katere proizvode prepoznamo po oznaki skladnosti CE 

in enotni Izjavi EU o skladnosti. Pri tem je ta zakonodaja (za 25 različnih vrst 

proizvodov in njihovih specifičnih lastnosti) zelo razvejana. Za veliko proizvodov, 

na primer s področja električne in elektronske opremo (EEO40), nista 

»pomembna« samo predpisa o električni varnosti (LVD41) in o elektromagnetni 

zdruţljivosti (EMC42) oz. o radijski opremi (RD43), ampak bi po pomembnosti na 

prvo mesto morali postavljati predpise o okoljsko primerni zasnovi (Ecodesign oz. 

ErP44) in energijskem označevanju ter o vsebnosti nevarnih snovi (RoHS45).  

                                                 

 
39

 Načrtovanje (proizvodov, procesov) – pojem, ki je določen v tehnični zakonodaji in pomeni 
razvijanje proizvoda ali procesa 

40
 EEO – Električna elektronska oprema  

41
 LVD – Low Voltage Directive (angl.) / Direktiva o nizki napetosti (Direktiva 2014/35/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v 
zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj 
določenih napetostnih mej) 

42
 EMC – Electromagnetic compatibility (angl.) / Elektromagnetna zdruţljivost (Direktiva 

2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj 
drţav članic v zvezi z elektromagnetno zdruţljivostjo) 

43
 RED – Radio Equipment Directive (angl.) / Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z dostopnostjo radijske 
opreme na trgu 

44
 ErP – Energy Related Products (angl.) / Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo 

45
 RoHS – Restriction of Hazardous Substances (angl.) / Vsebnost nevarnih snovi (Direktiva 

2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi) 
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Ob njih (predpisih NA) je potrebno v primeru EEO upoštevati  tudi predpis o 

odpadni električni in elektronski opremi (OEEO46), ki pomeni primer zakonodaje 

starega pristopa, in obseţen paket zakonodaje o varovanju človekovega zdravja in 

okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije (REACH47), in še druge 

okoljsko naravnane predpise. 

V letu 2016 se je veliko govorilo o prenovitvi predpisov za proizvode, predvsem za 

električno in elektronsko opremo, radijsko opremo, tlačno opremo, dvigala (lifte), 

opremo za uporabo v eksplozivno nevarni atmosferi, po novem zakonodajnem 

okviru NLF. Gre sicer za zakonodajo po t. i. novem pristopu (NA iz leta 1985) in 

proizvode, ki morajo ustrezati zahtevam te usklajevalne zakonodaje EU, 

prepoznamo pa jih po oznaki skladnosti CE. Ena od prenovljenih zahtev je tudi 

zagotavljanje enotne izjave EU o skladnosti v jeziku drţave članice, kjer se 

proizvod prodaja. Seveda mora proizvajalec pred tem izpolniti vse predpisane 

zahteve glede ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter vse dokumentirati v 

predpisani vsebini tehnične dokumentacije, še posebej pa je poudarjena zahteva 

za ocenjevanje tveganj. Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsakem 

usklajevalnem aktu EU 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 EU ob (prostovoljni) uporabi harmoniziranih standardov. 

Seznam predpisov, ki sestavljajo usklajevalno zakonodajo Novega pristopa (NA iz 

leta 1985), prenovljenih po novem zakonodajnem okviru (NLF iz leta 2008), je 

podan v tabeli na sliki 8. 

                                                 

 
46

 OEEO – odpadna električna elektronska oprema, v ang. WEEE – Waste Electrical and Electronic 
Equipment (Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni 
električni in elektronski opremi) 

47
 REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Registracija, 

evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) 
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Slika 8: Seznam predpisov novega pristopa (NA) po NLF 2008 

Vir: Lastni, 2016 



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

33 

 

Seznam direktiv Novega pristopa (NA) z upoštevanjem zadnjih posodobitev (v letu 

2017) po NLF je sledeč: 

 Direktiva 2014/35/EU – Nizkonapetostna oprema (LVD), 

 Direktiva 2014/29/EU – Enostavne tlačne posode (SPV), 

 Direktiva 2009/48/ES - Varnost igrač (Toys), 

 Uredba (EU) 305/2011 – Gradbeni proizvodi (CPR), 

 Direktiva 2014/30/EU – Elektromagnetna zdruţljivost (EMC), 

 Direktiva 2006/42/ES – Varnost strojev (MD), 

 Direktiva 2000/14/ES - Emisija hrupa strojev, ki delujejo na prostem,  

 Uredba (EU) 2016/425 - Osebna varovalna oprema (PPE), 

 Direktiva 2014/31/EU – Neavtomatske tehtnice (NWI), 

 Uredba (EU) 2016/24 – Plinske naprave (GAR), 

 Direktiva 2014/28/EU – Civilna eksplozivna sredstva, 

 Direktiva 2014/34/EU – Oprema namenjena uporabi v potencialno eksplozivni 

atmosferi (ATEX), 

 Direktiva 2013/53/EU – Rekreacijska plovila, 

 Direktiva 2014/33/EU – Dvigala (Lifts), 

 Direktiva 2014/68/EU – Tlačna oprema (PED), 

 Direktiva 2014/53/EU – Radijska oprema (RED), 

 Uredba (EU) 2016/424 – Ţičnice za prevoz oseb 

 Direktiva 2014/32/EU – Merilni inštrumenti (MI) 

 Direktiva 2013/29/EU – Pirotehnični izdelki 

 Direktiva 2009/125/ES + Delegirane uredbe (EU) – Okoljsko primerna zasnova 

proizvodov (ErP), 

 Direktiva 2011/65/EU + Delegirane uredbe (EU) – Vsebnost nevarnih snovi 

(RoHS 2), Directiva 2015/863 (RoHS 3), 

 Uredba (EU) 2017/745 – Medicinski pripomočki, 

 Uredba (EU) 2017/746 – Invitrodiagnostični medicinski pripomočki. 

Osnovni predpis, na osnovi katerega je bila izvedena prenova usklajevalne 

zakonodaje EU (NLF), je bila uredba (ES) 765/2008 o določitvi zahtev za 

akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trţenjem proizvodov (NLF, 2008). 
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Veliko o prenovljeni zakonodaji, bolj na splošno za vse predpise Novega pristopa 

(kamor pa ne spadajo predpisi o gradbenih proizvodih), lahko najdemo v Modrem 

vodniku (Blue Guide 2014, 2016) za izvajanje predpisov EU o proizvodih48.  

Četudi se zakonodaja za proizvode sprejema zelo razdrobljeno, mora biti vsak 

proizvod, kadar je ta predmet različnih predpisov, obravnavan enotno in celovito 

po vseh predpisih. Ţe npr. zahteva po enotni oznaki skladnosti CE in enotni izjavi 

EU o skladnosti za zelo veliko skupino proizvodov (po predpisih NA in NLF) sta 

tipičen dokaz za to. Predpisi za gradbene proizvode določajo izdajo Izjave o 

lastnostih49. Oznaka CE, ki jo pri tem na proizvod namesti proizvajalec 

neposredno poleg vseh drugih predpisanih podatkov, pomeni le zaključek vseh 

aktivnosti, ki jih mora proizvajalec izvesti kot zahteve vseh relevantnih predpisov, 

ki določajo zahteve za nek proizvod (slika 9).  

 

Slika 9: Oznaka CE pomeni le označitev skladnosti …  

Vir: Lasten, 2017 

Imamo tudi proizvode, ki so v osnovi gradbeni proizvodi, a so opremljeni tudi npr. z 

električnim oz. elektronskim krmiljenjem. Zato morajo ustrezati zahtevam  

                                                 

 
48

 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/ 

49
 Do izdaje Uredbe (EU) št. 305/2011 (CPR) in njene uporabe (1.7.2013) je dotedanja Direktiva o gradbenih 

proizvodih 89/106/EGS (CPD) tudi določala izdajo izjave ES o skladnosti 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
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predpisov za ta področja in biti obravnavani torej tudi kot električna elektronska 

oprema. Imeti morajo med drugim tudi vse označitve in izjavo EU o skladnosti (v 

slovenskem jeziku) po Direktivi za električno opremo (LVD) 2014/35/EU in direktivi 

RoHS 2011/65/EU). Ustrezati morajo tudi vsem zahtevam po Uredbi (EU) št. 

305/2011 za gradbene proizvode. Imeti morajo torej tudi izjavo o lastnostih, 

označeni pa morajo biti po vseh predpisih, ki za njih veljajo. Primeri takšnih 

proizvodov so npr. različni kabli po EN 50575, take zahteve ţe dlje časa veljajo za 

številne primere stavbnega pohištva s pogoni ter male čistilne naprave, javljalnike 

dima, prometno signalizacijo, sanitarne kabine, masaţne kadi, različne grelnike in 

grelne naprave, kamine, kotle, štedilnike, sisteme za odkrivanje poţara, javljanje 

dima, gašenje … Vse to so proizvodi, ki jih je treba obravnavati kot gradbene 

proizvode in tudi po predpisih NA glede na njihovo izvedbo tudi kot na primer: 

stroje, električno in elektronsko opremo, radijsko opremo, glede EMC, glede 

RoHS, glede okoljsko primerne zasnove proizvodov, ki rabijo energijo. 

4.1 OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV 

Bistvo tehnične zakonodaje je predpisovanje zahtev za procese, v katerih 

proizvodi nastajajo.  Cilj zakonodaje je zagotoviti temelje za nastajanje proizvodov, 

ki so varni in zdravju neškodljivi za uporabnika ter prijazni do okolja. Zahteve 

morajo izpolniti proizvajalci, preden dajo svoje proizvode na trg. Pri tem so jim 

lahko v pomoč standardi in druge podrobnejše tehnične specifikacije, ki pa niso 

sestavni del zakonodaje, njihova uporaba je prostovoljna in ustvarja domnevo o 

skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. 

Vsak od posameznih predpisov Novega pristopa (in smiselno podobno tudi veliko 

drugih predpisov) ţe uvodoma določa obveznosti posameznih gospodarskih 

subjektov, ki jih morajo izpolniti, preden je proizvodu omogočena dostopnost na 

trgu. Najpomembnejšo vlogo pri tem ima seveda proizvajalec. On mora, ko da 

proizvod na trg, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da njegov poslovni 

proces zagotavlja skladnost proizvodov in zlasti (Blue Guide, 2016): 

 izvesti ali da izvesti ugotavljanje skladnosti po postopkih, določenih v ustrezni 

usklajevalni zakonodaji Unije; 
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 pripraviti zahtevano tehnično dokumentacijo; 

 pripraviti izjavo EU o skladnosti; 

 proizvodu priloţiti navodila in varnostne informacije, kakor je predpisano v 

veljavni usklajevalni zakonodaji Unije, v potrošnikom in drugim končnim 

uporabnikom razumljivem jeziku, kakor določi ustrezna drţava članica; 

 izpolniti zahteve za sledljivost: 

– hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti 10 let po dnevu, ko 

je bil proizvod dan na trg, 

– zagotoviti, da je na proizvodu tip, serija ali serijska številka ali druga 

oznaka, ki omogoča njegovo prepoznavo, 

– navesti: (1) svoje ime, (2) registrirano trg. ime ali registrirano blagovno 

znamko in (3) poštni naslov enotne točke za stike na proizvodu  (enotna 

točka za stike je lahko le v eni drţavi članici in ne nujno v tisti, v kateri se 

proizvod da na trg), 

 namestiti oznako skladnosti (oznako CE in, kjer je ustrezno, druge oznake) na 

proizvod v skladu z veljavno zakonodajo; 

 zagotoviti, da so vzpostavljeni postopki, ki zagotavljajo ohranitev skladnosti 

serijske proizvodnje:  

– ustrezno je treba upoštevati spremembe v zasnovi ali značilnostih 

proizvoda in spremembe harmoniziranih standardov ali tehničnih 

specifikacij, na katere se nanaša izjava o skladnosti, 

– kaj mora storiti proizvajalec, je odvisno od narave sprememb v 

harmoniziranih standardih ali tehničnih specifikacijah, predvsem, ali so te 

spremembe pomembne za izpolnjevanje bistvenih ali drugih pravnih zahtev 

in ali se nanašajo na zadevni proizvod, lahko da je na primer treba 

posodobiti izjavo EU o skladnosti, spremeniti zasnovo proizvoda, obvestiti 

priglašeni organ itn.;  

 kadar je primerno, potrditi proizvod in/ali sistem kakovosti. 
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4.2 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

Proizvajalec mora vse izvedene postopke, s katerimi dokazuje skladnost 

proizvoda z vsemi zahtevami iz vseh predpisov, ki veljajo za proizvod, shraniti v 

tehnični dokumentaciji. Vsi podatki o izvedenih postopkih skladnosti morajo biti 

razvidni iz izdane izjave EU o skladnosti. Vsebina tehnične dokumentacije (in tudi 

izjave EU o skladnosti, navodil in označevanja proizvoda) je določena v vsakem 

posameznem usklajevalnem aktu Unije. 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 EU 

ob (prostovoljni) uporabi harmoniziranih standardov. Proizvajalec mora v vsakem 

primeru izvesti in dokumentirati ocenjevanje tveganj v fazi načrtovanja proizvoda 

ter to vključiti v tehnično dokumentacijo. 

Ko govorimo o tehnični dokumentaciji govorimo o dokumentaciji o proizvodu. Če je 

proizvod obravnavan v tehničnih predpisih, sta obvezna vsebina in obseg tehnične 

dokumentacije določena ţe s tehničnimi predpisi. Gre za celokupno dokumentacijo 

o proizvodu, ki nastane pri njegovem načrtovanju: tehnični opisi, izračuni, skice in 

risbe, ki v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, stanjem tehnike in tehnologije 

ter dobro inţenirsko prakso (pravili stroke) nedvoumno definirajo proizvod in vse 

njegove sestavne dele in materiale, dokazujejo tudi pravilnost snovanja, izvajanja 

ocenjevanja in obvladovanja tveganj, oblikovanja in konstruiranja ter končnega 

definiranja. Sestavni del tehnične dokumentacije so tudi definicije, vezane za 

embaliranje, manipulacijo, transport in vzdrţevanje proizvoda. 

Za velik del proizvodov vsebino tehnične dokumentacije določajo prav tehnični 

predpisi t. i. Novega pristopa (NA 1985) in posodobljeni po novem zakonodajnem 

okviru (NLF 2008); preden proizvajalec označi proizvode z oznako CE in izda 

izjavo EU o skladnosti, 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 
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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. 

Tehnično dokumentacijo ne smemo zamenjevati s spremno dokumentacijo - 

navodila (uporabniški priročnik), izjave o skladnosti, garancija, kar je skladno z 

zakonodajo dolţan proizvajalec priloţiti k proizvodu v prometu in za kupca oz. 

uporabnika proizvoda.  

4.3 OCENJEVANJE TVEGANJ 

V predpisih so obseţno zapisane bistvene varnostne in zdravstvene zahteve. Pri 

doseganju zahtev iz predpisov si lahko pomagamo s standardi. Proizvajalec mora 

v vsakem primeru izvesti in dokumentirati ocenjevanje tveganj v fazi načrtovanja 

proizvoda in pri tem na ta način opredeliti vlogo harmoniziranih standardov pri 

izpolnjevanju veljavnih bistvenih zahtev (ESR50). Glejte sliko 10. 

 

Slika 10: Princip ocenjevanja tveganj, kot ga postavlja EU tehnična zakonodaja 

Vir: Blue Guide, 2016 

                                                 

 
50

 ESR - Essential safety (and Health) Requirements (angl.) / Bistvene varnostne zahteve 

 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi49oW1tsTTAhVqOJoKHbG2C5gQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F18027%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNFLkloa3T7_76j75_yZwiXS9lJarQ
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Proizvajalec pri načrtovanju (razvijanju) proizvoda najprej zasnuje proizvod in 

izdela oceno tveganja (slika 10). Tako najprej ugotovi, katere predpise in katere 

zahteve v njih mora upoštevati, katere nevarnosti mora obravnavati ter kakšna so 

tveganja. Pri nadaljnjem konstruiranju mora upoštevati ukrepe, ki jih je sprejel. Pri 

tem lahko uporabi rešitve iz harmoniziranih standardov. Uporaba harmoniziranih 

standardov sicer ni obvezna, vendar pa njihova uporaba ustvari domnevo o 

skladnosti in so zato priporočljivi. Seznami harmoniziranih standardov, katerih 

uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami posameznih 

predpisov, so zelo obširni in se stalno dopolnjujejo, objavlja se jih v Uradnem listu 

EU in so dosegljivi na spletnih straneh Evropske komisije51. 

Glede ocenjevanja tveganj je potrebno izpostaviti, da mora proizvajalec pri 

snovanju proizvoda tudi takrat, ko obstajajo in so uporabljeni harmonizirani 

standardi, zajeti vse zahteve iz vseh predpisov, ki veljajo za obravnavani proizvod. 

Kako se pri tem tveganja zmanjšujejo, je bistvo načel tehnične zakonodaje EU in s 

tem tudi načela prostovoljne uporabe harmoniziranih standardov. Ocenjevanje 

tveganj kot obvezen postopek pri snovanju proizvodov in obvezna ocena tveganja 

kot sestavni del tehnične dokumentacije (in npr. enotna izjava EU o skladnosti) sta 

med drugim tudi glavna vsebina prenovitve tehnične zakonodaje po NLF. 

4.4 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 obveznost izključno le za proizvajalca. Napačno je mišljenje, 

da lahko vključitev tretjih oseb (t.i. priglašenih organov NB52) nadomesti to 

proizvajalčevo obveznost in odgovornost. 

                                                 

 
51

 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en  

52
 NB - Notified Body (angl.) / Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, ki izvaja dejavnosti 

ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
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Vključevanje priglašenih organov (NB) 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 proizvodov, ki jih predpisi obravnavajo kot stroje in 

električno opremo, ne zahteva vključenosti priglašenih organov. Še posebej to 

velja v primeru, če proizvajalec pri zagotavljanju skladnosti uporablja 

harmonizirane standarde za proizvode. 

Predpisana vključenost priglašenih organov je večja pri proizvodih z visokimi 

tveganji npr. z velikimi delovnimi tlaki in volumni pri tlačni opremi, varnosti ljudi pri 

dviganju z dvigali (»lifti«), uporabi ţičniških naprav, pri osebni varovalni opremi, pri 

medicinskih pripomočkih, pri varstvu okolja zaradi emisij npr. hrupa, ter pri 

zagotovitvi natančnosti pri npr. merilnih inštrumentih. 

Za opredeljevanje obveznosti proizvajalcev in njihovih moţnosti pri vključevanju 

priglašenih organov je vzpostavljen t.im. modulni sistem z moduli ugotavljanja in 

potrjevanja skladnosti od A do H. Modulni sistem je bil določen ţe v letu 1990 s 

Sklepom (EGS53) 90/683 in potem s Sklepom (EGS) 93/465 ter zadnjim danes 

veljavnim Sklepom (ES) 768/200854. 

V vsaki usklajevalni zakonodaji EU tako posebej lahko najdemo različne moţne 

postopke v kombinaciji z moduli, kot so predstavljeni na sliki 11. 

                                                 

 
53

 EGS - Evropska gospodarska skupnost / EEC - European Economic Community (angl.)  

54
 Sklep št. 768/2008/ES o skupnem okviru za trţenje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 

93/465/EGS, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008D0768


Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

41 

 

 

Slika 11: Modulna shema 

Vir: Lasten, 2016 

Predpisi glede (obvezne) vključenosti priglašenih organov (NB) v dokazovanje 

skladnosti v fazi načrtovanja proizvoda in v fazi proizvodnje to največkrat 

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. Večja kot so tveganja, večja je vključenost priglašenih 

organov, še posebej, če proizvajalec ni uporabil harmoniziranih standardov. 

Pri npr. tlačni opremi so postopki in vključenost priglašenega organa odvisni od 

vrste (nevarnosti) medija in kategorije opreme, te pa so odvisne od velikosti 

opreme in pritiska. Pri načrtovanju opreme proizvajalec določi kategorijo s 

pomočjo preglednic (diagramov) v prilogah predpisa za tlačno opremo (PED55). 

                                                 

 
55

 PED - Pressure Equipment Directive (angl.) / Direktiva za tlačno opremo 2014/68/EU; v Sloveniji 
je bila leta 2016 prevzeta v obliki Pravilnika o tlačni opremi,  
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Kako predpisi za tlačno opremo določajo vključevanje priglašenega organa in kako 

je to odvisno od kategorije opreme, le to pa od tveganj, ki jih oprema predstavlja, 

je ponazorjeno na sliki 12. 

 

Slika 12: Modulna shema za direktivo PED 2014/68/EU 

Vir: https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/Nueva-Directiva-de-Aparatos-a-
Presion_2014-68-EU.jpg,   2019 

https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/Nueva-Directiva-de-Aparatos-a-Presion_2014-68-EU.jpg
https://www.sacome.com/wp-content/uploads/2017/09/Nueva-Directiva-de-Aparatos-a-Presion_2014-68-EU.jpg
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Za proizvode, ki predstavljajo največja tveganja (tlačna oprema z največjimi 

volumni in pritiski, oprema, ki deluje v eksplozivni atmosferi, osebna varovalna 

oprema za varovanje pred najvišjimi (smrtnimi) nevarnostmi, dvigala-lifti, plinske 

naprave, zahtevni merilni inštrumenti, medicinski pripomočki …) se poleg 

vključenosti priglašenega organa v fazi načrtovanja (razvijanja) zahteva njegovo 

vključenost tudi v fazi proizvodnje. Na proizvodih to prepoznamo s pripisano 

(štirimestno) številko priglašenega organa, ki pri proizvajalcu izvaja nadzor 

skladnosti v proizvodnji. Navedena je poleg oznake skladnosti CE (sliki 13, 14). 

 

Slika 13: Oznaka skladnosti z dodano številko NB, ki nadzira proizvodnjo 

Vir: Lasten, po Uredbi (ES) 765/2008, 2008, Priloga II 

 

Slika 14: Primer pojasnitve označevanja opreme po ATEX56 

Vir: Lasten, po: https://www.lcmsystems.com/atex-instruction-manual, 2019  

                                                 

 
56

 ATEX - Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives (fr.) / Naprave za uporabo 
v eksplozivnih atmosferah; Direktiva 2014/34/EU o harmonizaciji zakonodaj drţav članic v zvezi z 
opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah; v 
Sloveniji je bila v letu 2016 prevzeta v obliki Pravilnika o protieksplozijski zaščiti in le ta vključuje 
tudi Direktivo 1999/92/ES o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja 
delavcev, ki so lahko ogroţeni zaradi eksplozivnih atmosfer 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0034 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex_en  

https://www.lcmsystems.com/atex-instruction-manual
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0034
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/atex_en
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4.5 IZJAVA EU O SKLADNOSTI IN OZNAKA CE 

Da se zagotovi učinkovit dostop do informacij za namen nadzora trga, morajo biti 

informacije, ki so zahtevane za identifikacijo vseh veljavnih aktov Unije, na voljo v 

enotni izjavi EU o skladnosti. 

Za pravilno razumevanje pomena Izjave EU o skladnosti moramo spomniti na 

definicijo pojma proizvajalec, kot je navedena na začetku v vsakokratnem 

posameznem predpisu in „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki 

izdeluje proizvod ali za katero se tak proizvod načrtuje ali izdeluje in ki trţi ta 

proizvod pod njegovim imenom ali blagovno znamko. Pri tem pa mora biti 

proizvajalec sposoben izpolnjevati zahtev, kot jih določa posamezni posebni 

predpis, je torej odgovoren za skladnost proizvoda z vsemi zahtevami vseh 

relevantnih predpisov, zaradi njihovega dajanja na trg v svojem imenu ali pod 

svojo blagovno znamko; če ni proizvajalca, kakor je opredeljen v predpisu, se šteje 

za proizvajalca vsaka fizična ali pravna oseba, ki daje na trg ali v obratovanje 

proizvode, ki jih ureja posamezni predpis. 

Proizvajalec mora pripraviti in podpisati izjavo EU o skladnosti kot del postopka 

ugotavljanja skladnosti, predvidenega v usklajevalni zakonodaji Unije. 

Kadar je proizvod zajet v več dokumentih usklajevalne zakonodaje Unije, ki 

zahtevajo izjavo EU o skladnosti, je izdana le ena (enotna) izjava EU o skladnosti. 

S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za to, da je 

proizvod v skladu z vsemi zahtevami iz vseh aktov usklajevalne zakonodaje Unije, 

ki veljajo za proizvod, na katerega se izjava EU o skladnosti nanaša.  

Izjava EU o skladnosti mora vsebovati vse potrebne podatke za določitev 

usklajevalne zakonodaje Unije, na podlagi katere je bila izdana, ter podatke o 

proizvajalcu, pooblaščenem zastopniku, po potrebi priglašenem organu in 

proizvodu ter, kadar je primerno, napotila na harmonizirane standarde ali druge 

tehnične specifikacije, ki so bile uporabljene pri ugotavljanju in potrjevanju 

skladnosti. 
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Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v prilogi vsakokratnega 

predpisa in se stalno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva 

drţava članica, v kateri je proizvod dan na trg ali je dostopen na trgu. 

Praviloma oznaka CE pomeni, da so proizvodi, za katere velja eden ali več 

dokumentov usklajevalne zakonodaje Unije, ki predvidevajo njeno namestitev, 

skladni z določbami vseh teh veljavnih dokumentov. Kadar pa eden ali več takih 

zakonodajnih dokumentov omogoča proizvajalcu, da v prehodnem obdobju izbere, 

katero ureditev bo uporabil, oznaka CE pomeni le skladnost s pravnimi besedili, ki 

jih je uporabil. Tako v prehodnem obdobju oznaka CE ne pomeni nujno, da je 

proizvod skladen z vsemi veljavnimi zakonodajnimi dokumenti, ki predvidevajo 

njeno namestitev. V takih primerih morajo biti podatki o usklajevalni zakonodaji 

Unije, ki jo je uporabil proizvajalec, navedeni v izjavi EU o skladnosti. (Blue Guide, 

2016) 

Na kratko o tehnični dokumentaciji in izjavi EU o skladnosti tudi na povezavi: 

https://europa.eu/youreurope/business/product-

requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_sl.htm.   

Več o prenovljeni zakonodaji v EU, bolj na splošno za vse predpise Novega 

pristopa (kamor pa ne spadajo predpisi o gradbenih proizvodih), lahko najdemo v 

Modrem vodniku (Blue Guide 2014, 2016) za izvajanje predpisov EU o 

proizvodih57.  

                                                 

 
57

 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/ 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_sl.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
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5 ZAHTEVE PREDPISOV ZA STROJE 

Najbolj tipičen proizvod, za katerega velja zakonodaja Novega pristopa (NA) je 

stroj. Prvi predpis, ki je določal zahteve za stroje (njihovo varnost) v Evropi je bila 

direktiva iz leta 1989 (direktiva 89/392/EGS), leta 1998 je bila zamenjana z 

direktivo 98/37/ES, od leta 2006 dalje pa imamo direktivo 2006/42/ES (dopolnjeno 

z direktivo  2009/127/ES glede strojev za nanašanje pesticidov). 

V Sloveniji smo do leta 1999 imeli enoten predpis o strojih za delodajalce in 

proizvajalce (Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi 

pripravami iz leta 1991). S podpisom pridruţitvenega sporazuma RS v EU leta 

1999 je Slovenija ţe takoj ta predpis po zgledu iz tozadevne zakonodaje v EU 

razdelila na dva dela (slika 15 in slika 16) in sicer: 

 Pravilnik o varnosti strojev kot zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci 

strojev in  

 Pravilnik o varnosti pri uporabi delovne opreme kot zahteve, ki jih morajo 

izpolnjevati delodajalci pri uporabi strojev – delovne opreme. 

 

Slika 15: Predpisi za stroje in delovno opremo v RS in EU 

Vir: Lasten, 2010 
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Slika 16: Zahteve za stroje in delovno opremo 

Vir: Lasten, 2010 

Tehnično zakonodajo oziroma predpise imamo danes v RS podane kot zakone, 

uredbe in pravilnike, v EU pa jih poznamo kot direktive in uredbe. Gre za vse 

oblike pravnih aktov, ki pomenijo pravno zavezujoče določbe in zahteve za 

proizvode; obvezne so prvenstveno za proizvajalce, preden ti proizvod dajo na trg 

ali v uporabo. Tehnični predpisi načeloma ne določajo lastnosti proizvodov. 

Postavljajo predvsem varnostne ter zdravstvene in okoljevarstvene zahteve za 

proizvode. Določajo tudi obvezne postopke in znotraj njih ocenjevanje tveganj. Te 

postopke morajo proizvajalci izvajati v fazi načrtovanja ter v proizvodnji za 

ugotavljanje in potrjevanje skladnosti proizvoda z zahtevami predpisov. Namen 

zakonodaje je v zagotavljanju varnih proizvodov in varovanju okolja.   

V primeru strojev velja zakonodaja Novega pristopa (NA)58 iz leta 1985. Ta 

zakonodaja je bila v velikem delu v obdobju 2014–2016 prenovljena po novem 

okviru usklajevalne zakonodaje EU (NLF)59 iz leta 2008. Proizvode, ki izpolnjujejo 

zahteve iz te zakonodaje, prepoznamo po oznaki skladnosti CE60. Bistvene 

                                                 

 
58

 NA – Novi pristop (angl. New Approach) 

59
 NLF – nov zakonodajni okvir usklajevalne zakonodaje EU (angl. New Legislative Framework) 

60
 CE – oznaka za skladnost proizvoda z usklajevalno zakonodajo EU (fr. Conformité Européenne) 
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zahteve za takšne proizvode so tudi glede zagotavljanja obvezne tehnične 

dokumentacije v fazi načrtovanja proizvodov (znotraj nje pa ocene tveganj, 

informacije o uporabi standardov in o preskušanjih itd.). Seveda so prav tako 

prisotne zahteve za zagotavljanje skladnosti v serijski proizvodnji. Pomembne so 

tudi določbe o zahtevah za označevanje proizvodov, ob njih pa še zagotavljanje 

izjave EU o skladnosti (pri delno dokončanih strojih izjava za vgradnjo) in 

zagotavljanje navodil za uporabo. 

V RS je največ predpisov, ki pomenijo prevzem evropske usklajevalne zakonodaje 

za proizvode, sprejetih na osnovi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o 

ugotavljanju skladnosti – ZTZPUS-1 (Uradni list RS, št. 17/2011). Tako nastala 

slovenska (tehnična) zakonodaja na osnovi ZTZPUS-1 obravnava le ozko 

področje neţivilskih proizvodov, omejuje se predvsem na električno in elektronsko 

opremo, stroje, radijsko opremo, tlačno opremo in še druge podobne proizvode. 

Veliko predpisov EU s področja Novega pristopa je v RS prenesenih v zakonodajo 

preko drugih zakonov ali v obliki uredb (RS).  

Tako imamo za stroje v Sloveniji sprejet in veljaven na osnovi ZTZPUS-1 kot 

osnovni predpis Pravilnik o varnosti strojev iz leta 2008, ki pomeni prevzem 

tozadevne evropske direktive o strojih iz leta 2006, ki jo poznamo tudi kot 

MD 2006/42/ES61.  

Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo 

strojev, so določene v Prilogi I Direktive 2006/42/ES (Prilogi 1 Pravilnika o varnosti 

strojev). Ţe v splošnih načelih je zahtevano, da proizvajalec strojev 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. To stori z uporabo 

varovalnih ukrepov v vrstnem redu prioritet iz oddelka 1.1.2(b) Priloge I navedenih 

predpisov. Ocenjevanje in s tem ocena tveganja je sestavni del tehnične 

                                                 

 
61

 MD – Machinery Directive (angl.) / Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
strojih, OJ L 157, 9. 6. 2006; več o direktivi na: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-
engineering/machinery_en. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery_en
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dokumentacije, kot je to opredeljeno v Prilogi VII Direktive 2006/42/ES oziroma 

Prilogi 7 slovenskega pravilnika.  

Za še podrobnejše spoznavanje s konkretnim predpisom za stroje je zelo 

priporočljiva uporaba priročnika (o varnosti strojev), ki ga je izdala Evropska 

komisija: Priročnik za uporabo Direktive o strojih62 (slika 17 in slika 18).  

 

 

 

Slika 17: Naslovni podatki Priročnika za uporabo Direktive o strojih, izdaja 2019  

Vir: Evropska komisija, 2019 

 

Slika 18: Naslovnica Priročnika za uporabo MD, 2. izdaja 2010 v sl. jeziku  

Vir: Evropska komisija, 2010 

                                                 

 
62 

Evropska komisija, 2019 - Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Edition 
2.2, Priročnik za uporabo direktive o strojih; dostopno na:   
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022;  
prevod priročnika iz leta 2010 je dosegljiv na tej spletni povezavi: Priročnik za uporabo MD v 
slovenskem jeziku 
   

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38022
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pKHIoIvRAhXFtRQKHZOXC7UQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F9202%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fpdf&usg=AFQjCNFCtHWWEa9qDB_T6YZ3XUe0QLrKgA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pKHIoIvRAhXFtRQKHZOXC7UQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F9202%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fsl%2Frenditions%2Fpdf&usg=AFQjCNFCtHWWEa9qDB_T6YZ3XUe0QLrKgA
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Da lahko proizvajalec svoj stroj da na trg, mora izpolniti zahteve, ki so določene v 

7. členu Pravilnika o varnosti strojev (oz. členu 5 direktive MD, 2006) in sicer mora 

pred dajanjem stroja na trg ali v obratovanje proizvajalec: 

 zagotoviti, da izpolnjuje ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, 

določene v Prilogi 1 pravilnika, 

 zagotoviti razpoloţljivost tehnične dokumentacije iz A poglavja Priloge 7, ki je 

kot priloga sestavni del pravilnika, 

 zagotoviti zlasti potrebne informacije, kakor so na primer navodila, 

 opraviti ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti v skladu s 13. členom 

pravilnika, 

 sestaviti ES-izjavo o skladnosti63 v skladu z A točko prvega poglavja Priloge 2 

pravilnika in zagotoviti, da ta izjava spremlja stroj, 

 pritrditi oznako CE skladno s 17. členom pravilnika. 

13. člen Pravilnika o varnosti strojev (člen 12 direktive MD, 2006) določa postopke 

za ugotavljanje skladnosti strojev in sicer: 

 kadar gre za stroj, ki je naveden v posebnem seznamu strojev s povečanim 

tveganjem (v prilogi 4 pravilnika oz. Prilogi IV MD) in se pri tem ne uporabi 

harmoniziranih standardov, mora proizvajalec v ugotavljanje skladnosti vključiti 

priglašeni organ po moduli B+C (EU-pregled tipa in notranja kontrola 

proizvodnje) ali po modulu H (popolno zagotavljanje kakovosti); 

 če gre za stroj, ki ni naveden v Prilogi 4 pravilnika (Prilogi IV MD), proizvajalec 

izvede postopek ugotavljanja skladnosti z notranjim preverjanjem proizvodnje 

(modul A); ta postopek uporabi tudi v primeru, ko je stroj naveden v Prilogi 4 in 

se uporabijo harmonizirani standardi. 

.Gornje zahteve predpisov so predstavljene shematsko na sliki 19. 

                                                 

 
63

 Glede na to, da je bila direktiva MD izdana ţe v letu 2006 in pomeni slovenski pravilnik njen 
prevzem, imamo v predpisih določeno še ES-izjavo o skladnosti (tudi ES-pregled tipa), a moramo 
slediti spremembam, ki so vsebovane v prenovi NLF in izjavo imenovati kot izjavo EU o skladnosti. 
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Slika 19: Postopek ugotavljanja skladnosti za stroje  

Vir: Lasten, 2010
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Kadar veljajo za stroj tudi drugi predpisi, ki se nanašajo na druge vidike in 

predpisujejo pritrditev oznake CE, ta oznaka pomeni, da je stroj skladen tudi z 

določbami teh drugih predpisov. To pomeni, da mora poleg osnovnega predpisa o 

strojih proizvajalec pri načrtovanju stroja ter ugotavljanju in potrjevanju njegove 

skladnosti z zahtevami vseh predpisov upoštevati še druge relevantne predpise. 

Seznam predpisov in posameznih zahtev iz njih za primer električnega stroja je 

zbran v tabeli 1. 

Tabela 1: Seznam predpisov in njihovih zahtev za električni stroj 

 

Vir: Lasten, 2017 

Podobno, kot za električni stroj, je v tabeli 2 predstavljen seznam slovenskih 

predpisov, ki so sprejeti na osnovi EU predpisov, in jih mora upoštevati 

proizvajalec za stroje, ki so gnani z motorji z notranjim zgorevanjem (veriţne ţage, 

kosilnice in podobni stroji za kmetijstvo in hišna ter podobna dela). 
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Tabela 2: Seznam predpisov in njihovih zahtev za stroj z bencinskim motorjem  

 

Vir: Lasten, 2017 

Osnovni predpis, ki veja za takšne stroje v Sloveniji je Zakon o tehničnih zahtevah 

za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Ur. l. RS, št. 17/2011). Na 

njegovi osnovi so bili izdani posamezni pravilniki, ki pomenijo prevzem 

posameznih EU direktiv: 

 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; 

 Pravilnik o elektromagnetni zdruţljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 39/2016), 

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 
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RS, št. 54/2011, 38/2012 in 28/2014), 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, 20/2014, 57/2014, 53/2015, 

60/2016, 41/2018, 25/2019, 32/2019), predpis pomeni prevzem Direktive RoHS 

2011/65/EU, spremenjene z delegiranimi direktivami Komisije (EU) št.: 

2018/736-742.  

Za izpolnjevanje zahtev iz zgoraj navedenih predpisov so proizvajalcem na voljo 

posamezni harmonizirani standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 

proizvoda z zahtevami; za stroje, kot so npr. veriţne ţage z bencinskim motorjem, 

je izdan harmonizirani standarda - produktni standard tipa C:  

 EN ISO 11681-1:2011  Gozdarski stroji – Zahteve za varnost in preskušanje 

prenosnih motornih veriţnih ţag – 1. del: Ţage za nego gozda (ISO 11681-

1:2011) in 

 EN ISO 11681-2:2011/A1:2017 Gozdarski stroji - Zahteve za varnost in 

preskušanje prenosnih motornih veriţnih ţag - 2. del: Ţage za nego dreves 

(ISO 11681-2:2011); dec. 2019 izdan ISO/DIS 11681-2:2019.   

Proizvajalci imajo na voljo tudi harmonizirane standarde tipa A in B iz področja 

varnosti strojev, glede EMC, glede emisije hrupa. 

Proizvajalec mora za tovrstne stroje izdati (in priloţiti k vsakemu stroju v 

slovenskem jeziku) izjavo EU o skladnosti in v njej navesti vse upoštevane 

predpise ter uporabljene standarde in stroj predpisano označiti z vsemi oznakami 

in navedbami, kot jih zahtevajo vsi upoštevani predpisi (slika 20). 

  

Slika 20: Primer označevanja stroja z bencinskim motorjem – veriţna ţaga  

Vir: Lasten, 2010 
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5.1 BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE, POVEZANE Z 

NAČRTOVANJEM IN IZDELAVO STROJEV 

Najobseţnejši del predpisov za stroje (Pravilnik o varnosti strojev oz. Direktiva 

MD, 2006) predstavlja Priloga 1, ki uvodoma določa splošna načela in obveznost 

zagotovitve izvedbe ocenjevanja tveganja zaradi določitve zdravstvenih in varnostnih 

zahtev, ki se uporabljajo za stroj, v nadaljevanju priloge I pa so te zahteve podrobno 

razčlenjene v točki 1., ki veljajo za vse stroje, in potem še v točkah od 2. do 6. in 

znotraj njih še bolj podrobno:  

 Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve (točka 1. Priloge I): 

–  1.1 Splošne opombe: 

o 1.1.1 Opredelitev pojmov, 

o 1.1.2 Načela vključevanja varnosti, 

o 1.1.3 Materiali in proizvodi, 

o 1.1.4 Osvetlitev, 

o 1.1.5 Načrtovanje strojev, ki olajšuje njihovo upravljanje, 

o 1.1.6 Upravljalna mesta, 

o 1.1.8 Sedeţ, 

– 1.2 Krmilni sistemi: 

o 1.2.1 Varnost in zanesljivost krmilnih sistemov, 

o 1.2.2 Krmilne naprave, 

o 1.2.3 Zagon, 

o 1.2.4 Ustavitev, 

o 1.2.5 Izbira načina krmiljenja ali obratovanja, 

o 1.2.6 Izpad oskrbe z energijo. 

– 1.3 Varovanje pred mehanskimi nevarnostmi: 

o 1.3.1 Tveganje izgube stabilnosti, 

o 1.3.2 Tveganje loma med obratovanjem, 

o 1.3.3 Tveganje zaradi padajočih ali izvrţenih predmetov, 

o 1.3.4 Tveganje zaradi površin, robov in kotov, 

o 1.3.5 Tveganje, povezano s kombiniranimi stroji, 

o 1.3.6 Tveganje, povezano s spremembami razmer obratovanja, 

o 1.3.7 Tveganje, povezano z gibajočimi se deli, 
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o 1.3.8 Izbira zaščite pred tveganjem zaradi gibajočih se delov, 

o 1.3.9 Tveganja zaradi nenadzorovanega gibanja, 

– 1.4 Zahtevane značilnosti varoval in varovanje naprav: 

o 1.4.1 Splošne zahteve, 

o 1.4.2 Posebne zahteve za varovala, 

o 1.4.3 Posebne zahteve za varovalne naprave, 

– 1.5 Tveganje zaradi drugih nevarnosti: 

o 1.5.1 Električno napajanje, 

o 1.5.2 Statična elektrika, 

o 1.5.3 Napajanje z energijo, ki ni električna energija, 

o 1.5.4 Napake pri vgrajevanju, 

o 1.5.5 Ekstremne temperature, 

o 1.5.6 Poţar, 

o 1.5.7 Eksplozija, 

o 1.5.8 Hrup, 

o 1.5.9 Tresljaji, 

o 1.5.10 Sevanje, 

o 1.5.11 Zunanja sevanja, 

o 1.5.12 Laserska sevanja, 

o 1.5.13 Emisije nevarnih materialov in snovi, 

o 1.5.14 Tveganje ujetja v stroj, 

o 1.5.15 Tveganje zdrsa, spotika ali padca, 

o 1.5.16 Strela, 

– 1.6 Vzdrţevanje: 

o 1.6.1 Vzdrţevanje stroja, 

o 1.6.2 Dostop do upravljalnih mest in servisnih mest, 

o 1.6.3 Izolacija virov energije, 

o 1.6.4 Posredovanje upravljavca, 

o 1.6.5 Čiščenje notranjih delov, 

 1.7 Informacije: 
o 1.7.1 Informacije in opozorila na stroju, 

o 1.7.2 Opozorilo o preostalih tveganjih, 

o 1.7.3 Označevanje strojev, 
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o 1.7.4 Navodila, 

 dodatne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve pri določenih vrstah strojev 

(točka 2. Priloge I): 

– stroji za predelavo ţivil in stroji za kozmetične ali farmacevtske proizvode, 

– prenosni ročni ali ročno vodeni stroji, 

– stroji za obdelavo lesa in materialov s podobnimi fizikalnimi lastnostmi, 

– stroji za nanašanje pesticidov, 

 dodatne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za odpravo nevarnosti 

zaradi premičnosti strojev (točka 3. Priloge I):: 

– splošno, 

– delovna mesta, 

– krmilni sistemi, 

– varovanje pred mehanskimi nevarnostmi, 

– varovanje pred drugimi nevarnostmi, 

– Informacije in označevanje,  

 dodatne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za odpravo nevarnosti 

zaradi (točka 4. Priloge I): 

– splošno, 

– zahteve za stroje, pri katerih vir energije ni ročna sila, 

– informacije in oznake, 

– navodila, 

 dodatne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve pri strojih, namenjenih za 

delo pod zemljo (točka 5. Priloge I): 

– tveganja zaradi pomanjkanja stabilnosti, 

– gibanje, 

– krmilne naprave 

– ustavitev, 

– poţar, 

– izpušne emisije, 

 dodatne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve pri strojih, ki predstavljajo 

posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb (točka 6. Priloge I): 

– splošno, 
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– krmilne naprave, 

– tveganje za osebe v/na nosilcu, 

– stroji, ki delujejo med stalnimi etaţami, 

– označevanje. 

Pri načrtovanju stroja se upoštevajo zahteve iz splošnega dela in iz enega ali več 

ostalih delov, glede na rezultate ocene tveganja, ki se opravi skladno s 1. točko 

teh splošnih načel. 

Gornje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v prilogi 1, so 

obvezne; vendar se ob upoštevanju stanja tehnike mogoče ne bo dalo doseči 

ciljev, ki jih določajo. V tem primeru mora biti stroj, kolikor je mogoče, načrtovan in 

izdelan z namenom pribliţevanja tem ciljem.  

Za izpolnitev gornjih zahtev morajo proizvajalci poskrbeti, da so v vsakem 

konkretnem primeru stroja v postopku ocenjevanja tveganj določene vse 

relevantne zahteve; stroj mora biti nato načrtovan in izdelan ob upoštevanju 

rezultatov ocene tveganja. Za izpolnjevanje posameznih zahtev iz posameznih 

predpisov imajo izvajalci načrtovanj (konstrukterji strojev) na razpolago 

harmonizirane standarde64, ki sicer niso obvezni, a njihova uporaba ustvari 

domnevo o skladnosti z zahtevami predpisa.   

V nadaljevanju tega zapisa je na posameznih zahtevah iz gornjega seznama 

bistvenih zahtev iz priloge I direktive MD (priloge 1 Pravilnika o varnosti strojev), 

kot primerih, predstavljeno, kako lahko pri načrtovanju strojev uporabimo 

                                                 

 
64

 Standardi so tehnične specifikacije, ki jih sprejemajo različni (mednarodni, evropski, panoţni, 
nacionalni) organi za standardizacijo in se po njih standardi tudi označujejo (ISO, EN, IEC, DIN, 
SIST): 

 ISO – v vseh jezikih enotna kratica za mednarodni standard, ki je izvedena iz grške besede 
isos, ki pomeni enak, tudi kratica za mednarodno organizacijo za standardizacijo (angl. 
International Organization for Standardization); 

 EN – evropski standard (angl. European Norm, fr. Norme Europeenne); 

 SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo, ki izdaja slovenske standarde in se po njem 
standardi tudi imenujejo; 

 SIST EN ISO – slovenski standard, ki je nastal s prevzemom evropskega standarda, ki pa je 
nastal s prevzemom mednarodnega standarda. 
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posamezne standarde iz mnoţice ţe več kot tisoč  harmoniziranih standardov, 

katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti stroja z zahtevami predpisa. 

Objavljeni so v Uradnem listu EU in so seznami dosegljivi na spletnih straneh 

Evropske komisije65. Seznam je zelo dolg, saj je standardov ţe več kot tisoč, in se 

stalno dopolnjuje. 

5.2 UPORABA STANDARDOV 

Za skladnost proizvodov (torej tudi strojev) z zahtevami tehničnih predpisov je 

odgovoren proizvajalec oziroma njegov konstrukter v fazi načrtovanja proizvodov. 

Poskrbeti mora za izvedbo vseh predpisanih postopkov in izdelati tehnično 

dokumentacijo, kot to določajo predpisi (za stroje v Prilogi 7). V predpisih imamo v 

Prilogi I obseţno zapisane bistvene varnostne in zdravstvene zahteve. Da te 

zahteve iz predpisa doseţemo, si lahko pomagamo s standardi.  

5.2.1 Splošna varnost strojev in ocenjevanje tveganj 

Za izpolnjevanje bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz Priloge I Direktive 

2006/42/ES o strojih (oz. priloge 1 slovenskega pravilnika o varnosti strojev) ima 

proizvajalec na razpolago harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvarja 

domnevo o skladnosti stroja z zahtevami predpisa za stroje. Osnovni standard, ki 

predvsem določa splošne zahteve za varnost strojev in pri tem tudi ocenjevanje 

tveganj, je harmonizirani standard tipa A66: 

 EN ISO 12100:2010 Varnost strojev – Splošna načela načrtovanja – Ocena 

tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010); standard je izdan tudi kot 

slovenski standard SIST EN ISO 12100:2011. (SIST, 2011a) 

                                                 

 
65

 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/machinery_en 
66

 V seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda 
z zahtevami predpisov: Direktiva o strojih 2006/42/ES oz. Pravilnik o varnosti strojev, je ţe preko 
1000 standardov in so razdeljeni v štiri skupine (vrste, kategorije):  

 tip A – osnovni varnostni standard, 

 tip B1 – skupinski varnostni standard – varnostni vidiki, 

 tip B1 – skupinski varnostni standard – varnostne priprave, 

 tip C – podrobni varnostni standard za posamezen stroja ali skupino strojev   

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en
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Slovenski standard SIST EN ISO 12100:2011 je prevedena različica evropskega 

standarda EN ISO 12100:2010 in določa metode, kako lahko doseţemo varnost 

strojev ţe med njihovim načrtovanjem. Nekatere nevarnosti so lahko preprečene, 

za druge ţal zgolj zmanjšano tveganje. Dolţnost proizvajalca je, da se zagotovi 

popolno varnost uporabe tudi v primerih tveganj, ki jih ni moţno preprečiti. V 

primeru, da ni zagotovljena varnost s tehničnimi ukrepi, je treba seznaniti vse 

uporabnike o nevarnostnih, ki bi lahko nastale. To se denimo naredi tako, da se 

najprej na te nevarnosti ustrezno opozori (na samem stroju z opozorilnimi znaki in 

nato s pojasnili v navodilih), pa tudi s specifičnim usposabljanjem vseh 

uporabnikov. Po potrebi se definira, katero osebno varovalno opremo uporabnik 

za stroj potrebuje. 

Standard SIST EN ISO 12100:2011 v tretji točki poda definicije izrazov, ki so 

uporabljeni v besedilu. Četrta točka se nanaša na postopke, s katerimi se ocenjuje 

in zmanjšuje tveganje pri načrtovanju stroja. Stroj mora biti varen skozi vse 

ţivljenjsko obdobje, sposoben za načrtovano aktivnost in uporaben, prav tako se 

mora načrtovati proizvodne in operativne stroške ter stroške odstranitve stroja. Vsi 

ti dejavniki morajo biti upoštevani, ko si zadamo za cilj največje mogoče 

zmanjšanje tveganja. 

Peta točka standarda opisuje in določa postopke, s katerimi se izdela ocena 

tveganja. S to analizo tveganja se ugotovi omejitve stroja, prepozna nevarnosti in 

ugotovi tveganja.  

V šesti točki standard usmerja, kako zmanjšati tveganja. To se lahko izvede v treh 

korakih: 

 največ se lahko stori z zasnovo stroja, ki ima vgrajeno varnost ţe v fazi 

načrtovanja z ustreznimi konstrukcijskimi rešitvami; 

 v primeru, da se tovrstnih rešitev ne more zagotoviti in so nevarnosti še vedno 

prisotne, se uporabi dodatne varnostne ukrepe; 

 če nevarnosti niso popolnoma odpravljene, se podajo informacije o uporabi z 

določenim namenom, opiše postopke, kako upravljati dela, in se definira 

naloge, ki zagotovijo varno izvedbo del. 
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Sedma točka standarda določa, katera dokumentacija je potrebna za oceno 

tveganja in njegovo zmanjševanje. Opisati je treba, kako se je postopalo v 

povezavi z oceno tveganja, kaj se je storilo v zvezi z njo, na kakšen način se je 

merilo ocene tveganja, nesreče, ki so se pojavile v času razvoja in testiranja, ter 

katere standarde se je uporabilo pri odpravi nevarnosti, ki so bile prepoznane. 

Podani so tudi dodatki standardu: 

 dodatek A podaja informacije o shematski predstavitvi stroja; 

 dodatek B v preglednicah predstavlja različne moţne nevarnosti, nevarna 

stanja ali dogodke (te tabele se uporabljajo neposredno pri ocenjevanju s 

prilagoditvijo specifičnostim stroja, ki je predmet ocenjevanj); 

 v dodatku C so navedeni strokovni izrazi v štirih jezikih, ki so uporabljeni v tem 

standardu; 

 povezava med tem standardom in Direktivo 2006/42/ES imamo opisana v 

dodatku ZA, 

 v zaključku standarda pa so navedeni še vsi drugi standardi, iz katerih so bile 

uporabljene vsebine za sestavo standarda SIST EN ISO 12100:2011. 

V prilogi B standarda so opisani primeri nevarnosti, nevarnih stanj in nevarnih 

dogodkov, ki se lahko dogodijo pri uporabi stroja. V prilogi B najdemo 4 tabele 

(B.1, B.2, B.3, B.4), ki imajo vlogo pomoči pri procesu prepoznavanja nevarnosti 

oz. izdelovanju ocene tveganja. Seznami (tabele), ki jih navaja ta dokument, niso 

popolni, zato mora načrtovalec znati prepoznati tudi vse druge nevarnost, ki 

obstajajo v povezavi z obravnavanim strojem. Tabela B.1 s primeri nevarnosti za 

izdelavo ocene tveganja je na sliki 20 v naslednjem poglavju (5.3). 

5.2.2 Krmilni sistemi 

Točka 1.2 (Krmilni sistemi) v Prilogi 1 Pravilnika o varnosti strojev oz. v Prilogi I 

direktive MD določa sledeče zahteve: 

 1.2.1 Varnost in zanesljivost krmilnih sistemov, 

 1.2.2 Krmilne naprave,  

 1.2.3 Zagon, 

 1.2.4 Ustavitev, 
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 1.2.5 Izbira načina krmiljenja ali obratovanja 

 1.2.6 Izpad oskrbe z energijo 

Če je varnostni ukrep, ki je sprejet pri ocenjevanju tveganja, odvisen od krmilnega 

sistema, lahko sledimo standardoma: 

 EN ISO 13849-1:2015 Varnost strojev – Z varnostjo povezani deli krmilnih 

sistemov – 1. del: Splošna načela za načrtovanje (ISO 13849-1:2015); 

 EN 62061:2005 Varnost strojev – Funkcijska varnost na varnost vezanih 

električnih, elektronskih in programirljivih elektronskih krmilnih sistemov (IEC 

62061:2005). 

EN ISO 13849 se navezuje na zasnovo in integracijo vseh varnostnih komponent 

krmilja, ne glede na uporabljeno tehnologijo: električno, hidravlično, pnevmatsko 

ali mehansko. EN 62061 ureja sistem elektronskega krmilja.  

Z uporabo standarda EN ISO 13849 (tudi EN ISO 13849-2:2013 Varnost strojev – 

Z varnostjo povezani deli krmilnih sistemov – 2. del: Potrjevanje (ISO 13849-

2:2012)) se izvede zahtevano validacijo vseh varnostnih elementov s funkcijo 

krmilja in izvede ustrezne ukrepe. 

Za krmiljenje se zasnuje varnostne funkcije in določi PL67 (parameter, ki določa 

nivo varnosti) krmilnega sistema. PL nam pove, kakšna je zmoţnost sistema 

SRP/CS68 (z varnostjo povezani deli krmilnega sistema), da se realizira krmilno 

funkcijo varovanja in doseţe pričakovano zmanjšanje tveganja. PL določa 

povprečno verjetnost nevarnega izpada v eni uri. Najvišji PL »e« statistično 

dovoljuje en nevaren izpad v 100 milijonih obratovalnih ur. Pogosto je potrebnih 

nekaj zaporedno vezanih podsistemov SRP/CS, ki izvajajo naloge varnostne 

funkcije. Takšni podsistemi lahko uporabljajo različne tehnologije z različnimi PL-ji 

(Cimerman, 2011; SIST, 2016a; https://machinerysafety101.com/2017/01/03/iso-

13849-analysis-pt-1/). 

                                                 

 
67

 PL – parameter, ki določa nivo varnosti (angl. Performance level). 

68
 SRP/CS – z varnostjo povezani deli krmilnega sistema (angl. Safety-related parts of controled 

system). 

https://machinerysafety101.com/2017/01/03/iso-13849-analysis-pt-1/
https://machinerysafety101.com/2017/01/03/iso-13849-analysis-pt-1/
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5.2.3 Zagon 

Pri konstruiranju strojev v pogledu električne varnosti je pomembna tudi 

zagotovitev preprečitve nepričakovanega zagona. To je bistvena zahteva iz 

Priloge I direktive o strojih 2006/42/ES (MD, 2006) v točki 1.2.3 (Zagon), sicer pa 

to področje obravnava standard, ki nam lahko pomaga izpolniti zahtevo iz 

predpisa: 

 SIST EN ISO 14118:2018 Varnost strojev – Preprečevanje nepričakovanega 

zagona (ISO 14118:2017); ta standard je zamenjal predhodni standard na tem 

področju, in sicer SIST EN 1037:1995+A1:2008. (SIST, 2018a) 

5.2.4 Ustavitev v sili 

Zaustavitev v sili je bistvena varnostna zahteva, ki jo mora izpolniti proizvajalec 

stroja in je to določeno v točki 1.2.4.3 (Ustavitev v sili) v prilogi I direktive o strojih 

2006/42/ES (MD, 2006). 

Področje zaustavitve v sili zelo podrobno obravnava harmonizirani standard: 

 SIST EN ISO 13850:2016 Varnost strojev - Zaustavitev v sili - Načela 

načrtovanja (ISO 13850:2015). (SIST, 2016b) 

Ta mednarodni standard določa funkcionalne zahteve in načela za načrtovanje 

funkcije zaustavitve v sili na strojih ne glede na vrsto uporabljene energije. (SIST, 

2016b) 

Stroji so za ustavitev sili običajno opremljeni s »stop« tipko oz. stikalom za izklop v 

sili. Gumb stikal mora biti rdeče barve in ozadje za gumbom rumene. Stop tipke 

morajo biti lahko dostopne (brez ovir). Dovoljene so tri različice tipk in sicer a) 

gobasta tipka, b) varnostna vrvica in c) noţno pedalo brez mehaničnega varovala.  

5.2.5 Tveganje loma med delovanjem 

V točki 1.3.2 (Tveganje loma med obratovanjem) v Prilogi 1 pravilnika (2008) 

oziroma Prilogi I direktive (MD, 2006) je uvodoma zahtevano: 

 različni deli stroja in njihove povezave morajo prenesti obremenitve, ki so jim 

izpostavljeni med uporabo. 
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V nadaljevanju te točke je zahteva v predpisu še dodatno pojasnjena. Kot primer 

standarda, ki nam lahko pri npr. hidravličnih strojih v veliki meri pomaga izpolniti 

zahteve, je: 

 EN ISO 4413:2010 Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne 

zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010). (SIST, 

2011b) 

Ta mednarodni standard določa splošna pravila in varnostne zahteve za 

hidravlične sisteme v fluidni tehniki in njihove komponente, ki se uporabljajo pri 

strojih, opredeljenih v ISO 12100:2010, natančneje v točki 3.1. Obravnava vse 

velike nevarnosti, povezane s hidravličnimi sistemi v fluidni tehniki, in določa 

načela, ki jih je treba upoštevati, da se tem nevarnostim izogne, kadar sistemi 

delujejo tako, kot je predvideno (SIST, 2011b). 

Podobno, kot gornji standard določa zahteve glede preprečevanja tveganj loma pri 

načrtovanju hidravličnih strojev, najdemo rešitve pri drugovrstnih strojih v drugih 

relevantnih standardih. 

5.2.6 Tveganja, povezana z gibajočimi se deli 

Glede tveganja, povezanih z gibajočimi se deli, so zahteve določene v točki 1.3.7 

(MD, 2006): 

 gibajoči se deli strojev morajo biti načrtovani in izdelani tako, da so preprečena 

tveganja dotikov, ki bi lahko povzročili nezgode, ali, če tveganje ni odpravljeno, 

opremljeni z varovali ali varovalnimi napravami; 

 sprejeti morajo biti vsi potrebni ukrepi za preprečevanje naključnega blokiranja 

gibajočih se delov, ki so udeleţeni pri delu; ko se kljub previdnostnim ukrepom 

lahko zgodi blokiranje, morajo biti zagotovljene, kadar je ustrezno, posebne 

varovalne naprave in orodja, ki omogočajo varno deblokiranje opreme; 

 te posebne varovalne naprave in načini njihove uporabe so opisani v navodilih 

in, po moţnosti, označeni na stroju. 

Kakšna morajo biti varovala in varovalne naprave je zelo obseţno določeno prav 

tako v Prilogi I direktive o strojih 2006/42/ES (MD, 2006) v točki 1.4 (zahtevane 

značilnosti varoval in varovalnih naprav). 



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

65 

 

5.2.7 Električno napajanje 

Glede električne varnosti strojev se mora izpolniti zahteve, ki so določene v Prilogi 

I direktive o strojih 2006/42/ES (MD, 2006) v točki 1.5.1 (Električno napajanje). 

Preprečitev pojava električnih nevarnosti (kot npr. elektrošok) se lahko ustrezno 

rešuje z uporabo določb standarda SIST EN 60204-1:2018. V standardu v 

poglavju 6 (Protection against electric shock), v točki 6.2.2 standard zahteva, da 

so vsi deli, ki so pod napetostjo zaprti v za to primernem ohišju, ki ima omogočen 

pripravljen dostop, ki se ga lahko odpira le pod določenimi pogoji (s ključem, 

izklopom vseh delov pod napetostjo …).  

Sicer pa se standard SIST EN 60204-1:2018 - Varnost strojev - Električna oprema 

strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016) uporablja za električno, 

elektronsko ter programirljivo elektronsko opremo in sisteme za stroje, ki niso 

ročno prenosljivi med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj in 

usklajeno, (»električna oprema« pomeni električno, elektronsko in programirljivo 

elektronsko opremo). Oprema, ki je zajeta v tem prvem delu standarda IEC 60204, 

se začne na točki povezave z napajanjem električne opreme stroja (glej točko 5.1 

Priloge I direktive 2006/42/ES. Zahteve za električne inštalacije so podane v 

skupini standardov IEC 60364. Ta prvi del standarda IEC 60204 se uporablja za 

električno opremo ali dele električne opreme.  (SIST, 2018b) 

5.3 OCENJEVANJE TVEGANJ PRI NAČRTOVANJU STROJEV 

Izvedba ocenjevanja tveganj je določena v prilogi I direktive MD (prilogi 1 

pravilnika o varnosti strojev) kot bistvena zdravstvena in varnostna zahteva, 

povezana z načrtovanjem in izdelavo strojev in sicer je določeno, da mora 

proizvajalec strojev zagotoviti izvedbo ocene tveganja zaradi določitve zdravstvenih in 

varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za stroj; stroj mora biti nato načrtovan in izdelan ob 

upoštevanju rezultatov ocene tveganja.   

S ponavljajočim postopkom ocenjevanja tveganj in pri tem zmanjšanja tveganj 

proizvajalec:  



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

66 

 

 določi omejitve stroja, vključno s predvideno uporabo in njegovo razumno 

predvidljivo napačno uporabo,  

 ugotovi nevarnosti, ki jih lahko povzroči stroj, in z njim povezane nevarne 

situacije,  

 oceni tveganje, pri čemer upošteva, stopnjo morebitnih poškodb ali okvar 

zdravja in verjetnost za njihov nastanek,  

 ovrednoti tveganje, da bi ugotovil, ali je treba zmanjšati tveganje skladno s cilji 

tega pravilnika,  

 odpravi nevarnosti ali zmanjša tveganje, povezano s temi nevarnostmi, z 

uporabo varovalnih ukrepov v vrstnem redu prioritet iz 1.1.2 b) točke. 

Za pravilno razumevanje samega ocenjevanja tveganj so pomembne tudi uvodne 

določbe v prilogi 1, ki opredeljujejo tozadevne pojme: 

 »nevarnost« pomeni potencialni vir poškodb ali okvar zdravja,  

 »nevarno območje« pomeni vsako območje v stroju ali okrog njega, v katerem 

je oseba izpostavljena tveganju za njeno zdravje ali varnost,  

 »izpostavljena oseba« pomeni vsako osebo, ki je popolnoma ali delno v 

nevarnem območju,  

 »upravljavec« pomeni osebo ali osebe, ki montirajo, upravljajo, nastavljajo, 

vzdrţujejo, čistijo, popravljajo ali premikajo stroj,  

 »tveganje« pomeni kombinacijo verjetnosti in stopnje poškodbe ali okvare 

zdravja, ki lahko nastane zaradi nevarne situacije,  

 »varovalo« pomeni del stroja, ki se uporablja posebej za zaščito s fizično 

pregrado,  

 »varovalna naprava« pomeni napravo (ki ni varovalo), ki zmanjšuje tveganje, 

bodisi samostojno bodisi v povezavi z varovalom,  

 »predvidena uporaba« pomeni uporabo stroja skladno z informacijami, ki so na 

voljo v navodilih za uporabo,  

 »razumno predvidljiva napačna uporaba« pomeni uporabo stroja na način, ki ni 

predviden v navodilih za uporabo, lahko pa izvira iz predvidljivega človeškega 

vedenja.  
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Bistvena varnostna in zdravstvena zahteva za stroje (in enako za vse druge 

proizvode) torej je, da proizvajalec izvede oceno tveganja. Ugotoviti mora vsa 

tveganja zaradi celotnega seznama nevarnosti: mehanske, električne, biološke in 

kemične ter ergonomske nevarnosti, razna sevanja, elektromagnetne motnje, 

hrup, vibracije, poţar, temperature, emisije ali uporabo ali vsebnost nevarnih snovi 

itd., ki jih obravnavajo osnovni predpis o varnosti strojev in še drugi relevantni 

predpisi. Ne gre torej samo za nevarnosti, ki jih parcialno obravnavajo posamezni 

standardi in podajajo tudi ustrezne tehnične rešitve za zmanjšanje tveganj. 

Upoštevati se morajo vsa tveganja, ki jih posamezni uporabljeni standardi mogoče 

ne obravnavajo, se pa pri strojih lahko pojavljajo; zato predpisi zahtevajo 

zagotovitev ustrezne varnosti z izpolnitvijo veh zahtev iz vseh predpisov, ki v 

konkretnem primeru stroja veljajo zanj. V vsakem primeru je odločitev za 

konkretne tehnične rešitve, s katerimi se nevarnosti preprečujejo oziroma tveganja 

zmanjšujejo na sprejemljiv nivo, vedno na strani proizvajalca. Pri njem je za 

strokovno pravilnost izvedbe ocenjevanj tveganj pri snovanju in za tehnične rešitve 

pri konstruiranju odgovoren konstrukter oziroma tim inţenirjev, ki izvajajo 

načrtovanje proizvoda, če gre za kompleksnejši proizvod. 

Pri oceni tveganja je priporočljiva njena timska izvedba. Na ta način se zmanjšajo 

moţnosti za spregledanje določenih nevarnosti, vsak član tima pa tudi kritično 

pogleda na zadevo s svojega zornega kota. Pri načrtovanju tveganj običajno 

sodelujejo predstavniki z različnih področij, glavni koordinator pri tem pa je 

običajno konstrukter. 

Pri oceni tveganja se izvede ocenitev potencialnih nevarnosti, ki izhajajo iz 

uporabe stroja v njegovi ţivljenjski dobi in bi se (nevarnosti in s tem tveganja) 

lahko pojavile. Za laţje identificiranje nevarnosti se lahko uporablja kontrolni 

seznam (tabela na sliki 21)  iz standarda EN ISO 12100:2010 (tabela B.1 iz 

Priloge B). 
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Slika 21: Nabor nevarnosti po EN ISO 12100 

Vir: ISO 12100, 2010, Tabela B.1 
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Mednarodni standard ISO 12100:2010 določa osnovno terminologijo, načela in 

metodologijo za doseganje varnosti strojev ţe med njihovim načrtovanjem. V 

pomoč načrtovalcem pri doseganju tega cilja določa načela ocenjevanja in 

zmanjševanja tveganja. Ta načela temeljijo na znanju in izkušnjah pri načrtovanju, 

uporabi, incidentih, nezgodah in tveganjih, povezanih s stroji. Podani so postopki 

za prepoznavanje nevarnosti ter ugotavljanje in vrednotenje tveganja med 

posameznimi obdobji ţivljenjske dobe stroja ter za odstranitev nevarnosti ali 

zadovoljivo zmanjšanje tveganja. Podana so tudi navodila glede dokumentacije in 

preverjanja procesov ocenjevanja in zmanjševanja tveganja. V ločenih 

preglednicah v dodatku B so navedeni primeri nevarnosti, nevarnih stanj in 

nevarnih dogodkov, ki naj bi razjasnili te pojme in bili v pomoč načrtovalcem pri 

prepoznavanju nevarnosti. Točen način uporabe številnih metod za vsako fazo 

ocenjevanja tveganja je opisan v ISO/TR 14121-2 (SIST, 2011a). 

V Prilogi I direktive (MD, 2006; Pravilnik, 2008) sta povsem na začetku kot splošna 

načela zapisani zahtevi: 

 glede ocenjevanja tveganj: proizvajalec strojev mora zagotoviti izvedbo ocene 

tveganja zaradi določitve zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se uporabljajo 

za stroj; stroj mora biti nato načrtovan in izdelan ob upoštevanju rezultatov 

ocene tveganja; sledi še pojasnilo v petih alinejah o izvedbi tega postopka; 

 glede načel povezovanja varnosti in obveznosti glede označevanja strojev in 

navodil. 

S ponavljajočim postopkom ocenjevanja tveganja in zmanjšanja tveganja 

proizvajalec (MD, 2006, Priloga I; SIST EN ISO 12100, 2011a): 

 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; 
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 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. 

Za neposredno izvajanje ocenjevanja tveganj je več metodologij. Najpogosteje 

srečamo pristop, kjer tveganje določimo kot zmnoţek med resnostjo in 

verjetnostjo. Prikaz te metodologije je v tabeli 3. 

V ocenjevanju tveganj se najprej izvede nabor moţnih nevarnosti in potem pristopi 

k ocenjevanju tveganj. Pri tem se uporabi izhodišče, da je tveganje (T) produkt 

med resnostjo (R) in verjetnostjo (V). Za določitev resnosti v razponu od 1 do 10 

so uporabljene usmeritve, kot so predstavljene v tabeli 3. Prav tako so koriščene 

izkustvene usmeritve (po tabeli 3) za določitev verjetnosti kot seštevek ocene za: 

 pogostost in trajanje, 

 verjetnost nastopa nevarnega dogodka, 

 moţnost, da ogroţena oseba prepreči ali omeji poškodbe.  
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Tabela 3: Princip ocenjevanje tveganj, kot ga povzema tudi ISO 12100 

 

Vir: Lasten, 2010 

Po vsaki ocenitvi nevarnosti, katere tveganje (T) kot produkt med resnostjo (R) in 

nevarnostjo (V) je večje od 25 (znatno tveganje) oz. 42 (nesprejemljivo tveganje), 

je potrebno sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganj in potem še enkrat ponoviti 

ocenjevanje tveganj. 

V tabeli 4 je v nadaljevanju zgolj informativno predstavljeno ocenjevanje (za 

stiskalnico za izdelavo briketov), ki je izvedeno kot šolski primer. Podrobnejšo 
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oceno je treba izvesti vedno za konkretni primer načrtovanega stroja; oceno se 

izvede timsko z vključitvijo strokovnjakov z vseh relevantnih področij.  

V tabeli 3 je samo izsek analize tveganja za ţivljenjsko obdobje stroja: delovanje 

in čiščenje ter vzdrţevanje.  

Tabela 4: Del (namišljenega) primera ocenjevanja tveganj 

 

Vir: Lasten, 2010 

 

OCENA 
TVEGANJA 
v ţivljenjski 
dobi stroja po 
EN ISO 12100  

Tip 
stroja: 

Stiskalnica 
briketov 

Oceno opravil: Ime in Priimek 

Tovarniš
ka št.: 

1 Datum: ………………. 

Tveganje: Ocenitev tveganja: Ukrep/opis rešitve: Upoštevan 
standard: 

Ponovitev  
ocene: 

Ţivljenjska 
doba: 

Vzrok 
tveganja: 

Posledice:  R V1 V2 V3 T    

4. Delovanje 

4.1 Nadzor/pregledi Ni posledic 1 1 1 1 3 Usposobljen 
operater 

  

4.2 Zagon stroja Ni posledic 1 1 1 1 3 Usposobljen 
operater 

  

4.3 Dodajanje, polnjenje, 
natovarjanje surovin 

Sproščanje 
prašnih 
delcev v 
okolje 

2 2 1 1 8 Doziranje po cevi / 
pokrov na silosu 
stroja 

  

4.4 Manjša prilagajanja in 
nastavljanja parametrov 
delovanja stroja 

Ni posledic 1 2 1 1 4 Šolan operater 
/upoštevanje navodil 

  

4.5 Ponovni zagon po 
zaustavitvi/prekinitvi 

Ni posledic 1 1 1 1 3 Ponovni zagon je 
avtomatiziran v 
smiselnem 
zaporedju 

  

5. Čiščenje, vzdrţevanje 

5.1 Nastavitve Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

7 1 3 1 35 Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona / opravi 
strokovna oseba 

SIST EN 
1037:1995+ 
A1:2008 

 

5.2 Čiščenje, dezinficiranje Ni nevarnosti     0    

5.3 Demontaţa / 
odstranitev delov, 
komponent, naprav 
stroja 

Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

7 1 3 1 35 Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona, zaščita pred 
predmeti s povišano 
temperaturo 

SIST EN 
1037:1995+ 
A1:2008  
SIST EN ISO  
13732- 1:2008 

 

5.4 Odklop iz napajanja, 
sproščanje energije 

Ni nevarnosti     0    

5.5 Mazanje Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

7 2 3 1 42 Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona/operater 
stroja 

SIST EN 
1037:1995 
+A1:2008 

 

5.6 Zamenjava izrabljenih 
delov 

Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

7 1 3 1 35 Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona/opravi 
strokovna oseba 

SIST EN 
1037:1995 
+A1:2008 

 

5.7 Ponastavljanje Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

 
7 

 
1 

 
3 

 
1 

 
35 

Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona/operater 
stroja 

SIST EN 
1037:1995+A1
:2008 

 

5.8 Kontrola delov, 
komponent, naprav 
stroja 
 

Poškodbe 
zgornjih 
okončin 

 
7 

 
1 

 
1 

 
1 

 
21 

Preprečitev 
nepričakovanega 
zagona/operater 
stroja vizualno 

SIST EN 
1037:1995 
+A1:2008 
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Če se uporablja takšen pristop k ocenjevanju tveganj, je treba ţivljenjsko dobo 

stroja obravnavati kot celotno, kot npr. : 

 1. Transport, 

 2. Montaţa, vgradnja in predaja v uporabo, 

 3. Nastavljanje, šolanje, programiranje in zamenjava procesa, 

 4. Delovanje, 

 5. Čiščenje, vzdrţevanje, 

 6. Iskanje, odstranjevanje okvar, 

 7. Demontaţa, razgradnja. 

Glede na predstavljeni primer analize tveganja je razvidno, da se največ 

nevarnosti pojavlja med delovanjem stroja, v fazi čiščenja in drugega vzdrţevanja. 

Razvidno je, da se kot nevarnosti lahko izpostavi prašenje in moţnost poškodbe 

zgornjih okončin. Prašenje se zgodi zaradi doziranja materiala v silos, do moţnosti 

poškodbe zgornjih okončin pa lahko pride zaradi dejstva, da ima operater stroja 

moţnost poseganja v premikajoče se dele stroja med delovanjem. Za prepoznane 

nevarnosti se je v namišljenem primeru predvidelo dodatne konstrukcijske rešitve, 

s katerimi se nevarnosti odpravijo ali tveganja vsaj zmanjšajo. Pri tem se predvidi 

uporabo harmoniziranih standardov, ki pomagajo določiti posamezne 

konstrukcijske rešitve in jih tudi preskusiti. V obravnavanem namišljenem primeru 

je (kot šolski primer) predvidena uporaba naslednjih primerov standardov EN: 

 SIST EN ISO 14118:2018 Varnost strojev – Preprečevanje nepričakovanega 

zagona (ISO 14118:2017); ta standard je zamenjal predhodni standard na tem 

področju, in sicer SIST EN 1037:1995+A1:2008; 

 EN ISO 13732-1:2008 Ergonomija toplotnega okolja – Metode za ocenjevanje 

človekovega odziva na dotik s površinami – 1. del: Vroče površine (ISO 13732-

1:2006). 

Gornja ocena tveganja je zgolj kot (šolski) primer z namenom, da se predstavi, 

kako so v predpisih določene bistvene zahteve in so to obveznosti proizvajalca in 

kako se jih lahko izpolni z uporabo standardov, katerih uporaba pa je prostovoljna, 

a se z njimi ustvari domneva o skladnosti z zahtevami predpisov. 
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Obveznost ocenjevanja tveganj izhaja iz tega, da se mora skozi celoten proces 

načrtovanja stroja predvideti in izvesti rešitve, ki zagotovijo za uporabnika varen 

stroj, pri katerem so vsa moţna tveganja izključena ţe v fazi koncipiranja stroja. 

Na ta način se ugotovi potencialne nevarnosti in tveganja ter se jih mora nato 

upoštevati pri konstruiranju. 

5.4 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsakem usklajevalnem aktu EU 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 EU 

ob (prostovoljni) uporabi harmoniziranih standardov. Proizvajalec mora v vsakem 

primeru izvesti in dokumentirati ocenjevanje tveganj v fazi načrtovanja proizvoda 

ter to vključiti v tehnično dokumentacijo. 

5.4.1 Vsebina tehnične dokumentacije za stroje 

Vsebina tehnične dokumentacije za stroje (tudi zamenljivo opremo) je podrobno 

določena neposredno v predpisu za stroje, in sicer kot Priloga 7 (poglavje A) 

pravilnika (2008) oziroma Priloga VII (del A) direktive (MD, 2006) in določa 

naslednje dele tehnične dokumentacije: 

 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 priloţenimi 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:  

o s seznamom bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, ki se 

uporabljajo za zadevni stroj; 
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o z opisom varovalnih ukrepov, izvedenih za odpravo ugotovljenih 

nevarnosti ali zmanjšanje tveganja in, kadar je ustrezno, navedb 

preostalih tveganj, povezanih s strojem, 

– seznam 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 ali njegovega 

pooblaščenega zastopnika, 

– 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; 

 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, s katerimi ugotavlja, ali 

zasnova in izdelava stroja zagotavljata varno montaţo in dajanje v uporabo. 

Ustrezna poročila in rezultati so vključeni v tehnično dokumentacijo. 

5.5 IZJAVA EU O SKLADNOSTI 

Izjava EU o skladnosti je dokument s predpisano vsebino v usklajevalni zakonodaji 

EU s področja NA, prenovljeni po NLF. Izda jo proizvajalec za svoj proizvod, 

preden je izdelek na trgu, in s tem potrdi skladnost proizvoda z zahtevami vseh 

predpisov, ki veljajo za proizvod.  

Za stroje je vsebina izjave o skladnosti določena v Prilogi 2 (poglavje A) pravilnika 

(2008) oziroma Prilogi II (poglavje A) direktive (MD, 2006).  

Priloga II (poglavje A) direktive MD (2006) glede vsebine izjave EU o skladnosti 

določa, da mora vsebovati naslednje podatke: 
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 naziv podjetja in popolni naslov proizvajalca in njegovega morebitnega 

pooblaščenega zastopnika; 

 ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije, ki 

mora biti ustanovljena (imeti sedeţ) v EU; 

 opis in istovetnost strojev, ki vsebuje splošno poimenovanje, namen, (funkcijo) 

model, tip, serijsko številko in trgovski naziv; 

 izjavo, ki izrecno navaja, da stroj izpolnjuje vse zadevne določbe predpisa za 

stroje, in kadar je ustrezno, podobno izjavo o skladnosti z drugimi predpisi in/ali 

zadevnimi določbami, s katerimi je stroj skladen; ta sklicevanja morajo biti 

sklicevanja iz besedil objavljenih v Uradnem listu Evropske unije; 

 kadar je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, 

ki je opravil EU-pregled tipa (po modulu B) in številko certifikata o EU-pregledu 

tipa; 

 kadar je ustrezno, ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, 

ki je potrdil sistem popolnega zagotavljanja kakovosti  (po modulu H); 

 kadar je ustrezno, sklic na uporabljene harmonizirane standarde; 

 kadar je ustrezno, sklic na druge uporabljene tehnične standarde in zahteve; 

 kraj in datum izjave; 

 istovetnost in podpis osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje izjave v imenu 

proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. 
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5.6 PRIMER STROJA Z IZJAVO EU O SKLADNOSTI 

Tračna ţaga WORKZONE  JDD315A 

   

 

Slika 22: Primer izjave o skladnosti za stroj – tračna ţaga (izdana leta 2017)  

Vir: Hofer – navodila za uporabo, 2019 

https://www.hofer.si/fileadmin/fm-dam/products/2017_Posebna_ponudba/KW_33_DO/Navodila_Trazna_zaga_s_podnozjem.pdf
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6 GRADBENI PROIZVODI 

Veliko je proizvodov, ki so namenjeni za vgraditev69 v objekte70 in jih je treba 

obravnavati kot gradbene proizvode71 po evropski Uredbi (EU72) št. 305/2011 

(Uredba CPR73) in upoštevati (obvezno) uporabo harmoniziranih standardov ali 

drugih tehničnih specifikacij74, ki določajo zahteve za zagotavljanje 

nespremenljivosti tistih lastnosti proizvodov, ki vplivajo na osnovne zahteve 

objektov. V Prilogi I k Uredbi CPR so zahteve za objekte, ki morajo biti ob 

primernem vzdrţevanju izpolnjene ves čas ekonomsko sprejemljive ţivljenjske 

dobe objekta in h katerih izpolnitvi morajo prispevati gradbeni proizvodi, določene 

kot: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pri poţaru, higiena, zdravje in 

okolje, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in 

ohranjanje toplote ter trajnostna raba naravnih virov. V današnjem času je vse več 

proizvodov za splošno uporabo za gradbena dela, ki morajo ustrezati tudi glede na 

zahteve za odpornost proti poţaru ali pa npr. splošnim varnostnim in zdravstvenim 

in higienskim zahtevam. Če se torej takšni proizvodi vgrajujejo v objekte, jih 

moramo obravnavati tudi kot gradbene proizvode in morajo ustrezati tudi vsem 

zahtevam po Uredbi (EU) št. 305/2011 za gradbene proizvode (Uredba CPR) ali 

                                                 

 
69

 Graditev (objektov) je projektiranje, dovoljevanje in gradnja (GZ, 2017) 

70
 Objekt je stavba, gradbeni inţenirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, 

zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali 
naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so 
namenjene delovanju objekta (GZ, 2017) 

71
 Gradbeni proizvodi so proizvodi oz. sklopi proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v 

gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov (CPR, 2011) 

72
 Od leta 2010 se v vseh usklajenih (harmoniziranih) dokumentih na notranjem trgu EU uporablja 

enotna (v vsej jezikih drţav članic) okrajšava EU za European Union/Evropska unija; za razliko od 
EC/ES (European Community/Evropska skupnost, ko se je (kratica EC) morala v vseh zapisih v 
različnih jezikih drţav članic EU navajati v vsakokratnem jeziku drţave članice (EC, EG, CE …, ES) 
oz. še pred tem EEC/EGS …(Dulc, 2018) 

73
 CPR – Construction Products Regulation (angl.) / Uredba (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih 

pogojev za trţenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 

74
 Tehnična specifikacija: druge (poleg standardov) oblike zapisovanja zahtev za proizvod kot npr. 

za gradbene proizvode: Evropski ocenjevalni dokumenti (EAD) kot podlaga za Evropske tehnične 
ocene (ETA) in tudi npr.: TSG – tehnične smernice v graditvi objektov, TSV – tehnična specifikacija 
za vozila, pa tudi: zahteve kupca proizvoda, zahteve proizvajalca (kupca) do dobavitelja materiala 
…(Dulc, 2018) 
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pa slovenskemu Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro–175), če gre za gradbene 

proizvode, za katere še ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije, imeti 

morajo tudi Izjavo o lastnostih.  

Kaj vse spada pod gradbene proizvode nakazuje slika 23.  

 

Slika 23: Simbolični prikaz primerov gradbenih proizvodov  

Vir: Lasten, 2010 

Še bolj podrobno pa lahko spoznamo širino področja gradbenih proizvodov iz 

seznama harmoniziranih standardov za gradbene proizvode, pripravljenih v 

podporo Uredbi (EU) št. 305/2011 (objavljenih na spletnih straneh Evropske 

komisije76). 

                                                 

 
75

 ZGPro–1 – Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13); ta zakon določa pogoje za 
dajanje na trg gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 
10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011; zakon ureja tudi postopek določitve organov za 
slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij. 

76
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/construction-products_en  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en
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Ob objavi standarda ali druge (harmonizirane) tehnične specifikacije77 za 

gradbene proizvode v EU in v RS je določen tudi sistem AVCP78 (sistem za 

ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti), in sicer: 1+,1, 2+, 3, 4. 

Kateri sistem bo proizvajalec izbral, je odvisno od vrste gradbenega proizvoda oz. 

pomembnosti bistvenih značilnosti in lastnosti gradbenega proizvoda glede na 

osnovne zahteve za gradbene objekte. Sistem AVCP pove, katere naloge pri 

ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda lahko opravi 

proizvajalec sam in kakšna mora biti stopnja vključenosti neodvisne tretje strani 

(priglašenega organa). Sisteme je za druţine proizvodov določila Evropska 

komisija skupaj z drţavami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU. 

Navedeni postopki v okviru Uredbe CPR temeljijo na naslednjih elementih: 

 tovarniška kontrola proizvodnje79, 

 začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje, 

 stalen nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje, 

 določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem),  

 inšpekcijsko preskušanje vzorcev, odvzetih preden je proizvod dan na trg. 

Sistemov AVCP je pet: 1+, 1, 2+, 3 in 4. Razdelitev nalog proizvajalca in 

priglašenega organa je razvidna iz slike 24. Še bolj podrobno je to predstavljeno 

na sliki 25. 

                                                 

 
77

 Poleg harmoniziranih standardov (hEN) imamo za področje gradbenih proizvodov še druge 
oblike tehničnih specifikacij, kot so evropske tehnične ocene (ETA - European Technical 
Assessment), pridobljene na osnovi evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD - European 
Assessment Document), pri čemer so lahko kot EAD uporabljene tudi evropske tehnične smernice 
(ETAG). ETA se podeli na zahtevo proizvajalca za gradbene proizvode, ki jih proizvajalec daje na 
trg v drţavah EU na podlagi Evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD), seveda pod pogojem, 
da za proizvod ni na voljo harmonizirani standard. Več informacij o tem tudi na spletnih straneh 
ZAG kot slovenskega organa za tehnično ocenjevanje TAB (Technical Assessment Body): 
https://www.zag.si/si/certifikati-soglasja/sluzba-za-tehnicne-ocene-in-soglasja/evropska-tehnicna-
soglasja  

Seznam izdanih evropskih ocenjevalnih dokumentov (EAD) je dosegljiv na spletnih straneh EOTA 
(European Organisation for Technical Assessment), ki razvija in sprejema EAD ter usklajuje 
uporabo postopkov, določenih za ETA: https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/   

78
 AVCP – Assessment and Verification of Constancy of Performance (angl.) / Sistem za 

ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 

79
 „tovarniška kontrola proizvodnje“ pomeni dokumentirano, stalno in notranjo kontrolo proizvodnje 

v tovarni v skladu z ustreznimi harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami (CPR, 2011) 

https://www.zag.si/si/certifikati-soglasja/sluzba-za-tehnicne-ocene-in-soglasja/evropska-tehnicna-soglasja
https://www.zag.si/si/certifikati-soglasja/sluzba-za-tehnicne-ocene-in-soglasja/evropska-tehnicna-soglasja
https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/
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Slika 24: Sistemi AVCP za gradbene proizvode  

Vir: MGRT, 2018 

Postopki potrjevanja skladnosti80 so konkretno določeni v harmoniziranem 

standardu oz. drugi harmonizirani tehnični specifikaciji v dodatku (npr. ZA.2 

standarda). Navedeni sistemi veljajo za določene namene uporabe, stopnje in 

razrede, navedene v preglednici ZA.1 standarda. Vse to ustreza predhodnim 

odločitvam Evropske komisije, ki v obliki sklepov za posamezne vrste (druţine) 

gradbenih proizvodov določa postopke potrjevanja skladnosti 81. 

                                                 

 
80

 Uredba CPR kot postopke potrjevanja skladnosti določa sisteme AVCP (sistem za ocenjevanje 
in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda v skladu z enim od sistemov iz 
priloge V. Uredbe 305/2011/EU), a bomo v veliko standardih našli še staro terminologijo, prav tako 
v (starejših) sklepih Evropske komisije o postopkih potrjevanja skladnosti 

81
http://mgrt.arhiv-

spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvod
ov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_g
radbenih_proizvodov/index.html 

http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
http://mgrt.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_storitve_in_proizvode/podrocje_proizvodov/gradbeni_proizvodi/seznam_sklepov_evropske_komisije_o_postopkih_potrjevanja_skladnosti_gradbenih_proizvodov/index.html
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Slika 25: Sistemi AVCP za gradbene proizvode - podrobno 

Vir: Lasten, 2011 
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Osnovna uvodna določba iz Uredbe CPR glasi, da morajo vsi gospodarski 

subjekti82, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, sprejeti ustrezne ukrepe, s 

katerimi zagotovijo, da dajejo na trg83 samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo 

dostopnost na trgu84 samo tistih proizvodov, ki so v skladu z uredbo, s čimer 

zagotovijo bistvene značilnosti85 in lastnosti gradbenih proizvodov86 in izpolnitev 

osnovnih zahtev za gradbene objekte87. Izvajanje postopkov skladnosti, 

označevanje in izdaja listin so obveznosti proizvajalca88. Uredba CPR omogoča 

enoten sistem (metode) ocenjevanja in deklariranja lastnosti (z izjavo o 

lastnostih89), ne posega pa v sistem gradbenih predpisov drţav članic. Zahtevane 

lastnosti gradbenega proizvoda v predpisanih vrednostih določijo zakonodajalci v 

drţavah članicah, pri tem pa morajo upoštevati enoten tehnični jezik, izraţen v 

harmoniziranih tehničnih specifikacijah (na primer: CPR in EN 14351–190 nalagata 

proizvajalcu obvezno navajanje lastnosti stavbnega pohištva: toplotna prehodnost, 

prepustnost zraka, vodoodpornost, odpornost proti vetru na točno predpisan način; 

konkretne zahtevane vrednosti teh lastnosti pa lahko določijo drţave članice v 

svojih gradbenih predpisih). 

                                                 

 
82

 „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, uvoznika, distributerja ali pooblaščenega zastopnika 
(CPR, 2011) 

83
 „dajanje na trg“ pomeni, da je gradbeni proizvod prvič dostopen na trgu Unije (CPR, 2011) 

84
 „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo gradbenega proizvoda za distribucijo ali uporabo na 

trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi za plačilo ali brezplačno (CPR, 2011) 

85
 „bistvene značilnosti“ pomenijo značilnosti gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na osnovne 

zahteve za gradbene objekte (CPR, 2011) 

86
 „lastnosti gradbenega proizvoda“ pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi 

značilnostmi, izraţene z ravnijo, razredom ali opisno (CPR, 2011) 

87
 „gradbeni objekt“ pomeni objekte visoke in nizke gradnje (CPR, 2011) 

88
 „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja gradbeni proizvod ali za katero 

se tak proizvod oblikuje ali proizvaja in ga trţi pod svojim imenom ali blagovno znamko (CPR, 
2011) 

89
 Podrobneje je vsebina Izjave o lastnostih z Navodili za pripravo Izjave o lastnostih določena v 

Prilogi III uredbe CPR, še bolj podrobno pa v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 
21.2.2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011. Z delegirano Uredbo (EU) št. 
157/2014 z dne 30.10.2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih na spletnem mestu je 
omogočeno proizvajalcem, da pod pogoji, ki jih določa ta uredba, izjave o lastnostih objavijo na 
svoji spletni strani … 

90
 EN 14351–1:2006+A2:2016 Okna in vrata–Standard za proizvod, zahtevane lastnosti –1. del: 

Okna in zunanja vrata 
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Stavbno pohištvo je tipični primer gradbenega proizvoda (slika 26). Tako imamo 

za to področje sledeče harmonizirane standarde: 

 EN 14351-1: 2006 + A2:2016  Okna in vrata - zahtevane lastnosti - 1. del: 

Okna in (vhodna) vrata brez določenih lastnosti poţarne odpornosti in 

dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti poţaru; 

predpisani sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti (AVCP): 1, 3; 

 EN 13659:2004 + A1:2008   Polkna – Zahtevane lastnosti vključno z varnostjo; 

predpisani sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti (AVCP): 3, 4; 

 EN 13561:2004 + A1:2008 Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti vključno z 

varnostjo; predpisani sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti (AVCP): 4; 

 EN 13241-1:2003 + A2:2016 – Vrata v industrijske in javne prostore ter 

garaţna vrata – standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih 

lastnosti poţarne odpornosti in dimotesnosti; predpisani sistem ugotavljanja in 

potrjevanja skladnosti (AVCP): 1, 3;  

 EN 16034:2014 Vrata, okna, vrata v industrijske in javne prostore, garaţna 

vrata in okna, ki se odpirajo - Standard za proizvod, značilne lastnosti - 

Poţarna odpornost in/ali dimotesnost; predpisani sistem ugotavljanja in 

potrjevanja skladnosti (AVCP): 1, standard se uporablja samo skupaj s 

standardoma: EN 13241-1:2003+A2:2016 ali EN 14351-1:2006+A2:2016. 

     

  

Slika 26: Stavbno pohištvo je tipično področje gradbenih proizvodov  

Vir: Lasten, po https://www.google.com/search?, 2019 

https://www.google.com/search
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Kot gradbeni proizvod se obravnavajo npr. tudi jeklene konstrukcije, za to področje 

je izdan harmonizirani standard: 

 EN 1090-1:2009+A1:2011 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: 

Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij; predpisan je 

sistem AVCP: 2+. 

 

Slika 27: Primer jeklene konstrukcije 

Vir: https://www.armat.si/jeklene-konstrukcije.html, 2019 

Kot gradbeni proizvod se morajo obravnavati tudi elektrode za varjenje jeklenih 

konstrukcij in sicer po standardu: 

 EN 13479:2017  Dodajni material za varjenje – Splošni produktni standard za 

dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov; predpisan 

je sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti: 2+ 

 

Slika 28: Označevanje elektrod kot gradbeni proizvod  

Vir: Lasten, 2015 

Kot gradbeni proizvod se morajo obravnavati tudi različni vijaki in drugi spojni 

materiali za lesene in podobne konstrukcij in sicer po standardih: 

 EN 14592:2008+A1:2012  Lesene konstrukcije – Paličasta vezna sredstva,  

 EN 14545:2008  Lesene konstrukcije – Spojniki (konektorji) – Zahteve, 

 EN 14566:2008+A1:2009  Mehanska pritrdilna sredstva za sistem iz mavčnih 

plošč – Definicije, zahteve in preskusne metode. 

https://www.armat.si/jeklene-konstrukcije.html
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V primeru, da za gradbeni proizvod ni na razpolago harmonizirane tehnične 

specifikacije, ima proizvajalec več moţnosti. Najprimernejša je ta, da s pomočjo 

organa za tehnično ocenjevanje (TAB91), kljub temu da za njegov proizvod ne 

obstaja EAD92, poskuša pridobiti ETA93. Če pridobitev ETA ni moţna, potem 

proizvajalcu ostane moţnost, da zagotovi skladnost svojega proizvoda z 

zahtevami nacionalnega standarda ali druge javno dostopne tehnične 

specifikacije, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije. Če tudi tega ni, potem si 

mora proizvajalec za svoj proizvod na osnovi nacionalnih predpisov zagotoviti 

nacionalno tehnično specifikacijo94. V Sloveniji poznamo to kot Slovensko tehnično 

soglasje STS95 in je njegova izdaja opredeljena v Zakonu o gradbenih proizvodih 

(ZGPro-1). Pri tem mora za to angaţirati slovenski organ za slovenska tehnična 

soglasja, ki je lahko tudi TAB. Postopek pridobitve STS je določen v 10. členu 

ZGPro–1. Po pridobitvi STS oz. v primeru uporabe nacionalnega standarda ali 

druge nacionalne tehnične specifikacije (nTS96), je celoten postopek podoben, kot 

če bi obstajala harmonizirana tehnična specifikacija (hTS97) samo s to razliko, da 

na koncu proizvod ne sme biti označen z oznako skladnosti CE. Vse aktivnosti v 

tem primeru proizvajalec izvaja po ZGPro–1 ob smiselni uporabi CPR. 

Proizvajalec gradbenega proizvoda mora zagotavljati svojo tehnično 

dokumentacijo, s katero med drugim v primeru nadzora trga na podlagi 

argumentirane zahteve pristojnega organa dokaţe ustreznost izdane Izjave o 

                                                 

 
91

 TAB – Technical Assessment Body  (angl.) / Organ za tehnično ocenjevanje 

92
 EAD – European Assessment Document  (angl.) / Evropski ocenjevalni dokument 

93
 ETA – European Technical Assessment (angl.) / Evropska tehnična ocena 

94
 Najbolj poznano nacionalno tehnično soglasje je nemško – Zulassung; v Sloveniji je to STS – 

Slovensko tehnično soglasje. Nacionalno tehnično soglasje ima običajno enako strukturo kot 
standardi. Njegova specifičnost je v tem, da se izdaja za določen proizvod in znanega proizvajalca. 
Zmotno je, da je nacionalno tehnično soglasje (Zullasung v Nemčiji ali pa npr. STS v Sloveniji) 
dokazilo o skladnosti izvedenega proizvoda. Nacionalno soglasje kot tehnična specifikacija določa 
(podobno kot npr. hEN) vse potrebne postopke po sistemu AVCP, da se določi tip proizvoda in v 
nadaljevanju zagotovi nespremenljivost lastnosti s strani proizvajalca in lastnika soglasja. 
Proizvajalec mora za vsak tip proizvoda izdati Izjavo o lastnostih v vsebini, kot je določena v 
nacionalnem soglasju; enako je določeno npr. tudi glede označevanja. 

95
 STS – Slovensko tehnično soglasje 

96
 nTS – Nacionalna tehnična specifikacija  

97
 hTS – Harmonizirana tehnična specifikacija (hEN, EAD) 
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lastnostih. V tehnični dokumentaciji proizvajalec opiše vse ustrezne elemente v 

zvezi z zahtevanim sistemom ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti 

lastnosti. Če so lastnosti gradbenega proizvoda, ki jih je proizvajalec navedel v 

Izjavi o lastnostih, doseţene (pod pogojem, da je gradbeni proizvod pravilno 

nameščen oz. vgrajen), morajo biti zagotovljena navodila in varnostne informacije, 

ki jih mora proizvajalec zagotoviti v skladu s šestim odstavkom člena 11 Uredbe 

CPR. Gradbeni proizvod, ki se prodaja v EU in ga obravnava harmonizirani 

evropski standard ter se je zanj končalo prehodno obdobje ali če je bila za 

gradbeni proizvod izdana evropska tehnična ocena, mora biti označen z oznako 

CE. Drugi gradbeni proizvodi se z oznako CE ne smejo označevati. 

Zakonodaja za gradbene proizvode v EU določa, da so lahko dani na trg samo tisti 

gradbeni proizvodi (za vgraditev v objekte), za katere je proizvajalec izpolnil vse 

zahteve, ki so določene z Uredbo (EU) številka 305/2011 (CPR) in relevantno 

harmonizirano tehnično specifikacijo (hTS), da je lahko proizvod označil tudi z 

oznako skladnosti CE in vsemi drugimi predpisanimi podatki. To je skupaj z 

zagotovitvijo Izjave o lastnostih pogoj za veljavnost načela prostega pretoka blaga 

na celotnem notranjem trgu EU. Brez izpolnjenih zahtev iz predpisov gradbeni 

proizvod ne more (ne sme) biti dan na trg in ne more biti vključen v projektno 

dokumentacijo in seveda ne dobavljen za vgradnjo v objekt. Zahteva o vgradnji v 

objekt samo tistih proizvodov, ki so skladni z zahtevami predpisov, izhaja tudi iz 

določb Zakona o graditvi objektov (ZGO–198) oz. Gradbenega zakona (GZ99) in 

njunih podzakonskih predpisov. Izvajalci gradbenih (tudi npr. inštalacijskih) del 

potrebujejo proizvajalčeva dokazila o skladnosti, da lahko pripravijo vso 

dokumentacijo o vgrajenih materialih za dokazilo o zanesljivosti objektov, kar je 

osnova za tehnični pregled objekta. 

O zakonodaji za gradbene proizvode, za katere obstajajo  harmonizirane tehnične 

specifikacije, je Evropska komisija izdala tudi poseben priročnik za izvajanje 

                                                 

 
98

 ZGO – Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
– popr., 92/05 – ZJC–B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud–1, 20/11 
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15); konec veljavnosti in uporabe 31.7.2018 

99
 GZ – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17); datum začetka uporabe 1. 6. 2018 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
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Uredbe (EU) o gradbenih proizvodih in je dostopen na njenih spletnih straneh 

Evropske komisije100, tudi v slovenskem jeziku (slika 27). 

 

Slika 29: Naslovnica brošure Označevanje gradbenih proizvodov z oznako CE 

Vir: EK, 2015  

V Republiki Sloveniji je za področje gradbenih proizvodov več priglašenih organov 

(NB) in organov za tehnično ocenjevanje (TAB). Najobseţnejše področje pri tem 

pokriva ZAG101, za proučevanje njihovega certificiranja po različnih sistemih AVCP  

je primeren njihov zapis Certifikacijska shema CPR na povezavi: 

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2564. 

6.1 KONTROLNI SEZNAM AKTIVNOSTI PROIZVAJALCA DO OZNAKE CE 

ZA GRADBENI PROIZVOD  

V posebnem priročniku za gradbene proizvode (slika 29) je opisan celoten potek 

vseh aktivnosti (slika 30), ki jih mora izvesti proizvajalec gradbenega proizvoda 

(skupaj s priglašenim organom), da lahko za konkretni gradbeni proizvod izda 

izjavo o lastnostih in proizvod označi z oznako skladnosti CE in drugimi 

predpisanimi podatki o proizvajalcu in proizvodu ter njegovih lastnostih.   

                                                 

 
100

 https://ec.europa.eu/growth/content/ce-marking-construction-products-step-step-guide-now-
available-all-eu-languages-0_en 

101
 ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije v Ljubljani; http://www.zag.si/si/certifikati-soglasja 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419&lang=en&tpa_id=1050&title=CE-marking-for-construction-products-%27step-by-step%27-guide-now-available-in-all-EU-languages
https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2564
https://ec.europa.eu/growth/content/ce-marking-construction-products-step-step-guide-now-available-all-eu-languages-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/ce-marking-construction-products-step-step-guide-now-available-all-eu-languages-0_en
http://www.zag.si/si/certifikati-soglasja
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiDk6_qivnQAhUFfiwKHeIoBaMQFghAMAY&url=http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12321/attachments/1/translations/sl/renditions/native&usg=AFQjCNFDJl5rnZOpK7V-X1HTPblvFIlevw&cad=rja
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Slika 30: Prikaz vsebine priročnika Evropske komisije za gradbene proizvode  

Vir: EK, 2015 

Kontrolni seznam aktivnosti proizvajalca po Priročniku Evropske komisije 

(Označevanje gradbenih proizvodov z oznako CE – korak za korakom, European 

Commission, 2015) je naslednji (EK, 2015): 

 določitev gradbenega proizvoda in njegove moţne predvidene vrste uporabe; 
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 gradbeni proizvod poiskati na seznamu harmoniziranih evropskih standardov, 

preveritev tudi področja uporabe harmoniziranega standarda; 

 v dodatku ZA harmoniziranega standarda izbrati seznam bistvenih značilnosti 

ter sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti za vsako od 

njih, če se razlikujejo; glede na predvideno uporabo lahko za isto bistveno 

značilnost velja drugačen sistem; 

 poiskati nacionalne predpise v drţavah članicah, v katerih se bo trţil proizvod, 

da se določijo morebitne zahteve; sestavitev seznama značilnosti, ki se bodo 

navedle na proizvodu; 

 izvedba nalog v skladu s sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti 

lastnosti, vključno z vsemi aktivnostmi priglašenega organa, če je to treba; 

priglašeni organ izbere proizvajalec po seznamu priglašenih organov na 

spletnem mestu NANDO102; 

 zbiranje vseh referenčnih dokumentov:  

– začetno preskušanje proizvoda, ki vključuje seznam bistvenih značilnosti in 

rezultate ocene (preskušanje, tabelarne vrednosti itd.);  

– dokumentirani postopek tovarniške kontrole proizvodnje;  

– potrdilo ali potrdila priglašenega organa ali priglašenih organov, če je treba;  

– po potrebi ustrezno tehnično dokumentacijo;  

te informacije in dokumenti se shranijo kot dokazila o skladnosti; 

 na podlagi referenčnih dokumentov izdaja Izjave o lastnostih; uporabi se 

navodila iz delegirane uredbe103 o spremembi Priloge III; 

 izjava se prevede v jezike, ki jih zahtevajo drţave članice, v katerih se bo 

prodajal proizvod; pri tem si proizvajalec lahko pomaga z različnimi jezikovnimi 

različicami delegirane uredbe; 

 izjava o lastnostih in njene prevode se naloţe na spletno mesto (neobvezno); 

                                                 

 
102

 NANDO – Seznam priglašenih organov (angl. New Approach Notified and Designated 
Organisations) 

103
 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 574/2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 

305/2011 o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0574 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_159_R_0005&from=SL
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 priprava in namestitev oznake CE (s predpisanimi informacijami poleg znaka 

CE); 

 priprava navodil in varnostne informacije za proizvod; 

 preverba, ali je katera od snovi v proizvodu vključena na področje uporabe 

uredbe REACH104, in izvedba naloge, potrebne za izpolnitev zahtev navedene 

uredbe; več informacij je objavljenih na spletnem mestu Evropske komisije 

REACH105; 

 referenčni dokumenti in izvod Izjave o lastnostih se hrani še deset let po zadnji 

prodaji proizvoda te vrste; 

 proizvod se da na trg skupaj z zahtevanimi dokumenti; 

 proizvajalec še naprej opravlja naloge v zvezi z ocenjevanjem in preverjanjem 

nespremenljivosti navedenih lastnosti (tovarniška kontrola proizvodnje in 

preskušanje); 

 če se spremenijo lastnosti, surovine ali proizvodni postopki ali če se znatno 

spremeni harmonizirani standard, se je treba vrniti na točko (ponovne) izvedbe 

nalog v skladu s sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, 

vključno z vsemi aktivnostmi priglašenega organa, če je to potrebno; v 

seznamu harmoniziranih standardov je treba redno preverjati, ali so se 

standardi posodobili.  

 

                                                 

 
104

 REACH - Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemijskih snovi (angl. Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 

105
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21282  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21282
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7 GRADBENI PROIZVODI PO DRUGIH PREDPISIH  

Imamo tudi proizvode, ki so v osnovi sicer gradbeni proizvodi, a so opremljeni tudi 

npr. z električnim pogonom oz. elektronskim krmiljenjem. Zato morajo ustrezati 

zahtevam predpisov za vsa relevantna področja in biti obravnavani torej tudi kot 

električna elektronska oprema. Imeti morajo med drugim tudi vse označitve in 

izjavo EU o skladnosti (v slovenskem jeziku) po Direktivi za električno opremo 

(LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU in RoHS 2011/65/EU). 

Ustrezati morajo tudi vsem zahtevam po Uredbi (EU) št. 305/2011 za gradbene 

proizvode ali pa slovenskemu Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro–1), če gre 

za gradbene proizvode, za katere še ne obstajajo harmonizirane tehnične 

specifikacije. Imeti morajo torej tudi izjavo o lastnostih, označeni pa morajo biti po 

vseh predpisih, ki za njih veljajo. Primeri takšnih proizvodov so npr. različni kabli 

po EN 50575:2014106. Take zahteve sicer ţe dlje časa veljajo za številne primere 

stavbnega pohištva s pogoni ter male čistilne naprave, javljalnike dima, prometno 

signalizacijo, sanitarne kabine, masaţne kadi, različne grelnike in grelne naprave, 

kamine, kotle, štedilnike, sisteme za odkrivanje poţara, javljanje dima, gašenje … 

Vse to so proizvodi, ki jih je treba obravnavati kot gradbene proizvode in glede na 

njihovo izvedbo tudi kot na primer: stroje, električno in elektronsko opremo, 

radijsko opremo, glede EMC, glede RoHS, glede okoljsko primerne zasnove 

proizvodov, ki rabijo energijo. Četudi se zakonodaja za proizvode sprejema zelo 

razdrobljeno, mora biti vsak proizvod, kadar je ta predmet različnih predpisov, 

obravnavan enotno in celovito po vseh predpisih. Enotna oznaka skladnosti CE in 

enotna izjava EU o skladnosti sta tipičen dokaz za to. Tako mora biti obravnavana 

tudi tehnična dokumentacija in ocena tveganja znotraj nje, torej po vseh predpisih, 

ki veljajo za proizvod. Ţal je specifičnost zakonodaje za gradbene proizvode107 

narekovala, da se je ta del predpisov izločil iz enotne izjave EU o skladnosti in 

zahteva ločeno Izjavo o lastnostih. Še naprej pa ostajajo zahteve po (eni) oznaki 

                                                 

 
106

 EN 50575:2014/A1:2016, Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno 
uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti poţaru 

107
 Po direktivi o gradbenih proizvodih 89/106/EGS (CPD) je bil proizvajalec tudi za gradbene 

proizvode izdati ES-izjavo o skladnosti, po 1.7.2013 je bila CPD nadomeščena z uredbo CPR, ki 
določa izdajo izjave o lastnostih 
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skladnosti CE in tudi npr. smiselno enotnem označevanju, navodilih in tehnični 

dokumentaciji. Za proizvode, ki so predmet tako predpisov za gradbene proizvode 

kot tudi drugih (MD, LVD, EMC, RoHS. RED, ErP…), mora obstajati enotno 

dokazilo o skladnosti oz. jasna medsebojna povezava med izjavo EU o skladnosti 

in izjavo o lastnostih. 

Tipični primer proizvoda, kjer morajo proizvajalci upoštevati zahteve predpisov za 

gradbene proizvode (CPR108) in za stroje (MD109) ter še druge predpise Novega 

pristopa, ki veljajo za proizvode z električnim napajanjem in radijskim vodenjem 

(EMC110, RoHS111, RED112) so vrata z električnim pogonom in daljinskim 

upravljanjem (dvoriščna vrata, garaţna vrata, avtomatska vrata, tudi zapornice … 

na slikah 31).  

  

   

Slika 31: Vrata s pogonom je tipično področje gradbenih proizvodov, ki jih moramo 

obravnavati tudi kot stroje 

Vir: Lasten, po https://www.google.com/search?, 2019 

                                                 

 
108

 CPR – Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih 

109
 MD – Direktiva o strojih 2006/42/ES 

110
 EMC – Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni zdruţljivosti 

111
 RoHS – Direktiva 2011/65/EU o vsebnosti nevarnih snovi  

112
 RED – Direktiva 2014/53/EU o radijski opremi 

https://www.google.com/search
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Takšni proizvodi morajo najprej ustrezati zahtevam predpisov za gradbene 

proizvode torej zahtevam Uredbe (EU) št. 305/2011 (CPR) in potem še zahtevam 

vsakokratnega relevantnega harmoniziranega standarda, ki je v primeru gradbenih 

proizvodov obvezen. V obravnavanih primerih je to standard EN 13241-1:2003 + 

A2:2016 – Vrata v industrijske in javne prostore ter garaţna vrata – standard za 

proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti poţarne odpornosti in 

dimotesnosti. Ker je za ta standard predpisan sistem ugotavljanja in potrjevanja 

skladnosti (AVCP) 3, mora proizvajalec poleg lastnih aktivnosti v začetnem 

tipskem preskušanju in izvajanju sistema tovarniške kontrole proizvodnje v fazi 

načrtovanja proizvoda vključiti tudi priglašeni organ in sicer mora le ta izvesti 

pregled in potrditev začetnega tipskega preskušanja. Pred dajanjem proizvoda na 

trg, mora proizvajalec izdati izjavo o lastnostih in proizvod označiti z oznako 

skladnosti CE ter vsemi drugimi predpisanimi označitvami. 

Ker so vrata s pogonom tudi stroj, mora proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih 

izdati tudi izjavo EU o skladnosti in v njej potrditi skladnost proizvoda tudi z 

zahtevami relevantnih (slovenskih) predpisov, ki prevzemajo relevanten evropske 

direktive: 

 Direktiva o strojih 2006/42/ES (MD) – Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list 

RS, št. 75/2008, 66/2010, 74/2011), 

 Direktiva 2014/30/EU (EMC), Pravilnik o elektromagnetni zdruţljivosti (Uradni 

list RS, št. 39/2016),  

 v primeru, da so proizvodi opremljeni tudi za brezţično upravljanje velja za 

proizvode tudi predpis: Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/2016), ki 

pomeni prevzem tozadevne EU direktive za radijsko opremo RED 2014/53/EU,  

 za tovrstne proizvode (z vgrajeno EEO) velja tudi predpis glede vsebnosti 

nevarnih snovi (t.i. RoHS) in sicer: Pravilnik o omejevanju uporabe nekaterih 

nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012, 

20/2014, 57/2014, 53/2015, 60/2016, 41/2018, 25/2019, 32/2019), predpis 

pomeni prevzem Direktive RoHS 2011/65/EU, spremenjene z delegiranimi 

direktivami Komisije (EU) št.: 2018/736-742.. 
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Vsi ti 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 pa je morala biti njihova skladnost z zahtevami vseh predpisov 

potrjena z enotno Izjavo EU o skladnosti. Pred tem pa morajo biti seveda izvedeni 

predpisani postopki ugotavljanja in potrjevanja skladnosti in vse to dokumentirano 

v tehnični dokumentaciji pri proizvajalcu. 

Ena od bistvenih stvari je, da proizvajalec v fazi načrtovanja proizvoda (npr. 

dvoriščnih drsnih vrat) kot stroja izvede ocenjevanje tveganj in nato dokončen 

razvoj proizvoda temelji na rezultatih ocene tveganj. Na proizvodu je na več 

mestih moţnost stiska, ukleščenja in podobnih nevarnosti, ki jih za ljudi in ţivali 

predstavljajo medsebojno gibajoči deli (slika 32). 

  

  

Slika 32: Vrata s pogonom predstavljajo stroj z veliko nevarnostmi zaradi gibajočih 

delov, električne nevarnosti … 

Vir: Lasten, 2010 
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Za ustrezne konstrukcijske rešitve imajo proizvajalci poleg osnovnega standarda 

EN 13241-1 tudi še veliko dodatnih standardov, ki osnovni standard podpirajo za 

posamezna področja, kot npr.: oprema za izklop v sili, preprečevanje nenadnega 

vklopa, vpliv vetra na konstrukcijo, varnost pri uporabi pogonskega mehanizma, 

mehanske lastnosti, vgradnja in uporaba, varnostne naprave, električna varnost, 

EMC … 

Oznaka CE v primeru tovrstnega proizvoda pomeni potrditev skladnosti z 

zahtevami vseh predpisov, vključno z zahtevami uredbe CPR; proizvod pa morata 

spremljati izjava EU o skladnosti in izjava o lastnostih in morata biti med sabo 

povezani. 
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8 ENERGETSKA ZAKONODAJA 

Zakonodajo Novega pristopa in zakonodajo o gradbenih proizvodih moramo 

obravnavati tudi v povezavi z energetsko zakonodajo113 in sicer predvsem glede 

učinkovite rabe energije in zahtev o energetski učinkovitosti proizvodov114. 

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 (RED). 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 

(EnergyLabel)…. Pri zakonodaji glede okoljsko primerne zasnove proizvodov gre 

ravno tako za zakonodajo t.i. Novega pristopa in ta del zakonodaje v EU temelji na 

krovni direktivi 2009/125/ES115 (ErP, 2019), oznaka direktive je na sliki 34, 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. 

 

Slika 33: Ecodesign – Energy label – Eco label  

Vir: https://www.ecoinvent.org/partners/ecodesign-tools/ecodesign-tools.html/, 2019 

                                                 

 
113

 https://www.energetika-portal.si/predpisi/   

114
 https://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/arhiv-publikacij-aure/ 

115
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32009L0125  

https://www.lennoxemea.com/en/ecodesign-directive-2009-125-ce/
https://www.energetika-portal.si/predpisi/
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/arhiv-publikacij-aure/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
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Cilj predpisov o energetski učinkovitosti proizvodov je izboljšati izdelke, da bi 

prihranili energijo in vire. To se uresniči s postopnim opuščanjem slabo učinkovitih 

izdelkov na trgu (Ecodesign, olajšanjem primerjave izdelkov z energijskim 

označevanjem (Energy label) in podelitev znaka za okolje (Eco label). Ti trije 

instrumenti delujejo na naslednji način: 

 uredba o okoljsko primerni zasnovi (ErP, 2009) navaja minimalne zahteve 

glede energetske učinkovitosti na skupine izdelkov, 

 predpisovanje energijskega označevanja (ELR, 2017) nudi moţnost primerjav 

med izdelki, 

 Ecolabel je sistem (prostovoljnega!) certificiranja za izdelke z nizkim vplivom na 

okolje. 

Veliko tega (o energetski učinkovitosti) je med drugim določila tudi Direktiva 

Evropskega parlamenta in Sveta številka 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 

(EEA, 2012)116. Direktiva je med drugim uvedla tudi spremembi direktiv: 

 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 

zasnovo izdelkov (ErP, 2009) in   

 2010/30/EU117 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih 

z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku. 

EEA118 (2012) je posegla tudi na področje Direktive 2010/31/EU o energetski 

učinkovitosti stavb (EPB119, 2010)120. Ta direktiva EEA (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 o okoljsko primerni 

zasnovi izdelkov in Direktive 2010/30/EU, zamenjane z Uredbo (EU) št. 2017/369 

                                                 

 
116

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027  

117
 Direktiva 2010/30/EU je bila zamenjana z Uredbo (EU) št. 2017/1369  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369 (ELR, 2017) 

     ELR – Energy Label Regulation 

118
 EED - Energy Efficiency Amending 

119
 EPB - Energy Performance of Buildings 

120
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R1369
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031
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o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Pri uporabi naj bi 

prednost imeli izdelki, ki imajo glede na okoljsko primerno zasnovo izdelkov 

največjo moţnost prihranka energije. 

Z ukrepi za zmanjšanje porabe energije v Uniji bi lahko Unija skupaj z večjo rabo 

energije iz obnovljivih virov spoštovala Kjotski protokol k Okvirni konvenciji 

Zdruţenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC121), in izpolnila tako svojo 

dolgoročno zavezanost za ohranitev svetovnega dviga temperature pod 2 °C kot 

svojo zavezanost, da do leta 2020 zmanjša skupne emisije toplogrednih plinov za 

vsaj 20 % glede na vrednosti iz leta 1990 ter za 30 % v primeru, da pride do 

mednarodnega sporazuma. Manjša poraba energije in večja raba energije iz 

obnovljivih virov imata pomembno vlogo tudi pri spodbujanju zanesljive oskrbe z 

energijo, tehnološkega razvoja ter pri zagotavljanju moţnosti za zaposlitev in 

regionalni razvoj, zlasti na podeţelju (EPB, 2010). 

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 energetske 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. 

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 

                                                 

 
121

 UNFCCC - The United Nations Framework Convention on Climate Change 
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prenos te direktive (5. junija 2014) izdala tudi sporočilo in spremne delovne 

dokumente v obliki smernice Komisije  o izvajanju  direktive  o  energetski  

učinkovitosti     

Republika Slovenija je veliko vsega tega določila v svojem Energetskem zakonu 

EZ-1. Tako so v III. poglavju (Energetska učinkovitost) določene: 

 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 … 

8.1 OKOLJSKO PRIMERNA ZASNOVA PROIZVODOV 

Okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično vključitev okoljskih vidikov v 

zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi 

ţivljenjski dobi; pri tem pa: 

 okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda, ki lahko v njegovi 

ţivljenjski dobi vpliva na okolje, 

 okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki v celoti ali delno izhaja iz 

proizvoda v njegovi ţivljenjski dobi. 

327. člen EZ-1 (okoljske zahteve za proizvode na trgu in v uporabi) določa, da 

proizvod, povezan z energijo, 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 drţav članic 

Evropske unije, 
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 je označen z znakom skladnosti CE ter 

 so zagotovljene informacije za končne uporabnike v slovenskem jeziku. 

 

Slika 34: Oznaka direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo  

Vir: https://www.lennoxemea.com/en/ecodesign-directive-2009-125-ce/, 2019 

Za izvajanje 327. člena EZ-1 glede okoljsko primerne zasnove proizvodov in s tem 

direktive 2009/125/ES (pred njo direktive: 2005/32/ES) je v RS izdana 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 (oznaka direktive je na sliki 34) 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, 

 televizorjev - št. 642/2009, 

 gospodinjskih pralnih strojev - št. 1015/2010, 

 gospodinjskih pomivalnih strojev - št. 1016/2010, 

 gospodinjskih ter pisarniški opremi - št. 1275/2008, 642/2009 in 801/2013, 

 neusmerjenih svetil v gospodinjstvu - št. 244/2009, 859/2009, 

 fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih 

sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk - št. 245/2009, 

 zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek 

pod - obremenitvijo - št. 278/2009, 

 elektromotorjev - št. 640/2009, 

 samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke - 

št. 641/2009, 

https://www.lennoxemea.com/en/ecodesign-directive-2009-125-ce/
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 ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 

500 kW - št. 327/201, 

 klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev - št. 206/2012, 

 vodnih črpalk - št. 547/2012, 

 računalnikov in računalniških streţnikov - št. 617/2013, 

 sesalnikov - št. 666/2013, 

 grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov - št. 813/2013, 

 grelnikov vode in hranilnikov tople vode - št. 814/2013, 

 gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap - št. 66/2014, 

 majhnih, srednjih in velikih transformatorjev – št. 548/2014, 

 prezračevalnih enot – št. 1253/2014, 

 usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami – 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. 

Evropska komisija je v letu 2019 sprejela 8 prenovljenih izvedbenih uredb za 

okoljsko primerno zasnovo, ki so določile energetsko učinkovitost in druge zahteve 

za obstoječe skupine izdelkov, dodala pa je tudi dve novi in sicer za: 

 hladilniki s funkcijo neposredne prodaje (npr. hladilniki v supermarketih, 

avtomati za hladne pijače), 

 oprema za varjenje. 

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 
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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) 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. 

Direktiva Evropske unije za okoljsko primerno zasnovo (Direktiva 2009/125/ES) 

vzpostavlja okvir za določitev obveznih ekoloških zahtev za izdelke, ki uporabljajo 

energijo in z njimi povezane izdelke. Trenutno obsega več kot 40 skupin izdelkov 

(kot so kotli , ţarnice , televizorji in hladilniki), ki predstavljajo zelo velik odstotek 

vseh emisij toplogrednih plinov (slika 35) v EU.  

 

Slika 35: Toplotni učinek sončnega sevanja na zemljini površini, ki ga povzročajo 

toplogredni plini 

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Ecodesign_Directive  

Revizija direktive iz leta 2009 je razširila področje uporabe na izdelke, povezane z 

energijo, kot so okna , izolacijski materiali in nekateri izdelki, ki uporabljajo vodo.  

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Ecodesign_Directive
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Končni cilj direktive o okoljskem načrtovanju proizvodov je, da bodo proizvajalci 

izdelkov, ki rabijo energijo, v fazi načrtovanja dolţni zmanjšati porabo energije in 

druge negativne vplive izdelkov na okolje. Čeprav je glavni cilj direktive 

zmanjšanje porabe energije, je njen namen tudi uveljavljanje drugih okoljskih 

vidikov, vključno z: uporabo materialov, uporaba vode, onesnaţevanje z emisijami, 

vprašanja o odpadkih in recikliranje.  

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi je okvirna direktiva, kar pomeni, da 

neposredno ne postavlja minimalnih ekoloških zahtev. Ti so sprejeti s posebnimi 

izvedbenimi ukrepi za vsako skupino izdelkov, ki spadajo na področje uporabe 

direktive. Izvedbeni ukrepi se sprejmejo s tako imenovanimi delegiranimi akti. 

Izvedbeni ukrepi temeljijo na pravilih EU na notranjem trgu, ki urejajo, kateri 

proizvodi se lahko dajo na trg. Proizvajalci, ki začnejo trţiti proizvod z energijo, ki 

je zajet v izvedbenem ukrepu na območju EU, morajo zagotoviti, da je skladen z 

energijskimi in okoljskimi standardi, določenimi v tem ukrepu.  

8.2 ENERGIJSKO OZNAČEVANJE 

Energijsko označevanje z energijskimi nalepkami kaţe, v kateri energijski razred 

od A do G se uvršča naprava, ki je na trgu, glede na porabo energije. Oznaka A 

(zelene barve) pomeni največjo energijsko učinkovitost, oznaka G (rdeča) pa 

najmanjšo. Trenutno – kadar se večina naprav določenega tipa uvrsti v razred A, 

se lahko lestvici dodajo še trije nadaljnji razredi: A+, A++ in A+++. 

Zaradi izboljšanja energijske učinkovitosti številnih izdelkov, se vedno več naprav 

uvršča v razrede A+, A++ in A+++. Izkazalo se je, da to povzroča zmedo pri 

potrošnikih, zato bo to razvrščanje od leta 2021 postopoma odpravljeno za 

naslednje skupine proizvodov: hladilniki, pomivalni stroji, pralni stroji, televizijski 

sprejemniki, sijalke. 

Nov sistem razvrščanja (slika 36) bo ponovno uvedel razrede od A do G (brez A+, 

A++ in A+++). 
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Slika 36: Novo energijsko označevanje - Predpisi o EU o energijskem označevanju 

se ne uporabljajo samo znotraj EU, ampak številne druge drţave po vsem svetu 

svoje predpise prilagajajo temu 

Vir: Spletna povezava, 2019 

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 

https://www.led-professional.com/resources-1/standardization/new-regulations-on-ecodesign-and-energy-labelling-impact-lighting-products-2013-lightingeurope-guidelines-available#&gid=1&pid=1
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gospodinjskih aparatov in sicer za energijsko označevanje različnih proizvodov, 

podobno kot je to na področju okoljsko primerne zasnove proizvodov. 

S prenovo EZ-1 v letu 2019 je bila v slovensko zakonodajo prenesena tudi Uredba  

(EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi 

okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 

2010/30/EU. Uredba določa okvir, ki se uporablja za izdelke, povezane z energijo, 

ki so dani na trg ali v uporabo.  

Za te izdelke so določene nalepke in standardizirani podatki o izdelku, kar zadeva 

energijsko učinkovitost, porabo energije in drugih virov pri izdelkih med njihovo 

uporabo ter dodatne informacije v zvezi z izdelki, s čimer strankam omogoča, da 

izberejo učinkovitejše izdelke in zmanjšajo porabo energije 

Z Uredbo je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, 

da se ta uredba dopolni z uvedbo natančnih zahtev glede nalepk za specifične 

skupine izdelkov. 

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 Sloveniji v slovenskem jeziku. 

Glede energijskega označevanja in zagotavljanja podatkovnih kartic (na internetu) 

je izdana posebna delegirana uredba (EU) št. 518/2014122. 

Z energijskimi nalepkami morajo biti opremljeni vsi izdelki v EU, za katere 

obstajajo zahteve o označevanju v delegiranih aktih Komisije (Uredbe EU).  

                                                 

 
122

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0518  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0518
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Delegirani akti so ločeni akti (uredbe) za vsako specifično skupino izdelkov. 

Trenutno imamo energijsko označevanje za sledeče skupine izdelkov: 

 klimatske naprave, 

 naprave za kuhanje (gospodinjske), 

 pomivalni stroji (gospodinjski), 

 grelniki (grelniki prostorov in vode), 

 sijalke, 

 lokalni grelniki prostorov, 

 hladilni aparati (gospodinjski), 

 hladilni aparati (industrijski), 

 kotli na trdno gorivo, 

 televizorji, 

 sušilni stroji, 

 pnevmatike, 

 prezračevalne enote (stanovanjske), 

 pralni stroji (gospodinjski). 

V Sloveniji imamo (v EZ-1 na osnovi direktive 2010/30/ES) uvedeno tudi 

energijsko označevanje za stavbe, energetska izkaznica za stavbe je javna listina 

s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje njene 

energetske učinkovitosti. Primeri energijskega označevanja so na sliki 37. 

             

Slika 37: Primeri energijskega označevanja: gospod. aparati, pnevmatike, stavbe 

Vir: Lasten, po: https://www.google.com/search?, 2019 

V prihodnjih letih bodo vsi delegirani akti EU prenovljeni in bodo skladno z Uredbo 

(EU) 2017/1369 tudi energijske nalepke prevrednotene, kar pomeni uvajanje 

https://www.google.com/search
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
http://energetskaizkaznica.si/
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stroţjih zahtev za doseganje energijskega razreda (zaključene lestvice z uporabo 

izključno črk od A do G) na nalepki za določeno skupino izdelkov. 

 V RS je področje energijskega označevanja predpisano še posebej tudi v EZ-1. 

328. člen (energijsko označevanje proizvodov na trgu) določa, da proizvodi smejo 

biti dani na trg, v uporabo oziroma so lahko dostopni na trgu, ko: 

 so zanje izvedeni merilni postopki v skladu z Uredbo 2017/1369/EU in 

delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 2017/1369/EU, 

 so opremljeni z nalepko o energijski učinkovitosti in z informacijskim listom 

proizvoda, 

 je zanje izdelana tehnična dokumentacija, ki zadostuje za oceno točnosti 

podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in informacijski list proizvoda. 

Energijsko označevanje proizvodov na trgu se torej zagotavlja in izvaja v skladu z 

Uredbo 2017/1369/EU in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 

2017/1369/EU. 

8.3 PROIZVODI, KI SO PREDMET OKOLJSKO PRIMERNE ZASNOVE IN 

ENERGIJSKEGA OZNAČEVANJA 

Iz seznamov (skupin) proizvodov, za katere so ţe izdani delegirani akti glede 

okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja, ali pa je njihova izdaja v 

pripravi, je razvidno, 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 delegiranih aktih (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; predvidena je tudi izdaja delegiranih aktov za okna, 

varilno opremo. 

Od leta 2022 bodo lahko v EU samo še grelniki na trda goriva, ki bodo v vsem 

ustrezali zahtevam posameznih delegiranih uredbe EU o okoljsko primerni zasnovi 

tovrstnih proizvodov, tudi npr. različni grelniki na pelete. Ta obnovljiva goriva 

bistveno nevtralno vplivajo na emisije CO2 v ozračje in omogočajo 95% manj 



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

109 

 

skupnih emisij CO2 v primerjavi z enakovredno uporabo tradicionalnega fosilnega 

goriva, kot sta plin ali dizelsko gorivo, tudi ob upoštevanju emisij, povezanih s 

pridelavo, predelavo in prevoz samega goriva. Po drugi strani pa bi lahko, če bi 

zgorevali v tehnološko zastarelih napravah, vplivali na kakovost zraka, zlasti v 

zvezi z emisijami delcev in nezgorelih plinov. Postopna zamenjava zastarelih 

aparatov s pečmi, kamini in kotli najnovejše generacije bi ta vpliv močno 

zmanjšala. Zato so v EU uvedena okoljska merila tudi za generatorje toplote na 

biomaso. Proizvajalci različnih tovrstnih proizvodov so v okviru razvijanja dolţni 

zagotoviti njihovo skladnost tudi in predvsem glede okoljskih zahtev (slika 34). 

Za predpise o okoljsko primerni zasnovi grelnikov veljajo sledeči roki uporabe: 

 za kotle na biomaso s 1. januarjem 2020 (Uredba EU 2015/1189), 

 za peči, kamine in štedilnike s  1. januarja 2022 (Uredba EU 2015/1185). 

Obe uredbi EU določata minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati grelniki na 

trdo gorivo, da se jih lahko uvede na trg EU. Te zahteve so povezane z dvema 

vidikoma, ki sta opredeljena kot pomembna za okoljske namene: 

 energetska učinkovitost, 

 emisije delcev (PM), plinaste organske spojine (OGC), ogljikov monoksid (CO) 

in dušikovi oksidi (NOx). 

Vendar pa uredbi EU ne opredeljujeta samo osnovnih zahtev. Vzpostavljene so 

tudi metode merjenja in izračuni, ki jih je morajo proizvajalci izvajati usklajeno na 

evropski ravni. Meritve morajo biti zanesljive, natančne, ponovljive in temeljiti na 

naprednih in splošno priznanih metodah (slika 38). 

 

Slika 38: Proizvajalci različnih grelnikov so dolţni zagotoviti skladnost proizvodov z 

okoljskimi zahtevami 

Vir: https://www.mcz.it/en/heating-your-way/ecodesign/, 2019 

https://www.mcz.it/en/heating-your-way/ecodesign/
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Prav tako je potrebno opozoriti, da pri tovrstnih proizvodih 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 okoljsko primerne zasnove in 

energetske 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, glede okoljsko primerne zasnove izdati Izjavo 

EU o skladnosti, proizvode pa opremiti z ustreznimi oznakami in podatki ter 

informacijami. 

Vse to o okoljsko primerni zasnovi proizvodov in njihovi energetski 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 

zakonu EZ-1 … Na to direktiva in zakon opozarjata in postavljata zahteve.  

Glede učinkovite rabe energije najdemo na spletu tudi 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.«123 

Temu 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 

                                                 

 
123

 https://www.centerzaizobrazevanje.si/izvajanje-ukrepov-u-inkovite-rabe-energije-s-pomo-jo-
pogodbeni-tva-in-subvencij-productsem638/  

http://www.agencija-poti.si/Izobrazevanje/Vsa-izobrazevanja/ArtMID/638/ArticleID/334/Izvajanje-ukrepov-U%C4%8CINKOVITE-RABEENERGIJE-s-pomo%C4%8Djo-pogodbeni%C5%A1tva-insubvencij?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=vse_o_izvajanju_ukrepov_ure_s_pomocjo_pogodbenistva_in_sub
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izvajanje-ukrepov-u-inkovite-rabe-energije-s-pomo-jo-pogodbeni-tva-in-subvencij-productsem638/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izvajanje-ukrepov-u-inkovite-rabe-energije-s-pomo-jo-pogodbeni-tva-in-subvencij-productsem638/
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proizvode zagotovljene ustrezne lastnosti, ki prispevajo k učinkovitemu izvajanju 

okoljske zakonodaje glede ne samo energijske učinkovitosti, ampak tudi različnih 

emisij … 

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 naj bi dolgoročno 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. 

Komisija je ob tej točki ministrom drţav članic 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 2015 sprejela Evropska Komisija. Sklepi potrjujejo, da je kroţno 

gospodarstvo124 tisto, ki lahko spodbuja konkurenčnost gospodarstva v EU. 

Kljub zavezi EU, da bo dosegla ogljično nevtralnost do leta 2050, le-to ostalih 

pogodbenic konvencije UNFCCC125 kot udeleţencev podnebne konference 

                                                 

 
124

 Kroţno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno 
uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Z delujočim konceptom »zaprtja 
zanke« (»Closing the loop«) lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem 
zmanjšamo količino odloţenih ali seţganih odpadkov. Koncept in razmišljanje skladno s kroţnim 
gospodarstvom se začne ţe na samem začetku ţivljenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje 
izdelkov in izbira proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča 
učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priloţnosti. 

125
 UNFCCC - The United Nations Framework Convention on Climate Change - Okvirna konvencija 

Zdruţenih narodov o podnebnih spremembah, sprejeta 9. maja 1992  na zemeljskem vrhu v Riu de 
Janeiru; Okvir določa nezavezujoče omejitve za emisije toplogrednih plinov za posamezne drţave 
in ne vsebuje mehanizmov izvrševanja. Okvir namesto tega določa, kako se lahko pogajanja o 
posebnih mednarodnih pogodbah (imenovanih "protokoli" ali "sporazumi") določijo za nadaljnje 
ukrepe v zvezi s ciljem UNFCCC. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhg5MR638psCiggRK45zj47_IPTHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiv1Y2iqPAQ0I4mCAKSqGgAFpbCpQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiv1Y2iqPAQ0I4mCAKSqGgAFpbCpQ
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(COC126 25), ki je potekala od 2. do 15. decembra v Madridu, da bi sprejeli knjigo 

pravil in navodil (Rulebook), ki je potrebna za poenoten začetek izvajanja 

Pariškega sporazuma z letom 2021. Tehnični pogovori so bili osredotočeni na člen 

6. sporazuma iz leta 2015, ki obravnava pravila na mednarodnih trgih ogljika. 

Doseţen je bil le kompromisni dogovor o sklepni izjavi, da si bodo drţave 

prihodnje leto prizadevale za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030, pred 

prihodnjo letno konferenco v Glasgowu.  

 

 

Slika 39: Konferenca ZN o podnebnih spremembah - december 2019 

Vir. Lasten, po: https://unfccc.int/cop25, 2019 

                                                 

 
126

 COP - Conferences of the Parties (fr.) - Pogodbenice konvencije UNFCCC se od leta 1995 letno 
srečujejo na konferencah pogodbenic (COP), da bi ocenile napredek pri soočanju s podnebnimi 
spremembami . Leta 1997 je bil sklenjen Kjotski protokol in določil pravno zavezujoče obveznosti 
razvitih drţav za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008–
2012. Konferenca Zdruţenih narodov o podnebnih spremembah leta 2010 je pripravila sporazum, v 
katerem je bilo določeno, da mora biti prihodnje globalno segrevanje omejeno na 2,0°C (3,6°F) 
glede na predindustrijsko raven.  Protokol je bil spremenjen leta 2012, da bi zajel obdobje 2013–
2020 v Dohajski spremembi, ki decembra 2015 ni začela veljati. Leta 2015 je bil sprejet Pariški 
sporazum , ki ureja zmanjšanje emisij od leta 2020 naprej z zavezami drţav v nacionalno določenih 
prispevkih (NDC), ki so zniţali cilj na 1,5°C. Pariški sporazum je začel veljati 4. novembra 2016. 

https://unfccc.int/cop25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_conference&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgZdq7qCA6o4GyXE8gOt9VXE6nkLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Climate_change&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi7hoHsE3i9kZhyZDP4CzxuBQaVXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Climate_change&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi7hoHsE3i9kZhyZDP4CzxuBQaVXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhV2AIWTU6LwjjaR47GO8nBrJjYsQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/2010_United_Nations_Climate_Change_Conference&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjietb6Uk6lXev4h3wkCV_1ey7U9w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi9q5Df5HFprzxpmfHzamWlv4AUmQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement&xid=17259,15700022,15700043,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi9q5Df5HFprzxpmfHzamWlv4AUmQ
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9 GRADBENA ZAKONODAJA 

Med tehnično zakonodajo prištevamo tudi zakonodajo o graditvi objektov. Graditev 

objektov je projektiranje, dovoljevanje in gradnja. Od 1. 6. 2008 dalje velja GZ127 - 

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17); pred tem se je uporabljal Zakon o 

graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 … 19/15).  

Objekti128 so primeri najbolj kompleksnih proizvodov.  

Poleg samega zakona (GZ) predstavlja to zakonodajo še veliko podzakonskih 

predpisov (pravilnikov in uredb) ter tehničnih smernic o gradnji (TSG), ki vsak za 

sebe ureja posamezno področje v graditvi in s tem 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.  

To zakonodajo lahko spremljamo na spletnih straneh resornega Ministrstva za 

okolje in prostor MOP129. Novosti, ki jih prinaša novi GZ ni malo130. Še naprej pa 

ostajajo bistvene zahteve za objekte (gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo 

izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe), ki so 

glede na stari ZGO-1 še razširjene: 

  1. mehanska odpornost in stabilnost, 

 2. varnost pred poţarom, 

 3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

 4. varnost pri uporabi, 

 5. zaščita pred hrupom, 

                                                 

 
127

 http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GZ.pdf  

128
 Objekt je stavba, gradbeni inţenirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, 

zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali 
naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so 
namenjene delovanju objekta 

129
 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-

ministrstva-za-okolje-in-prostor/  

130
 Nekaj o aktualnostih ob novem GZ na: https://skupnostobcin.si/wp-

content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GZ.pdf
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/06/odgovori_na_vprasanja_ue.pdf
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 6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

 7. univerzalna graditev in raba objektov, 

 8. trajnostna raba naravnih virov. 

Več o (novi) gradbeni zakonodaji si lahko preberemo tudi na (starejši) spletni 

povezavi resornega Ministrstva za okolje in prostor in še posebej v gradivu o 

novem Gradbenem zakonu na:  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_
GZ.pdf 
 

 

Slika 40: Ključne novosti novega Gradbenega zakona 

Vir: MOP, 2018  

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_GZ.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/PREDSTAVITEV_GZ.pdf
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Slika 41: Širša definicija pojma »objekt« po novem GZ 

Vir: MOP, 2018  

9.1 NAMEN ZAKONA 

2. člen GZ (2017) glasi: 

 Namen tega zakona je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov.  

 Za javni interes iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem varnost objektov, 

spoštovanje načela enakih moţnosti, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo 

voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje, skladnost 

umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture, evidentiranje, 

uporabnost, učinkovitost, kakovost objektov in njihova usklajenost z okoljem v 

njihovem celotnem ţivljenjskem ciklu. 

 Namen tega zakona se uresničuje s projektiranjem, dovoljevanjem, gradnjo, 

uporabo, vzdrţevanjem in inšpekcijskim nadzorom. 

 Objekti morajo biti skladni s prostorskimi izvedbenimi akti in s predpisi o 

urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene zahteve in biti evidentirani.  

 Pristojni organi pri graditvi objektov in vsi udeleţenci pri graditvi objektov so 

vsak zase ter v okviru pravic in dolţnosti, ki jih določajo predpisi, dolţni 

zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka. 
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9.2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

9. člen GZ (2017) glasi: 

 (1) Projektna dokumentacija je rezultat načrtovalskega procesa pri graditvi 

objektov in pomeni sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih 

opisov, poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 

funkcionalne, oblikovne ter tehnične značilnosti objekta. 

 (2) Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke in biti v 

slovenskem jeziku, razen posameznih vsebin in delov, ki se izdelujejo s 

pomočjo programske opreme za izračun in izris podatkov, pri čemer je treba te 

podatke reprezentativno povzeti in razloţiti v slovenskem jeziku tako, da so 

razumljivi strokovnjaku, ki ne razume uporabljenega tujega jezika. 

 (3) Projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer 

so pri medsebojno usklajenem projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki 

posamičnih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in 

zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili 

stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami investitorja. 

 (4) Projektna dokumentacija ali njeni posamezni deli so namenjeni pridobitvi 

predodločbe, pogojev in mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi 

začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi uporabnega dovoljenja in uporabi 

objekta ter njegovemu evidentiranju. 

 (5) Projektno dokumentacijo izdela projektant. 

 (6) Projektno dokumentacijo podpišeta projektant in vodja projekta, s čimer 

jamčita, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena tega zakona. 

 (7) V projektni dokumentaciji morajo biti navedeni tudi vsi drugi pooblaščeni 

arhitekti in pooblaščeni inţenirji ter ostali sodelujoči strokovnjaki, ki so pri 

izdelavi projektne dokumentacije sodelovali.  

 (8) Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj 

in za prijave po tem zakonu, predpiše minister. 131 

                                                 

 
131

 Izdan je: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18);  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
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9.3 ZAHTEVE ZA VGRADNJO GRADBENIH PROIZVODOV 

28. člen GZ (2017) določa zahteve za vgradnjo gradbenih proizvodov v sledeči 

vsebini: 

 V objekte se vgrajujejo gradbeni materiali in proizvodi, ki so bili dani na trg ali 

jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo 

gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo 

tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki 

urejajo splošno varnost proizvodov. Vgrajeni morajo biti tako, da objekti lahko 

doseţejo namen iz 2. člena tega zakona, in sicer glede na: 

– način vgradnje posameznih vrst gradbenih in drugih proizvodov,  

– elemente objektov, v katere se gradbeni in drugi proizvodi z izbranimi 

lastnostmi lahko vgradijo,  

– način dokazovanja primernosti vgradnje in- 

– druge zahteve, s katerimi se zagotovi, da vgrajeni materiali omogočajo 

izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. 

9.4 UDELEŢENCI PRI GRADITVI OBJEKTOV 

Udeleţenci pri graditvi objektov so investitor, projektant, nadzornik in izvajalec.  

 Investitor je udeleţenec pri graditvi objektov, ki vloţi zahtevo za pridobitev 

gradbenega  dovoljenja ali prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe 

izvaja sam.  

 Investitorjeve obveznosti po tem zakonu so zlasti, da pridobi vsa predpisana 

dovoljenja, poskrbi za vse potrebne vloge, naročila in prijave ter 

dokumentacijo, določeno s tem zakonom …. 

 Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleţenec pri graditvi objektov 

izdeluje projektno dokumentacijo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 

arhitekturno in inţenirsko dejavnost. 

 Projektant je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost  

vseh delov  projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo tako, da je ta v 

skladu s predpisi in zahtevami po tem zakonu …. 
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 Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleţenec pri graditvi objektov 

izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno 

in inţenirsko dejavnost.  

 Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz 

tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak ….. 

 Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleţenec pri graditvi objektov 

izvaja gradnjo. Naloge izvajalca so, da: 

– v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe 

najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom,  

– izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in 

skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, 

predpisi ter pravili stroke, 

– vodi gradbeni dnevnik, 

– prevzame zakoličbo na terenu, 

– pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja 

gradnje,  

– zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri 

izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,  

– izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše moţno 

tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z 

delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte, 

– po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju 

gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi, 

– podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.  

9.5 OBVEZNOSTI VODJE NADZORA  

64. člen GZ (2017) določa obveznosti vodje nadzora v sledeči vsebini: 

 Če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni pridobljeno 

predpisano  pravnomočno gradbeno dovoljenje, da ni prijavljen začetek 

gradnje ali da gre za neskladje, ki presega dopustna odstopanja iz 66. člena 

tega zakona, neskladje z gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in 
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drugi proizvodi, inštalacije, tehnološke naprave in oprema ter izvedeni postopki 

niso dokazani z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti investitorja in 

izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni 

dnevnik.  

 Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim 

podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni 

v gradbeni dnevnik, resnični. 

 Če investitor oziroma izvajalec kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ne 

odpravi, ta gradnjo ustavi oziroma prepreči nastanek škode in nepravilnosti 

sporoči pristojni inšpekciji. 

9.6 UPORABNO DOVOLJENJE 

VI. Del GZ (2017) vsebuje določbe glede uporabnega dovoljenja in sicer 68. člen 

(zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja) glasi: 

 Investitor mora po dokončanju gradnje vloţiti zahtevo za izdajo uporabnega 

dovoljenja, ki se vloţi na obrazcu. 

 Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloţijo: 

– izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z 

izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene 

zahteve; 

– dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi 

odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

– dokazilo o zanesljivosti objekta; 

– če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove 

izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem 

delovanju; 

– program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in  

– pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko 

varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja 

varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. 
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9.7 PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN UPORABE IZVRŠILNIH PREDPISOV 

122. člen GZ  glede prenehanja veljavnosti in uporabe izvršilnih predpisov določa, 

da z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati, se pa uporabljajo do 

uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona: 

 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 

18/13, 24/13 in 26/13), 

 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drţavnega pomena (Uradni list 

RS, št. 109/11), 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08), 

 Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt 

(Uradni list RS, št. 38/08), 

 Pravilnik o zasnovi in študiji poţarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 

49/13) in 

 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). 

 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati posamezne določbe iz 

predpisov: 

 10. člen Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list 

RS, št. 101/05), 

 15. člen Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v 

stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12), 

 13. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 

28/09 in 2/12), 

 15. člen Pravilnika o poţarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 

10/05, 83/05, 14/07 in 12/13), 

 19. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/04) in 

 31. člen Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 

42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1). 
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9.8 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI IZVRŠILNIH PREDPISOV 

123. člen GZ (2017) določa podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov: 

 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 

101/05), 

 Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z 

zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list 

RS, št. 8/11), 

 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 

(Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12), 

 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09 in 

2/12), 

 Pravilnik o poţarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 

14/07 in 12/13), 

 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/04) in 

 Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02 

in 110/02 – ZGO-1), 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 

– ZPNačrt, 77/09 – odl. US), 

 Pravilnik za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13), 

 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 

stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11), 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), 

 Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09), 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne 

enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroţenih oseb (Uradni list RS, št. 123/04). 
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9.9 TEHNIČNE SMERNICE ZA GRADITEV 

Tehnično smernico izda minister za okolje in prostor na podlagi tretjega odstavka 

26. člena GZ (2017). V GZ je določeno, da se s tehničnimi smernicami za graditev 

objektov (tehnične smernice) za določene vrste objektov natančno opredelijo: 

 priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseţe izpolnjevanje bistvenih 

zahtev za projektiranje, gradnjo in vzdrţevanje objektov, 

 izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo 

vgrajevati, in način njihove vgradnje 

ter, da se s tehničnimi smernicami za določene vrste objektov natančno opredelijo 

tudi priporočene tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje drugih zahtev. 

Pravna narava in uporaba tehničnih smernic je obravnavana v 24. in 26. členu GZ 

(2017). Glede razmerja med predpisi in smernicami je določeno, da se smejo 

gradbeni tehnični in drugi predpisi sklicevati na standarde ali tehnične smernice 

oziroma je določeno, da velja domneva skladnosti z zahtevami predpisa, če 

ustreza zahtevam v njem navedenih standardov ali tehničnih smernic. Če je v 

gradbenem tehničnem predpisu določena domneva skladnosti, se s temi predpisi 

opredelijo tudi metode in postopek, v katerem se dokaţe, da projekt, v katerem je 

projektant uporabil rešitve zadnjega stanja gradbene tehnike, zagotavlja vsaj 

enako stopnjo zanesljivosti kot projekt, pripravljen z uporabo tehničnih smernic in 

obveznih ali priporočenih standardov. 

Izdane so ţe bile naslednje tehnične smernice za graditev:  

 TSG-1-001:2019 Poţarna varnost v stavbah, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o 

poţarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),  

  TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki vsebuje zahteve iz 

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 

(Uradni list RS, št. 41/09); v pripravi je prenovljena TSG-N-002:2019, 

  TSG-N-003:2019 Zaščita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz 

Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09),  

  TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 51/10), 
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  TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki vsebuje zahteve iz 

Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 

 TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov, ki vsebuje pojasnjevalna pravila za 

klasificiranje objektov in za razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje ter 

primeri njihovega klasificiranja in razvrščanja po Uredbi o razvrščanju objektov 

(Uradni list RS št. 37/18),  

 Smernica SZPV-407/12 Poţarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi 

kurilnih in dimovodnih naprav. 

   

Slika 42: Primeri izdanih TSG: Poţarna varnost v stavbah, Učinkovita raba 

energije, Zaščita pred delovanjem strele, Nizkonapetostne električne inštalacije 

Vir: Lasten, po: https://www.google.com/search?, 2019  

9.10 PRAVILNIK O PODROBNEJŠI VSEBINI DOKUMENTACIJE IN 

OBRAZCIH, POVEZANIH Z GRADITVIJO OBJEKTOV  

Izdan je ţe nov: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 

povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18)132. Ta pravilnik 

določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave dokumentacije za zahtevne, 

manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za posamezne vrste stavb, 

gradbeno inţenirskih objektov in drugih gradbenih posegov glede na namen 

njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, prijave 

                                                 

 
132

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306  

https://www.google.com/search
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13306
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in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, 

predodločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijav začetka gradnje v skladu z 

zakonom, ki ureja graditev.  

V dokumentaciji se navedejo in prikaţejo podatki o udeleţencih, objektu, lokaciji in 

tehničnih rešitvah ter drugi podatki glede na značilnosti objekta, vrsto gradnje in 

vrsto dokumentacije.  

Glede na namen uporabe se dokumentacija razvršča na (Pravilnik, 2018):  

1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),  

2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),  

4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),  

5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte 

(DNZO),  

6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo 

namembnosti (DSN) in  

7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).  

9.10.1   Projektna dokumentacija 

Projektno dokumentacijo, ki jo izdela projektant, sestavljajo IZP, DGD, PZI, PID 

(Pravilnik, 2018): 

 idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev,  

 projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,  

 projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in  

 projektna dokumentacijo izvedenih del. 

PZI mora vsebovati med drugim tudi izkaze, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje 

bistvenih zahtev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve; 

izkazi so naslednji (Pravilnik, 2018):  

 izkaz poţarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo poţarno varnost,  

 izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo 

učinkovito rabo energije v stavbah,  
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 izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo 

zaščito pred hrupom v stavbah,  

 izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izdelan v skladu s 

predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, in  

 drugi izkazi, če tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve. 

9.10.2   Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje 

16. člen pravilnika (2018) določa načrte projektne dokumentacije za izvedbo 

gradnje. Načrti so izdelani z naslednjih strokovnih področij in so označeni na 

naslednji način:  

 načrti s področja arhitekture, z oznako 1,  

 načrti s področja gradbeništva, z oznako 2,  

 načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3,  

 načrti s področja strojništva z oznako 4,  

 načrti s področja tehnologije, z oznako 5,  

 načrti s področja poţarne varnosti, z oznako 6,  

 načrti s področja geotehnologije in rudarstva, z oznako 7,  

 načrti s področja geodezije, z oznako 8,  

 načrti s področja prometnega inţenirstva, z oznako 9, in  

 načrti s področja krajinske arhitekture, z oznako 10.  

Načrti s področja strojništva z oznako 4 so:  

 funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki,  

 tehnične prikaze poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo 

posameznih priklopov,  

 tehnični prikaze naprav za oskrbo z energijo,  

 tehnične prikaze priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom 

priključevanja na obstoječo infrastrukturo, in  

 tehnične prikaze prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture.  

Načrti s področja tehnologij z oznako 5 so:  

 sheme in razporeditev tehnoloških sistemov ter opreme, s prikazom elementov, 

ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta. 
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9.10.3   Dokazilo o zanesljivosti objekta  

28. člen pravilnika (2018) določa namen dokazila o zanesljivosti objekta:  

 Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje 

bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.  

 Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloţi več 

posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je investitor sklenil več pogodb z 

izvajalci. Vsa dokazila skupaj morajo dokazati, da objekt glede na namen, 

vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti 

izpolnjuje bistvene in druge zahteve.  

 Dokazilo o zanesljivosti objekta se izdela v slovenskem jeziku.  

29. člen (oblika in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta) glasi:  

 Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:  

– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,  

– mape s prilogami in  

– navodila za obratovanje in vzdrţevanje objekta.  

 Vodilna mapa iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na obrazcu iz 

priloge 5, ki je sestavni del pravilnika, in vsebuje:  

– osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,  

– podatke o udeleţencih, ki so sodelovali pri graditvi,  

– izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter  

– tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.  

 Mapo s prilogami iz druge alineje prvega odstavka tega člena sestavljajo 

tabelarično kazalo dokazil iz četrte alineje prejšnjega odstavka v delu, ki se 

nanaša na dokazila v posamezni mapi in dokazila z oštevilčenjem in v 

zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo potrdila, 

poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske 

zapisnike, izkaze in druga dokazila o:  

– upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,  

– kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in 

opreme,  

– opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in  
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– pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih 

inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja. 

 Navodila za obratovanje in vzdrţevanje objekta iz tretje alineje prvega 

odstavka tega člena vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v 

obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo 

pravila za obratovanje in vzdrţevanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in 

opreme. Z navodili za obratovanje in vzdrţevanje se določijo:  

– obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in 

obseg občasnih pregledov,  

– obseg vzdrţevalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času 

uporabe izpolnjeval bistvene zahteve; pri stavbah v etaţni lasti je treba 

obseg vzdrţevalnih del prikazati ločeno za posamezne dele stavbe in 

zunanje (skupne) površine,  

– zahteve za organizacijske ukrepe z vidika poţarne varnosti in  

– druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta 

določene. 

9.10.4   Seznam prilog pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije …. 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov obsega sledeče priloge – obrazce: 

 Priloga 1A Podatki o udeleţencih, gradnji in dokumentaciji (.xlsx) 

 Priloga 1B Naslovna stran načrta (.xlsx) 

 Priloga 2A Izjava projektanta in vodje projekta v DGD (.xlsx) 

 Priloga 2B Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (.xlsx) 

 Priloga 2C Izjava projektanta in vodje projekta ter nadzornika in vodje nadzora 

v PID (.xlsx) 

 Priloga 2D Izjava projektanta in vodje projekta v PZI - odstranitev (.xlsx) 

 Priloga 3 Kazalo vsebine projekta (.xlsx) 

 Priloga 4 Splošni podatki o gradnji (.xlsx) 

 Priloga 5 Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta (.xlsx) 

 Priloga 6 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne 

objekte (.xlsx, .pdf) 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_1A_Podatki_o_udelezencih_gradnji_dokumentaciji.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_1B_Naslovna_stran_nacrta.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_2A_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_DGD.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_2B_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_PZI.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_2C_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_nadzornika_vodje_nadzora__PID.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_2D_Izjava_projektanta_in_vodje_projekta_v_PZI_odstranitev.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_3_Kazalo_vsebine_projekta.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_4_Splosni_podatki_o_gradnji.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_5_Vodilna_mapa_dokazila_o_zanesljivosti_objekta.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_6_Dokumentacija_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_za_nezahtevne_objekte.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_6_Dokumentacija_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_za_nezahtevne_objekte.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/dokumentacija_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_nezahtevni_objekti.pdf
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 Priloga 7 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo 

namembnosti (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx, .pdf) 

 Prlioga 9 Zahteva za izdajo mnenj (.xlsx, pdf) 

 Priloga 10 Zahteva za izdajo predodločbe (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 11A Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 11B Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt 

(.xlsx, .pdf) 

 Priloga 11C Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo 

namembnosti (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 12 Zahteva za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 13 Prijava začetka gradnje (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 14 Prijava pripravljanih del (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 15 Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 16 Izjava nadzornika ob vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja za 

spremembo namembnosti (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 17 Odločba o poskusnem obratovanju (.xlsx, .pdf) 

 Priloga 18 Uporabno dovoljenje (.xlsx, .pdf) 

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_7_Dokumentacija_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_za_spremembo_namembnosti.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_7_Dokumentacija_za_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_za_spremembo_namembnosti.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/dokumentacija_pridobitev_gradbenega_dovoljenja_sprememba_namembnosti.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_8_Zahteva_za_izdajo_projektnih_in_drugih_pogojev.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_pridobitev_projektnih_pogojev.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_9_Zahteva_za_izdajo_mnenja.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_mnenja.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_10_Zahteva_za_izdajo_predodlocbe.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_predodlocbe.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_11A_Zahteva_za_izdajo_gradbenega_dovoljenja.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_gradbenega_dovoljenja.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_11B_Zahteva_za_izdajo_gradbenega_dovoljenja_za_nezahtevni_objekt.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_gradbenega_dovoljenja_nezahtevni_objekt.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_11C_Zahteva_za_izdajo_gradbenega_dovoljenja_za_spremembo_namembnosti.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_gradbenega_dovoljenja_sprememba_namembnosti.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_12_Zahteva_za_izdajo_spremembe_gradbenega_dovoljenja.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_sprememba_gradbenega_dovoljenja.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_13_Prijava_zacetka_gradnje.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_prijava_zacetka_gradnje.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_14_Prijava_pripravljalnih_del.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_prijava_pripravljalnih_del.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_15_Zahteva_za_izdajo_uporabnega_dovoljenja.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_izdaja_uporabnega_dovoljenje.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_16_Izjava_nadzornika_ob_vlogi_za_izdajo_UD_za_spr_namembnosti_.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/izjava_nadzornika_ud_sprememba_namembnosti.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_17_Odlocba_o_poskusnem_obratovanju.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/odlocba_poskusno_obratovanje.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/Priloga_18_Uporabno_dovoljenje.xlsx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/graditev_objektov/GD_priloge/vloga_uporabno_dovoljenje.pdf


Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

129 

 

10 ZAKONODAJA O VARSTVU OKOLJA 

Kot element kakovosti, torej skladnosti s pričakovanji okolja, se morajo pri 

razvijanju proizvodov pravilno razumeti in obravnavati ter ustrezno vključevati tudi 

varnost in varovanje okolja za vse sodelujoče v nastajanju proizvodov in njihovi 

distribuciji ter seveda v uporabi.  

Proizvajalci morajo zagotoviti skladnost proizvoda z zahtevami tehničnih 

predpisov, poleg varnosti predvsem glede učinkovite rabe energije in zahtev o 

energetski učinkovitosti proizvodov.  

Po končani ţivljenjski dobi proizvoda mora biti poskrbljeno za njegovo odstranitev 

iz uporabe brez negativnega vpliva na okolje. Postati mora odpadna surovina, ki 

se jo ponovni vključi v nastajanje novega proizvoda.  

Varnost, varstvo okolja, kroţno gospodarstvo in druţbena odgovornost, s tem pa:  

človek, njegova varnost in zdravje, okolje in skrb za njegovo ohranitev morajo biti 

pri razvijanju na prvem mestu, pred interesi kapitala. 

   

Slika 43: Kroţno gospodarstvo temelji na pozitivnem snovnem krogu, ki usmerja v 

ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov 

Vir: Lasten, po https://www.google.com/search?, 2019 

Koncept in razmišljanje skladno s kroţnim gospodarstvom se začne ţe na samem 

začetku ţivljenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira 

proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča 

učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priloţnosti. 

Vendar pa je prehod v kroţno gospodarstvo zelo kompleksen, saj zahteva 

https://www.google.com/search
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preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih ne samo na področju 

naravoslovja ampak pomembno vključuje tudi področje načrtovanja (Eco 

Design).133 

»Kroţno gospodarstvo je model, ki narekuje kroţenje surovin v ciklih proizvodnje 

in potrošnje čim dlje z namenom ohranjanja vrednosti, povečanja nadzora nad 

surovinami, večje konkurenčnosti ter seveda zmanjšati količino odpadkov in 

negativnih vplivov na okolje. Zaradi intenzivnega izčrpavanja naravnih virov, 

podnebnih sprememb in onesnaţevanja okolja postaja kroţno gospodarstvo 

učinkovit in trajnostni model, prehod h kroţnemu gospodarstvu pa zato vse bolj 

nujen,« je sporočilo Ministrstva za okolje in prostor RS, ki je bil gostitelj 

mednarodne 'Kroţno gospodarstvo v regiji – povezani za trajnost in rast', na 

Bledu, 8. novembra 2019.134 

Povezavo slovenskega gospodarstva, izobraţevalno-raziskovalnih in razvojnih 

institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z drţavo 

predstavlja  Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) kot  mreţe za 

prehod v kroţno gospodarstvo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije 

zaključenih snovnih tokov (slika 44). 

 

Slika 44: SRIP – Kroţno gospodarstvo 

Vir: Lasten, po: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/, 2019 

                                                 

 
133

 https://celkrog.si/kljucni-pojmi/krozno-gospodarstvo/ 

134
 https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-

regiji-in-trajnostni-prihodnosti  

https://srip-krozno-gospodarstvo.si/
https://celkrog.si/kljucni-pojmi/krozno-gospodarstvo/
https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-regiji-in-trajnostni-prihodnosti
https://www.dnevne-novice.com/10-gospodarstvo/3412-na-bledu-o-kroznem-gospodarstvu-v-regiji-in-trajnostni-prihodnosti
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Podobno kot gradbeno zakonodajo, lahko v nekaterih primerih med tehnično 

zakonodajo uvrščamo tudi zakonodajo o varstvu okolja135, osnova pri tem je krovni 

Zakon o varstvu okolja136. Varstvo okolja obsega zelo široko področje : 

 odpadki,  

 kakovost zraka,  

 podnebne sprememb,  

 industrijsko onesnaţevanje,  

 industrijske nesreče,  

 presoje vplivov na okolje,  

 svetlobno onesnaţevanje in elektromagnetna sevanja,  

 varstvo tal, hrup,  

 sanacija in preprečevanje okoljske škode, narava.  

Veliko je proizvodov, kjer moramo ţe pri njihovem načrtovanju upoštevati določbe 

te zakonodaje, vse v cilju varstva okolja. 

Največ predpisov o varstvu okolja je s področja odpadkov137. Poleg osnovnega 

predpisa: Uredba o odpadkih138 iz leta 2015 je še dodatno izdanih veliko uredb 

(RS) in pravilnikov, ki urejajo področje ravnanja z izrabljenimi proizvodi, kot npr.:  

 Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 

št. 55/15, 47/16,72/18),   

 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 

akumulatorji (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15),  

 Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12),  

 Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12),  

                                                 

 
135

 http://mop.arhiv-
spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.
html 

136
 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545  

http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/index.html 

137
 http://mop.arhiv-

spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.

html#c17888 

138
 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15); 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3569/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-odpadni-elektricni-in-elektronski-opremi
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/index.html
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/index.html
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/index.html#c17888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011
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 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09), 

 …. 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 

47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE)139 je tipični primer slovenskega predpisa, ki 

določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z 

Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Z 

namenom prispevanja k trajnostnemu razvoju določa preprečevanje ali 

zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadne električne in elektronske 

opreme ter ravnanja z njo zaradi varstva okolja in varovanja človekovega zdravja 

ter zmanjševanja celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanja 

učinkovitosti njihove uporabe. 

V poglavju II. Načrtovanje in označevanje EEO ter zagotavljanje informacij o EEO 

uredba določa: 

 4. člen (načrtovanje proizvodov): 

– (1) Proizvajalec zaradi preprečevanja nastajanja odpadkov v sodelovanju z 

izvajalci recikliranja OEEO načrtuje in proizvaja takšno EEO, da je 

omogočena njena ponovna uporaba ter razstavljanje in predelava OEEO, 

njenih sestavnih delov in materialov. 

– (2) Pri načrtovanju in zasnovi EEO je treba upoštevati zahteve za okoljsko 

primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, ki omogočajo ponovno 

uporabo in obdelavo OEEO, iz zakona, ki ureja energetiko. 

– (3) Proizvajalec si mora prizadevati, da oblikovna zasnova ali konstrukcijske 

lastnosti EEO ali postopki v proizvodnji EEO ne preprečujejo ponovne 

uporabe OEEO, razen če taka oblikovna zasnova, konstrukcijske lastnosti 

ali postopki pomenijo bistveno prednost, zlasti glede varstva okolja ali 

varnosti proizvodov. 

 5. člen (označevanje proizvodov): 

– (1) Za laţje ločeno zbiranje OEEO in zmanjšanje njenega odstranjevanja 

kot mešanega komunalnega odpadka mora proizvajalec zagotoviti, da je 

                                                 

 
139

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6521 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6521
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EEO, ki jo da na trg, označena v skladu s standardom SIST EN 50419 z 

znakom iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. 

Znak za označevanje ločenega zbiranja OEEO je prečrtan smetnjak na kolesih, 

kot je razvidno iz slike 45. Primer označevanja ločenega zbiranja EEO na 

označevalni tablici primera električnega ročnega orodja je na sliki 46. 

 

Slika 45: Znak za označevanje OEEO 

Vir: Uredba o OEEO, 2015 

 

Slika 46: Primer označevanja električnega ročnega orodja 

Vir: Lasten, 2016 

Tudi večina predpisov iz področja varstva okolja v Sloveniji izhaja iz usklajevalne 

zakonodaje EU za področje varstva okolja. Med drugim je Evropski parlament 

sprejel tudi Resolucijo z dne 13. septembra 2018 o izvajanju sveţnja o kroţnem 

gospodarstvu: moţnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o 

kemikalijah, proizvodih in odpadkih (2018/2589(RSP)140. 

 

                                                 

 
140

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018IP0353 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018IP0353
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11 ZAKONODAJA O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV 

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 - GPSD141 2001/95/ES. 

Proizvode, ki ustrezajo tem predpisom, prepoznamo tudi po tem, da na njih ne 

bomo našli označevanja skladnosti, ko je npr. oznaka CE, le-ta je namreč obvezna 

in dovoljena samo za tiste proizvode, ki ustrezajo zahtevam posebnim predpisom 

usklajevalne zakonodaje EU novega pristopa (NA) in za gradbene proizvode po 

Uredbi (EU) št. 205/2011 (CPR). Vsi drugi proizvodi (za splošno uporabo) torej ne 

smejo biti označevani z oznako skladnosti CE, morajo pa ustrezati zahtevam 

predpisov o splošni varnosti proizvodov.  

Tipični primeri proizvodov, ki so predmet predpisov o splošni varnosti proizvodov 

so npr. kolesa (bicikli), gimnastična oprema, pohištvena oprema, oprema za otroke 

in nego otrok, tudi npr. igrala za javno uporabo … Moramo pa upoštevati, da tudi 

tovrstni proizvod, če so opremljeni npr. z električno ali elektronsko opremo, tudi 

npr. baterijski proizvodi, ali z mehaničnimi deli, ki omogočajo gibanje brez uporabe 

človeške sile, postanejo takoj predmet posebnih predpisov za EEO, stroje … Tudi 

igrala za lastno uporabo so predmet posebnih predpisov za igrače.   

     

Slika 47: Primeri (ne)varnih proizvodov po predpisih splošni varnosti proizvodov 

Vir: Lasten, po  https://www.google.com/search?q=nevarni+proizvodi,  2019 

                                                 

 
141 GPSD - General Product Safety Directive; direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES: 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/general_product_safe
ty_directive/index_en.htm   

https://www.google.com/search?q=nevarni+proizvodi
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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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 

(harmoniziranih) standardih EN …Seznam izdanih standardov iz tega področja, 

kot seveda tudi za vsa ostala, lahko najdemo na spletni strani Evropske komisije 

oz. iz (zadnje) objave v oktobru 2019142. 

11.1 VARNOST IGRAL 

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. Takšen primer je druţina standardov EN 1176 za 

igrala … (slika 48) 

                                                 

 
142

 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-
product-safety_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698  

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1698
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Slika 48: Primer (nevarnega) igrala za javno uporabo, na več mestih so odprtine, 

ki pomenijo nevarnost zatikanja glave ali telesa; tozadevno preskušanje varnosti 

igrala je določeno v standardu EN 1176-1 

Vir: Lasten, 2010 

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; seveda pa pri tem še vedno 

velja načelo, da je uporaba standardov prostovoljna. 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. 
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11.2 SISTEM RAPEX 

Ko govorimo o nevarnih proizvodih, pogosto naletimo na sistem Evropske unije za 

hitro izmenjavo informacij, imenovan RAPEX143. Sistem temelji na členu 12 

Direktive 2001/95/ES in omogoča hitro izmenjavo informacij med drţavami 

članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki resno 

ogroţajo zdravje in varnost potrošnikov. 

 

Slika 49: Znak sistema RAPEX 

Vir: Lasten, po: https://www.google.com/search?, 2019 

O tem je izdan poseben Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/417144 z dne 8. 

novembra 2018 o določitvi smernic za upravljanje sistema Evropske unije za hitro 

izmenjavo informacij, imenovanega RAPEX, ki je bil vzpostavljen na podlagi člena 

12 Direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov, in njegovega sistema 

obveščanja. Več o tem tudi na: https://www.gov.si/teme/rapex-2/.  

11.3 PRIČAKOVANE SPREMEMBE  

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 proizvodov145. 

                                                 

 
143

 RAPEX - Rapid Exchange of Information System (angl.) / Informacijski sistem Evropske unije za 
hitro izmenjavo informacij med drţavami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi 
s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov 

144
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32019D0417  

145
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0078&from=DE  

https://www.google.com/search
https://www.gov.si/teme/rapex-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32019D0417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0078&from=DE
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Prosti pretok varnih potrošniških proizvodov je eden izmed temeljev Evropske 

unije. Je pomemben steber enotnega trga in potrošnike pri nakupu proizvodov 

navdaja z zaupanjem. 

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. 

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 nove uredbe še naprej (kot doslej GPSD) 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 



Janez Dulc, 2020: Tehnični predpisi 

139 

 

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, je bilo treba Evropsko komisijo pooblastiti, da sprejme ukrepe, 

ki od gospodarskih subjektov zahtevajo, da vzpostavijo ali uporabljajo elektronski 

sistem sledljivosti. 

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 okvir 

evropske standardizacije. To poudarja pomen, ki ga Evropska komisija pripisuje 

pristopu sourejanja, in bo povečalo uporabo evropskih standardov, ki podpirajo 

predlagano uredbo. 

Več o tem na spletnih straneh Evropskega sveta in Sveta EU:  

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/product-safety-market-

surveillance/product-safety/.   

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/product-safety-market-surveillance/product-safety/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/product-safety-market-surveillance/product-safety/
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12 ZAKONODAJA O VARSTVU POTROŠNIKOV 

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 

zagotoviti varnost in varovanje okolja in npr. zagotavljati označevanja in informacij 

in to tudi v slovenskem jeziku. Tozadevno morajo tudi trgovci na drobno146 pri 

prodaji za potrošnike147 slediti določbam 2. in 33. člena ZVPot  (Zakona o varstvu 

potrošnikov)148 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, da mora proizvajalec 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. Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena 

na blagu oziroma na njegovi embalaţi. 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 in mora biti v celoti v slovenskem jeziku.  

Pomembne so tudi določbe 34. člena ZVPot, da mora trgovec na drobno za blago, 

ki je namenjeno prodaji potrošnikom, 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. 

 

                                                 

 
146

 Trgovec na drobno je gospodarski subjekt – distributer, ki kot zadnji v distribucijski verigi 
omogoča dostopnost proizvodov na trgu na način, da jih prodaja končnim kupcem 

147
 Po zakonu o  varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in 

storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.  

148
 Ta zakon ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trţenja blaga in 

storitev s strani podjetij in določa dolţnosti drţavnih organov in drugih subjektov, da te pravice 
zagotavljajo.  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
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13  ZAKONODAJA O VOZILIH 

Za področje vozil, njihovo varnost in dajanje v promet ter s tem zagotavljanje 

varnosti v cestnem prometu imamo obseţno zakonodajo. Le to lahko spremljamo 

preko resornega Ministrstva za infrastrukturo149. Zaradi velike mnoţice različnih 

pravnih aktov, ki so sprejeti za vozila v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji, pa 

lahko to predstavlja kar velik problem, saj se predpisi zaradi hitrega razvoja na tem 

področju pogosto spreminjajo, dopolnjujejo, zamenjujejo.  

Imamo krovni zakona ZMV-1 – Zakon o motornih vozilih150, ki ureja pogoje za 

dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeleţbo v 

cestnem prometu ter pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za 

opravljanje nalog tehničnih sluţb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje 

zbirk podatkov o vozilih.   

13.1 ZAKON O MOTORNIH VOZILIH 

Zakon ima skupno 91 členov, razdeljenih v  več poglavij in oddelkov (ZMV-1, 

2017): 

 I. Splošne določbe (vsebina, predpisi EU, pomen izrazov), 

 II. Pogoji za dajanje na trg in začetek uporabe: 

– Splošne določbe, 

– Homologacija vozil in njihovih delov, 

– Posamična odobritev vozila, 

– Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila, 

 III. Registracija vozil: 

– Splošne določbe, 

– Registracija vozil, 

– Prometno dovoljenje, 

                                                 

 
149

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-
ministrstva-za-infrastrukturo/  

150
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7333  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7333
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– Registrska tablica, 

– Prometno dovoljenje, 

– Registrska tablica, 

– Odjava vozila, 

 IV. Tehnična brezhibnost vozila: 

– Splošne določbe, 

– Tehnični pregledi, 

– Spremembe na vozilih, 

 V. Pogoji za opravljanje nalog (Agencije, tehnične sluţbe, strokovne 

organizacije, registracijske organizacije), 

 VI. Zbirke podatkov (evidenca registriranih vozil in evidenca izvajanja cestnega 

pregleda tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, evidenca homologiranih 

vozil, evidenca izdanih potrdil o skladnosti, evidenca usposabljanj, opravljanja 

preskusov usposobljenosti in podelitve pooblastil izvajalcem nalog, evidenca 

izdanih pooblastil subjektom), 

 VII. Nadzor, 

 VIII. Dostop do informacij o popravilu in vzdrţevanju vozila, 

 IX. Odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov, 

 X. Prehodne in končne določbe. 

Vozila so po določbah 4. člena ZMV-1 lahko dana na trg in se začnejo uporabljati, 

če so skladna s tehničnimi zahtevami glede varnosti, zavarovanja ţivljenja in 

zdravja ljudi ter varstva okolja in z drugimi zahtevami, vezanimi na vozila, če so bili 

njihova skladnost s predpisanimi tehničnimi zahtevami ter tehnično stanje in 

identiteta potrjeni v predpisanem postopku, če so označeni v skladu s predpisi, ki 

urejajo ugotavljanje skladnosti vozil, in če izpolnjujejo druge pogoje, določene s 

tem zakonom.   

13.1.1  Homologacija vozil 

Postopki ugotavljanja izpolnjevanja pogojev so določeni v 6. členu ZMV-1: 

1. homologacija vozil,  

2. homologacija delov vozil in zaščitnih naprav,  

3. odobritev neoriginalnih in nehomologiranih delov in opreme vozil,  
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4. posamična odobritev vozila po splošnih ali posebnih zahtevah,  

5. posamična odobritev predelanega vozila,  

6. redni in izredni pregled vozila po posebnih zahtevah, 

7. identifikacija vozila in  

8. ocena tehničnega stanja vozila.  

Postopke iz 1. do 4. točke izvaja homologacijski organ, strokovne naloge 

preskušanja, preverjanja in kontrole proizvodov pa tehnična sluţba ali 

homologacijski organ, če te naloge opravlja sam. Če homologacijski organ 

opravlja naloge tehnične sluţbe sam, mora izpolnjevati zahteve za tehnično 

sluţbo.  

Postopek iz 5. točke izvaja tehnična sluţba.  

Postopke iz 6. do 8. točke izvaja strokovna organizacija.  

Homologacija je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip 

proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve in, če je skladen z zahtevami, podeli 

certifikat o homologaciji. Vlogo za podelitev homologacije tipa proizvoda vloţi 

proizvajalec, posebej za vsak tip proizvoda. V postopku homologacije mora 

proizvajalec navajati popolne in resnične podatke (ZMV-1, 2017, 11. člen).  

Homologacija in preskusi, kontrole ali pregledi, na katerih temelji homologacija, 

morajo biti opravljeni v skladu z veljavnimi predpisi. Homologacija se podeli tipu 

proizvoda, ki izpolnjuje predpisane zahteve. Podeljene homologacije so veljavne 

ter sta dajanje na trg in začetek uporabe proizvodov na njihovi podlagi dovoljena 

do sprejetja novih, dopolnjenih oziroma spremenjenih zahtev (ZMV-1, 2017, 12. 

člen). 

Proizvajalec je odgovoren za to, da je vsak proizvod skladen s homologiranim 

tipom proizvoda in mora homologacijskemu organu omogočiti izvajanje ustreznega 

nadzora nad homologiranimi tipi proizvodov (ZMV-1, 2017, 13. člen).   
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Proizvajalec mora vsakemu vozilu homologiranega tipa priloţiti potrdilo o 

skladnosti, s katerim jamči, da je izdelano vozilo skladno s tipom, ki je bil 

homologiran (ZMV-1, 2017, 13. člen).   

13.1.2  Posamična odobritev vozila 

Posamična odobritev vozila je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, 

ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje predpisane zahteve, in ob skladnosti 

podeli certifikat o posamični odobritvi vozila. Na podlagi tega certifikata izda zaradi 

registracije vozila tehnična sluţba še potrdilo o skladnosti. Vlogo za posamično 

odobritev vozila vloţi njegov proizvajalec ali lastnik vozila, posebej za vsako vozilo  

(ZMV-1, 2017, 16. člen). 

Takšen postopek se lahko izvede (ZMV-1, 2017, 16. člen): 

 za vozilo, katerega tip ni bil homologiran,  

 za rabljena uvoţena vozila,   

 za vozilo, ki je bilo posamično odobreno, vendar je ta odobritev omejena na 

drţavo, ki je to odobritev podelila, in  

 še druge posebnosti. 

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede tudi za vozilo, 

katerega skladnost s predpisi je ţe bila ugotovljena, če je bila na njem pozneje 

narejena predelava (predelano vozilo), ki ustreza vsaj enemu od naslednjih 

kriterijev (ZMV-1, 2017, 18. člen):  

 se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,  

 vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila,  

 vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila.  

13.1.3  Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila 

22. člen zakona ZMV-1 določa med drugim tudi pogoje za registracijo vozil v 

Republiki Sloveniji in sicer identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila, če za 

vozilo ni zagotovljenega predpisanega potrdila o skladnosti v slovenskem jeziku.  

Fizična ali pravna oseba, ki ţeli registrirati in začeti uporabljati novo vozilo, 

katerega tip je bil homologiran ali posamično odobren v skladu z usklajenimi 
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predpisi Evropske unije o homologaciji in posamični odobritvi vozila, vendar zanj ni 

pridobila potrdila o skladnosti v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 

njegovi podlagi, vloţi pri strokovni organizaciji zahtevo za identifikacijo in oceno 

tehničnega stanja vozila. Enako se mora postopati tudi za prvo registracijo vozila, 

za katero je bil v drugi drţavi članici EU izdan registracijski dokument, ki omogoča 

začasno ali trajno registracijo, ali za vozilo, ki je bilo v uporabi v drugi drţavi članici 

EU, če registracija zanj ni obvezna; tudi v tem primeru se mora pri strokovni 

organizaciji opraviti identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila.  

Pri tem je »strokovna organizacija« določena kot strokovni organ za izvajanje 

postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila, rednih in izrednih 

pregledov vozil po posebnih zahtevah ali tehničnih pregledov.  

ZMV-1 določa tudi kaj je »tehnična sluţba« in sicer je pooblaščena kot strokovni 

organ za izvajanje preskusov ali kontrol ali pregledov v postopku homologacije ali 

posamične odobritve vozila in posamične odobritve predelanih vozil. Seznam teh 

strokovnih organov najdemo na spletnih straneh Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa (AVP151).152 

13.2 PODZAKONSKI PREDPISI IN TSV 

Poleg krovnega zakona ZMV-1 imamo tudi tu še vrsto podzakonskih predpisov in 

t.i. tehničnih specifikacij za vozila (TSV153), ki so (predpisi in TSV) usklajene s 

tozadevno zakonodajo v EU. 

Velik del te zakonodaje obravnava vozila, ki se uporabljajo v cestnem prometu in 

za njih veljajo posebni predpisi o EU–homologaciji vozil154. V to skupino 

                                                 

 
151

 AVP – Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa   
152

 https://www.avp-rs.si/vozila/seznam-izvajalcev-s-podrocja-vozil/   
153

 TSV – Tehnična specifikacija za vozila 
154

 Homologacija je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, tip dela vozila 
ali tip zaščitne naprave izpolnjuje predpisane zahteve, in če je skladen, podeli certifikat o 
homologaciji. Vlogo za podelitev homologacije tipa proizvoda vloţi proizvajalec. Po pridobljenem 
certifikatu proizvajalec za vsako izdelano vozilo  potem, ko v svoji proizvodnji zagotovi skladnost s 
certificiranim tipom vozila in s tem skladnost z zahtevami predpisov, izda Potrdilo EU o skladnosti. 
Samo ta dokument je potem osnova za prosti pretok vozila na Notranjem trgu EU in za registracijo 
vozila ter začetek uporabe v prometu. 

https://www.avp-rs.si/vozila/seznam-izvajalcev-s-podrocja-vozil/
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proizvodov spada tudi veliko opreme, ki se vgrajuje v vozila. Osnovna EU direktiva 

na tem področju je Direktiva 2007/46/ES155. Direktiva kot »okvirna direktiva« ima 

še veliko dopolnitev in sprememb. Poleg tega pa EU zakonodajo o vozilih 

predstavlja še veliko drugih direktiv in uredb.  

Zahteve za cestna vozila in opremo, ki so predmet prostega pretoka blaga v EU, 

so torej določene v EU direktivah in uredbah, v zakonodajo v RS so prenesene 

preko Zakona o motornih vozilih – ZMV-1 in njegovih podzakonskih predpisov. 

Najbolj obseţen tak 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 75/2017-ZMV-1) in le – ta, tako kot 

še veliko drugih pravnih aktov s področja vozil v RS, prevzema tudi EU direktivo 

2007/46/ES, ki pa bo s 1. 9. 2020 zamenjana z Uredbo (EU) 2018/858 in le-ta 

prinaša kar velike spremembe. 

Gre torej za predpise, ki določajo zahteve za vozila. Iz Zakona o motornih vozilih 

in Pravilnika o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in 

samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila je potrebno izpostaviti 

določbe, kako morajo postopati ţe proizvajalci vozila, da lahko svoj proizvod sploh 

dajo na trg in da lahko kupec potem vozilo brez teţav registrira za uporabo v 

cestnem prometu. Proizvajalec vozila mora po izvedenem načrtovanju (razvijanju) 

in izdelavi t.i. opisne dokumentacije (tehnična dokumentacija, kot jo poimenuje 

zakonodaja za vozila) izvesti poseben postopek ugotavljanja skladnosti vozila z 

zahtevami predpisov za vozila, ta postopek se imenuje homologacija. Izvajajo ga 

od drţave pooblaščene organizacije (homologacijski organi, v RS je to AVP - 

Javna agencija RS za varnost prometa). Le ta podrobno pregleda opisno 

dokumentacijo za nov tip vozila, ki ga proizvajalec namerava serijsko izdelovati in 

prodajati na Notranjem trgu EU; homologacijski organ lahko izvede tudi 

preskušanja in testiranja, ki so lahko tudi virtualna … Če je vse skladno z 

                                                 

 
155

 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 Okvirna direktiva; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0046  

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3592/zakon-o-motornih-vozilih-zmv-1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
https://www.avp-rs.si/vozila/ugotavljanje-skladnosti/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0046
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zahtevami predpisov, proizvajalec pridobi homologacijsko potrdilo (Certifikat o 

homologaciji). Homologacija proizvajalcu omogoča, da za vsako proizvedeno 

vozilo potem izda EU-Potrdilo o skladnosti (EU-Certifikat o skladnosti), kar je 

osnova za registracijo vozila in vključitev v cestni promet.  

Poleg osnovnega predpisa (Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter …) 

imamo v RS  še nekaj drugih pravilnikov, ki se (omejeno glede na določbe ZMV-1) 

uporabljajo za pregledovanje in potrjevanje skladnosti različnih vrst (tudi rabljenih 

ter predelanih) vozil. Eden pomembnejših takih predpisov je tudi Pravilnik o 

tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 43/2019)156. 

Če je predmet ugotavljanja skladnosti npr. uvoţeno157 rabljeno vozilo ali pa 

posamično predelano158 vozilo ali pa prirejena vozila (predelana) npr. za potrebe 

gasilcev ali pa npr. tovorno vozilo opremljeno z opremo za dviganje …, se v RS za 

takšno vozilo izvede t.i. posamična odobritev, ki je prav tako določena v Zakonu o 

motornih vozilih ZMV-1 in v gornjem predpisu (Pravilnika o odobritvi motornih in 

priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 

namenjenih za taka vozila) ter še dodatno v starejšem (smiselno še veljavnim, če 

ni v nasprotju z zakonom ZMV-1) Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil. 

Posamična odobritev vozila je postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, 

ali pregledano posamezno vozilo izpolnjuje predpisane zahteve, in ob skladnosti 

podeli certifikat o posamični odobritvi vozila. Na podlagi tega certifikata izda 

tehnična sluţba še potrdilo o skladnosti zaradi registracije vozila. Postopek 

posamične odobritve vozila se lahko izvede tudi za vozilo, katerega tip ni bil 

homologiran ali posamično odobren v skladu s predpisi. 

Pri vozilih je glede predpisov za ugotavljanje skladnosti specifično tudi to, da 

imamo vrsto tako imenovanih TSV - Tehničnih specifikacij za vozila in le ta 

                                                 

 
156 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442 

157
 »uvoz« po določbah zakonodaje (tudi ZMV-1) pomeni fizičen prenos vozila iz drţav, ki niso 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, na ozemlje Republike Slovenije, 
kot dela carinskega območja Evropske unije 

158
 vozila, ki so bila sicer homologirana v skladu s predpisi in so bila predelana, preden so bila prvič 

registrirana ali dana v uporabo 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/MOTORNA_VOZILA/Predpisi/Pravilnik_o_ugotavljanju_skladosti_vozil_-_NPB_1.pdf
http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/cestni_promet_in_logistika/podrocje_vozil/veljavni_predpisi/vozila_tsv/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11442
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podrobneje določajo zahteve za posamezne lastnosti in posamezne dele vozil, 

posamezne sisteme, posamezne enote … Tehnične specifikacije za vozila so 

izdane na podlagi 17. člena Pravilnika o pripravljanju in izdajanju tehničnih 

specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 1/12 in 75/17 – ZMV-1) kot 

Seznami tehničnih specifikacij ter z njimi povezani evropski in UN/ECE159 predpisi. 

Ekonomska komisija Zdruţenih narodov za Evropo (UN/ECE) je ena od petih 

regionalnih komisij Zdruţenih narodov. Pod pokroviteljstvom UN/ECE je bilo 

sprejetih več kot 250 predpisov in standardov ter več kot 30 konvencij in 

protokolov, večino katerih je podpisala tudi Slovenija (UN/ECE, 2019). Priloga II 

nove Uredbe (EU) 858/2018 vključuje vse zahteve za EU-homologacijo vozil, 

sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ravno v obliki seznama 

regulativnih aktov (Pravilnikov ZN160), ki vsebujejo te zahteve. 

13.3 DIREKTIVA 2007/46/ES IN UREDBA (EU) 2018/858 

Tako v Zakonu o motornih vozilih, kot tudi v večini njegovih podzakonskih 

predpisov uvodoma najdemo zapis, da ti akti (slovenski zakon in pravilniki)  zakon 

prenašajo v pravni red Republike Slovenije posamezne EU direktive in med  njimi 

predvsem Direktivo 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 (Okvirna direktiva), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/758 o 

zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot 

storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES161. 

 

                                                 

 
159

 UN/ECE - United Nations Economic Commission for Europe (angl) / Ekonomska komisija 
Zdruţenih narodov za Evropo 

160 
ZN – Zdruţeni narodi 

161
 zadnja prečiščena različica 1.9.2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32007L0046,  

seznam sprememb in posodobitev: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:02007L0046-20190901  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32007L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02007L0046-20190901
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02007L0046-20190901
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V letu 2018 je bila Direktiva 2007/46/ES zamenjana z Uredbo (EU) 2018/858162. 

Ta uredba se bo uporabljala od 1. septembra 2020 in je v celoti zavezujoča in se 

neposredno uporablja v vseh drţavah članicah. Uredba ima veliko prilog, 

predvsem je obširen seznam  v Prilogi II vseh zahtev za EU-homologacijo vozil, 

sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot. Uredba prinaša kar 

veliko sprememb in novosti glede na obstoječa pravila pri zagotavljanju varnosti za 

vozila v cestnem prometu in bo vplivala med drugim na izvajanje EU-homologacij 

ter tudi na druge postopke potrjevanja skladnosti na tem področju. 

S tem, ko bo s 1. 9. 2020 osnovni predpis za varnost motornih vozil in vse 

pripadajoče opreme izdan v obliki uredbe EU, ki pomeni pravni akt, ki se v vseh 

drţavah članicah uporablja neposredno, bo narejen velik premik k poenostavljanju 

in boljši preglednosti ter razumljivosti zakonodaje. Del slovenskih pravilnikov (o EU 

homologacijah in posamičnih odobritvah …) bo tako postal odvečen, ker se bo 

uporabljala neposredno EU uredba. 

Nova EU uredba o odobritvi in trţnem nadzoru motornih vozil in njihovih 

priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, 

namenjenih za taka vozila tudi sicer vpeljuje pojem kot je nacionalna homologacija 

in nacionalni organi. Nacionalni organi bodo morali uporabljati in izvrševati zahteve 

te uredbe na enoten način po vsej Uniji, da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje in preprečili uporabo različnih standardov v Uniji. 

Nova uredba EU ureja tudi področje regulativnih aktov, ki določajo zahteve za 

vozila. S spremembami prilog (še posebej Priloge II) k Uredbi (EU) 858/2018 je 

(bo) zagotovljeno, da so (bodo) sklici na pravilnike ZN in njihove zadevne 

spremembe na seznamu ustreznih regulativnih aktov vedno posodobljeni. 

Pravilniki UN/ECE in njihove spremembe so vključeni v zakonodajo o EU-

homologaciji. Na Komisijo je prenešeno pooblastilo, da sprejme akte v zvezi s 

                                                 

 
162

 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in 
trţnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 
ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES; 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
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spremembo prilog k tej uredbi, da se zagotovi, da so sklici na pravilnike ZN in 

njihove zadevne spremembe na seznamu ustreznih regulativnih aktov vedno 

posodobljeni. 

13.4 AFERA DIESELGATE 

Veliko škode glede zaupanju v zakonodajo na področju vozil je povzročila  afera 

Volkswagen (Dieselgate) oz. škandal z izpusti dizelskih vozil (slika 50). VW je 

jeseni 2015 priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po svetu opremil z 

goljufivo programsko opremo, ki je zagotovila, da so bili izpusti škodljivih plinov v 

avtomobilskem izpuhu na uradnih testih niţji od dejanskih na cesti. Sedaj po 

plačilu ogromnih kazni v ZDA (nekaj 10 milijard evrov oz. do 10.000 dolarjev 

odškodnine na vozilo) ima VW npr. tudi skupinsko toţbo preko 450.000 lastnikov 

dizelskih vozil v Evropi. Volkswagen je imel sicer doslej z afero dieselgate okoli 30 

milijard evrov stroškov, večino denarja je namenil za ameriško trţišče (24ur.com, 

2019). 

 

Slika 50: Nemški proizvajalec VW je z afero dieselgate povzročil veliko škode ne 

samo lastnikom vozil ampak tudi druţbi nasploh 

Vir: 24ur.com, 2019 
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14 ZAKONODAJA ZA ŢELEZNICE 

Pod okrilje Ministrstva za infrastrukturo spada tudi urejanje zakonodaje za 

ţeleznice in proizvode iz tega področja. Krovni zakon pri tem je Zakon o varnosti v 

ţelezniškem prometu (ZVZelP-1)163, Uradni list RS, št. 30/2018. 

Ta zakon določa pogoje za zagotovitev varnega in urejenega ţelezniškega 

prometa, odgovornosti in pristojnosti udeleţencev pri zagotavljanju varnosti 

ţelezniškega prometa, razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih 

metod, skupna načela pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti 

ţelezniškega prometa na območju prog v Republiki Sloveniji ter pogoje za varen 

ţelezniški promet na industrijskih tirih in progah drugih ţeleznic. Ta zakon določa 

tudi naloge in pristojnosti varnostnega organa, inšpekcijskega organa, naloge in 

pristojnosti preiskovalnega organa ter načela za izdajanje, podaljševanje, 

spreminjanje oziroma razveljavljanje varnostnih spričeval in pooblastil. (ZVZelP-1, 

2018, 1. člen) 

Ta zakon določa pogoje za zagotovitev, izboljšanje in razvoj interoperabilnega164 

ţelezniškega sistema na območju Republike Slovenije, z namenom tehnične 

harmonizacije, poenostavitve, izboljšanja in razvoja mednarodnih ţelezniških 

prevoznih storitev na skupnem trgu Evropske unije in Evropskega gospodarskega 

prostora (EGP) s tretjimi drţavami. Ti pogoji se nanašajo na načrtovanje, gradnjo, 

začetek obratovanja, nadgradnjo, obnovo, obratovanje in vzdrţevanje delov 

ţelezniškega sistema, na poklicno usposobljenost ter zdravstvene in varnostne 

pogoje za osebje, ki sodeluje pri njegovem obratovanju in vzdrţevanju. (ZVZelP-1, 

2018, 1. člen) 

S tem zakonom se urejajo tudi pogoji in postopki za izdajo dovoljenj in spričeval za 

strojevodje ter pogoj za opravljanje dela osebja, ki opravlja varnostno kritične 

naloge v ţelezniškem prometu. (ZVZelP-1, 2018, 1. člen) 

                                                 

 
163

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1354?sop=2018-01-1354  

164
 „interoperabilnost“ pomeni zmoţnost ţelezniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen 

promet vlakov ob zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti ( 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1354?sop=2018-01-1354
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Ta (v letu 2018 prenovljeni) zakon delno prenaša v slovenski pravni red določbe 

naslednjih prenovljenih EU direktiv Evropskega parlamenta in Sveta:  

 Direktiva 2016/798165 o varnosti na ţeleznici,  

 Direktiva 2016/797/EU166 o interoperabilnosti ţelezniškega sistema v Evropski 

uniji;  

 Direktive 2007/59/ES167 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive 

in vlake na ţelezniškem omreţju Skupnosti, zadnjič spremenjene z Direktivo 

Komisije (EU) 2016/882 glede jezikovnih zahtev.  

S tem zakonom je določena tudi nacionalna kontaktna točka kot pristojni organ za 

izvajanje nalog skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1305/2014 o tehnični 

specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za 

tovorni promet ţelezniškega sistema v Evropski uniji.  

14.1 DIREKTIVA 2016/797/EU 

V tej direktivi so določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti za uresničitev 

interoperabilnosti ţelezniškega sistema Unije v skladu z Direktivo (EU) 2016/798, 

da bi določili optimalno raven tehnične harmonizacije, omogočili poenostavitev, 

izboljšanje in razvoj ţelezniških prevoznih storitev znotraj Unije in s tretjimi 

drţavami ter prispevali k dokončni vzpostavitvi enotnega evropskega ţelezniškega 

območja in postopnemu oblikovanju notranjega trga. Ti pogoji zadevajo zasnovo, 

gradnjo, začetek obratovanja, nadgradnjo, obnovo, obratovanje in vzdrţevanje 

delov tega sistema, kakor tudi poklicno usposobljenost ter zdravstvene in 

varnostne pogoje za osebje, ki sodeluje pri njegovem obratovanju in vzdrţevanju. 

 V tej direktivi so predpisane določbe, ki se nanašajo na komponente 

interoperabilnosti, vmesnike in postopke pri posameznih podsistemih ter na pogoje 

                                                 

 
165

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016L0798  

166
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0797  

167
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0059  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016L0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0059
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zdruţljivosti ţelezniškega sistema Unije v celoti, ki so potrebni za doseganje 

njegove interoperabilnosti. 

Po tej direktivi (2016/797/EU) „komponente interoperabilnosti“ pomeni vsako 

osnovno komponento, skupino komponent, podsklop ali celoten sklop opreme, 

vgrajene ali namenjene vgradnji v podsistem, od katerih je neposredno ali 

posredno odvisna interoperabilnost ţelezniškega sistema, vključno z 

opredmetenimi in neopredmetenimi sredstvi. 

Direktiva uvaja pojem „tehnična specifikacija za interoperabilnost“ (TSI), kar 

pomeni specifikacijo, sprejeto v skladu s to direktivo, ki velja za vsak podsistem ali 

del podsistema, da bi zadostil bistvenim zahtevam in zagotovil interoperabilnost 

ţelezniškega sistema Unije. Komponente interoperabilnosti izpolnjujejo bistvene 

zahteve, če so skladne s pogoji iz ustrezne TSI ali ustreznih evropskih specifikacij, 

izdelanih zaradi uskladitve s temi pogoji. Izjava »ES“ o skladnosti ali primernosti 

za uporabo dokazuje, da so bili za komponente interoperabilnosti uporabljeni 

postopki iz ustrezne TSI za oceno skladnosti ali primernosti za uporabo 

(2016/797/EU, člen 9) 
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15 ZAKONODAJA ZA ŢIČNICE 

Prav tako Ministrstvo za infrastrukturo ureja področje zakonodaje in s tem 

tehničnih predpisov na področju ţičnic168. Ob koncu leta 2019 sta na seznamu tudi 

še Zakon o ţičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 

33/14) in Pravilnik o ţičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 36/05, 

106/05, 57/07 in 87/11), ki pomeni prevzem direktive 2000/9/ES z dne 20. marca 

2000 o ţičniških napravah za prevoz oseb, pri čemer pa nikjer ne zasledimo 

obvezne neposredne uporabe Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 9. marca 2016 o ţičniških napravah in razveljavitvi Direktive 

2000/9/ES169. Ta uredba, ki pomeni enega od posebnih predpisov usklajevalne 

zakonodaje novega pristopa (NA), prenovljene po NLF, je v celoti zavezujoča in se 

neposredno uporablja v vseh drţavah članicah od 21. aprila 2018. 

Imamo pa v Republiki Sloveniji Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ţičniških 

napravah (Uradni list RS, št. 19/18)170, ki pa jo gornji zakon in pravilnik v ničemer 

ne upoštevata oz. niti slovenska uredba in niti uredba (EU) (še) nista navedena v 

seznamu veljavnih predpisov na navedenih straneh Ministrstva za infrastrukturo. 

                                                 

 
168

 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-
ministrstva-za-infrastrukturo/  

169
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016R0424  

170
 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7718 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-za-infrastrukturo/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32016R0424
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7718
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16 ZAKLJUČEK 

Vsak dan prinaša za naša podjetja in vse druge organizacije nove izzive. Tehnika 

in tehnologija se stalno razvijata, trg je vse bolj globalen. Na njem se stalno 

pojavljajo novi ponudniki z novimi proizvodi in novimi oblikami ponudbe. Tako kot 

se spreminja trg in ponudniki na njem, se spreminjajo tudi pričakovanja, ţelje, 

potrebe in zahteve kupcev ter širšega trţenjskega okolja. Kdor ţeli uspeti v 

današnjem poslovnem svetu in tem globalnem okolju, mora spremembe skrbno 

spremljati in se hitro ter ustrezno odzivati, vse s ciljem čim bolj zadovoljiti svoje 

kupce ter druge zainteresirane strani  in ohraniti svoj poloţaja na trgu.  

Vsakodnevno mora preverjati stanje in ga izboljševati. Spremljati in upoštevati 

mora tudi spremembe predpisov, ki določajo vedno stroţje zahteve po varnih, 

okolju prijaznih, energetsko učinkovitih proizvodih. Da proizvajalci tem zahtevam 

laţje sledijo, se pripravljajo tudi novi standardi, ki določajo tehnične značilnosti in 

so dejansko v pomoč proizvajalcem pri razvijanju proizvodov. 
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