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PREDGOVOR 

Ko spremljam, kaj se v Sloveniji dogaja okrog »zaščitnih mask«, pa ne toliko glede 

zasluţkarstva, ampak zaradi tako velikega nepoznavanja in nestrokovnosti o tem, kaj 

so predmetni proizvodi in čemu morajo ustrezati, sem se odločil, da o tem 

spregovorim. Govori se o »certificiranih maskah«, o »CE certifikatu«, o »ISO 

certifikatu«, o …..  

Odločil sem se, da se maskam kot delu zaščitne opreme v povezavi z epidemijo 

COVID-19, posvetim maksimalno celovito in da teorijo podprem s primeri. Med to 

namensko zaščitno opremo imamo zelo široko skupino različnih proizvodov. Imamo 

higienske maske in osebno varovalno opremo za zaščito dihal, obraza, oči, rok, 

telesa ter medicinske pripomočke: medicinske rokavice, kirurške maske, oprema za 

intenzivno nego in drugo medicinsko opremo (kot npr. pljučne ventilatorje). Okolje je 

premalo podučeno, kaj ti proizvodi so in kakšne so za njih med drugim zahteve, da 

so sploh lahko na trgu in potem v uporabi. Stroka  je pri tem preveč odsotna, v svojih 

sporočilih premalo celovita, včasih celo neenotna. Mnoţice ljudi na različnih nivojih in 

ob različnih prilikah v povezavi s COVID-19 govorijo in pišejo včasih kar 

»neumnosti«. Ţal pa nestrokovnost ni prisotna samo v govorjenju in pisanju, človek 

dobi občutek, kot da ni nikjer nikogar, ki bi na trgu s temi proizvodi naredil red. Sedaj, 

ko se stanje ţe nekoliko normalizira, bi bilo to potrebno. Slišati je bilo, in stanje na to 

kaţe, tudi to, da se ne ve, kdo bi nadziral kvaliteto teh proizvodov ….  

Svojo oceno o neurejenosti na trgu sem oprl na analizo, ki sem jo opravil v času od 

29.4.2020 do 5.05.2020 in sicer na način, da sem si na spletu ogledal spletno 

ponudbo za različne maske, ki naj bi bile primerne za uporabo v času epidemije. 

Ogledal sem si 15 takšnih ponudnikov, največ (12) je takšnih, ki ponudba zaščitnih 

sredstev ni njihova glavna dejavnost. Z zanimanjem sem se seznanil tudi z 

informacijami, kako se za trg pripravljata dva skorajšnja proizvajalca mask v Sloveniji. 

Na koncu tega gradiva je povzetek tipičnih neskladnosti in tudi pozitivni primeri. 

Ne ţelim biti (v svojih informacijah o zaščitnih maskah) razsodnik o tem, ali imamo v 

času »pojemanja« pandemije primerno zaščitno opremo in koliko je le te na 

posameznih mestih mogoče tudi ne najbolj primerne ali celo neustrezne. Predvsem 
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izpostavljam (iz svojih analiz in nekaterih drugih informacij), da je veliko neskladnosti 

s predpisi. Ali so te neskladnosti tudi takšne, da maske niso (najbolj) primerne za 

uporabo, ali jih je mogoče celo potrebno umakniti iz trga ali uporabe, si ne dovolim 

odločati oz. sporočati. Ne nazadnje različnih proizvodov (fizično) niti nisem vseh 

videl, niti kakorkoli preskušal. Tudi nisem imel popolnih informaciji, za kaj so 

konkretno namenjeni. Predvidevam pa, da je ogromno mask npr. brez moţnosti 

kakršnekoli nedvoumne identifikacije in brez primernih (potrebnih in predpisanih) 

informacij in navodil v slovenskem (ali vsaj kakem drugem na splošno razumljivem) 

jeziku. Sem pa v svojih informacijah na več mestih sporočil, kako naj bi se npr. 

potrebne maske konkretno določale in nabavljale ter dajale v uporabo ali drugače 

omogočalo njihovo dostopnost na trgu. Pri tem bi se morale maske tudi pregledovati 

in potem ocenjevati o primernosti za konkretno uporabo z ocenjevanjem tveganj. 

V pripravi svojih informacij sem na več mestih dodal še vsebine s strani Evropske 

komisije izdanega dokumenta: PRIPOROČILA KOMISIJE z dne 13.3.2020 o 

postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru groţnje COVID-19 na: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-

PART-1.PDF. V teh priporočilih nisem našel ničesar takega, kar bi bilo lahko v mojem 

gradivu neskladno s temi priporočili. Bil pa sem seveda veliko bolj konkreten. V njem 

se navaja vse to, kar jaz bolj obširno in vsaj delno konkretizirano, predstavljam v 

svojih informacijah.  

Tema o zaščitnih maskah v času pandemije in njenega »pojemanja« pa vendarle ni 

tako enostavna, da bi se jo dalo napisati na samo nekaj straneh. Na samem začetku 

tudi tisti najbolj poklicani niso vedeli (in znali), kako se glede na nastale in hitro 

spreminjajoče razmere sploh lotiti zagotavljanja zaščitne opreme in pri tem še 

ustrezne kakovosti.... Večini pri tem zaradi nastalih napak prav gotovo ne gre 

zameriti. Velja jim izreči zahvalo in »kapo dol«. A prav vsi (očitno) vendarle niso 

povsem ustrezno opravili svojega poslanstva.  Prevečkrat se je ţal pristopilo ne 

najbolj primerno, ponekod celo napačno. Jaz opozarjam na premajhno strokovnost in 

pri tem imam v mislih tudi oz. samo zagotavljanje skladnosti z zakonodajo glede 

zahtev za proizvode t.j. zaščitno opremo. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
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Sicer pa nikogar ne silim v branje tega kar obseţnega gradiva. Jaz sem ponudil svoje 

zanje, razumevanje in izkušnje ter spoznanja o tej temi v obliki predmetnega zapisa. 

Vse, kar sem dal na papir, izhaja iz tega, kar sem videl in slišal v medijih in me je to 

potem spodbudilo, da sem naredil še konkretno analizo stanja na trgu. To sem 

opravil potem, ko naj bi se stanje vendarle malo umirilo in normaliziralo.  Tako, kot je 

mene spodbudilo slišano, videno in zaznano, tako bi morale moje informacije in 

analize spodbuditi marsikoga v naši drţavi, da se bomo lotili nekaterih stvari malo 

drugače. S tem namenom sem se kot drţavljan Republike Slovenije vsega tega tudi 

lotil. Osredotočil sem se na zelo ozko področje posebnih proizvodov, ki so namenjeni 

za zaščito ljudi z različnimi maskami pred tveganji povezanimi z varnostjo  in 

predvsem zdravjem v času epidemije v različnih okoljih ....  

Pri vsem svojem prizadevanju za podajanje ustreznih informacij o zaščitnih maskah 

sem izhajal iz tega, da gre za proizvode, za katere je druţba (njene oblasti v drţavi 

oz. v EU) predpisala zahteve tudi v obliki obvezne tehnične zakonodaje, podprla pa 

še s pripravo posameznih standardov. To bi morali upoštevati seveda najprej 

proizvajalci. Zahteve bi morali poznati in upoštevati vsi, ki določajo ustrezno zaščitno 

opremo in tisti, ki jo nabavljajo ter v nadaljevanju tudi vsi, ki omogočajo njeno 

dostopnost na trgu. Veliko tega velja tudi za vse, ki na koncu dajejo zaščitno opremo 

v uporabo in tiste, ki jo uporabljajo. Če kdorkoli v tej verigi, še posebej pa povsem na 

začetku, zataji, potem lahko pridemo do stanja, kot sem ga ugotovil s svojo analizo, 

V ponudbi je še vedno veliko npr. zaščitnih mask, ki ni skladna s predpisi. To smo 

sicer kot druţba na samem začetku pandemije nekako sprejeli oz. tolerirali. 

Nesporno smo bili v resnih teţavah in v nenormalnih pogojih, v vsesplošnem 

pomanjkanju opreme ter nereda in tudi špekulacij na trgu. Ne govorim o cenah in 

provizijah, omejujem se izključno na (ne)ustrezno kakovost in pri tem predvsem 

(ne)skladnost s tehnično zakonodajo (predpisi za same proizvode). Tu zopet 

obračam pozornost na priporočila Evropske komisje, iz katerih ne izhaja, da je (tudi 

še danes) dobro prav vse, kar se je v času najhujše krize sploh dalo dobiti na trgu 

(povsem legalno ali pa tudi kako drugače). 
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POVZETEK 

Kot dokaz objektivnosti mojih ocen o nepravilnostih sem v tem informativnem gradivu 

najprej predstavil zakonodajo za tri različna področja zaščitnih mask. V nadaljevanju 

sem opisal proces od določanja potrebne opreme, njeno zagotovitev in samo 

uporabo. Na kratko sem predstavil, kako naj bi potekal tudi nadzor v tem celotnem 

procesu. Da pa ne bi vsa "teorija" ostala nepodprta, sem v zadnjem delu zapisa 

predstavil ugotovitve o tipičnih primerih neskladnih proizvodov. Te sem utemeljil ter 

pri tem ne izpostavljal samo samih neskladnosti (mogoče celo samo 

administrativnih), ampak predvsem to, kako veliko je ob tem zavajajočega 

sporočanja (npr. v spletni ponudbi) in zavajajočega govorjenja o teh proizvodih. To 

(zavajanje) največkrat izhaja iz premajhne strokovnosti tistih, ki to sporočajo in o tem 

govorijo. V to, koliko je ob tem tudi namernega zavajanja, se ne ţelim spuščati. 

Prodajati proizvode na način, da se na veliko sporoča in govori tudi o skladnosti s 

predpisi, čeprav to velikokrat ni res ţe na prvi pogled, ne bi smelo biti (sedaj več) 

sprejemljivo. Z opravičevanjem (izgovarjanjem) za napake v omogočanju njihove 

dostopnosti na trgu in za uporabo s sklicevanjem na pomanjkanje mask, bi se tudi 

moralo ţe prenehati. 

To informativno gradivo o zaščitnih maskah je pripravljeno v pričakovanju, da se 

bodo predvsem najbolj tangirani organizirali in učinkovito zagotovili, da bodo maske 

(in druga zaščitna oprema) ustrezne kakovosti. Poskušal sem pojasniti, kaj ustrezna 

kakovost sploh je.  

Največ bomo vsi naredili, če se bo od "dobaviteljev" (vseh, ki so vključeni v določanje 

in zagotavljanje zaščitnih sredstev) zahtevalo, da svoje delo opravijo kvalitetno (tako 

kot je pravilno in v veliki meri tudi predpisano) in nam zagotovijo za uporabo zaščitna 

sredstva ustrezne kvalitete. 

KLJUČNE BESEDE: higienske maske, osebna varovalna oprema (OVO), Uredba 

(EU) 2016/425, medicinski pripomoček (MP), Uredba (EU) 2017/745, skladnost 

proizvodov z zahtevami predpisov, oznaka CE, Izjava EU o skladnosti, ocenjevanje 

tveganj, varnost in zdravje pri delu (VZD) 
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1 SPLOŠNI IZRAZI, KRATICE IN OKRAJŠAVE 

V tem poglavju so najprej predstavljeni in informativno pojasnjeni nekateri izrazi, 

kratice in predvsem okrajšave, ki se pogosto pojavljajo v tem zapisu oz. 

obravnavanem področju.  

Okrajšava Pomen 

VZD Varnost in zdravje pri delu 

ZVZD-1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (angl.) / Coronavirusna bolezen 2019 

(COVID-19) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

TIRS Trţni inšpektorat Republike Slovenije 

MZ Ministrstvo za zdravje  

JAZMP Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 

MDDSZ Ministrstvo za delo, druţino , socialne zadeve in enake moţnosti  

IRSD Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje 

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 … 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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EC / ES European Community (angl.) / Evropska skupnost 

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

skupnost 

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

usklajevalno zakonodajo EU Novega pristopa NA, prenovljene po NLF 

NA New Approach (angl.) / 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 (angl.) / 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) 

Izjava EU o 

skladnosti 

Dokument s predpisano vsebino v usklajevalni zakonodaji EU novega 

pristopa NA, prenovljeni po NLF; izda jo proizvajalec za svoj proizvod 

pred dajanjem na trg in potrdi skladnost proizvoda z zahtevami vseh 

predpisov, ki veljajo za proizvod ter nato proizvod označi z oznako CE 

Certifikat o 

EU pregledu 

tipa 

Dokument, ki ga izda priglašeni organ (NB) potem, ko opravi postopek 

EU-pregleda tipa  (po modulu B) in ga pri njem naroči proizvajalec, če 

je tako določeno v enem od  posebnih predpisov usklajevalne 

zakonodaje EU Novega pristopa; certifikat o EU pregledu tipa je 

sestavni del tehnične dokumentacije in ni dokazilo o skladnosti 

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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končnega proizvoda, le-to je Izjava o skladnosti in jo izda proizvajalec 

potem, ko je izvedel vse predpisane postopke ugotavljanja in 

potrjevanja skladnosti in med drugim tudi zagotavljanje skladnosti 

proizvoda tudi v serijski proizvodnji in sicer po enem od postopkov 

(modulov C, D, E ali F), kot je to določeno v vsakem posebnem 

predpisu posebej v odvisnosti od tveganj, ki jih predstavlja proizvod  

EN Norme Europeenne (fr.) / Evropski standard 

+A – dodatek k standardu 

+C – popravek k standardu 

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

organizacija za standardizacijo) 

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

jezikih enotna kratica za mednarodni standard, ki je izvedena iz grške 

besede isos, ki pomeni enak 

(»mednarodni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel mednarodni 

organ za standardizacijo) 

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo, oznaka za slovenski standard 

(»nacionalni standard« pomeni standard, ki ga je sprejel nacionalni 

organ za standardizacijo) 

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 

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 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
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(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 

(»harmonizirani standard« pomeni evropski standard, sprejet na 

podlagi zahteve Komisije za uporabo usklajevalne zakonodaje Unije) 

EN 149 Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - 

Zahteve, preskušanje, označevanje / harmonizirani evropski standard, 

izdan v podporo PPER, sprejet tudi v Sloveniji kot: SIST EN 

149:2001+A1:2009 

EN 143 Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci – Zahteve, 

preskušanje, označevanje / evropski standard, izdan tudi v Sloveniji 

kot: SIST EN 143:2001+AC:2005+A1:2009 

OVO Osebna varovalna oprema 

PPER 

Uredba PPE 

Personal Protective Equipment Regulation (angl.) / Uredba (EU) 

2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o 

osebni varovalni opremi 

FFP Filtering Facepiece (angl.) / Oznaka za stopnjo (razred) učinkovitosti 

filtrirne maske za obraz (imenovane tudi zaščitna maska za dihala, tudi 

respirator) in sluţi za zaščito pred delci , kot so prašni delci in različni 

virusi v zraku. Standard EN 149 določa tri razrede učinkovitosti filtrov 

za te maske in sicer FFP1, FFP2 in FFP3. Učinkovitost se oceni s 

hitrostjo filtracije, pa tudi s stopnjo puščanja okoli robov. Ta vrsta 

maske za razliko od kirurške maske za usta zaščiti uporabnika pred 

vdihavanjem nalezljivih povzročiteljev ali onesnaţeval v obliki 

aerosolov, kapljic ali majhnih trdnih delcev.  

KN95 Kitajska oznaka učinkovitosti zaščitnih mask po njihovem standardu 

GB262-2006  
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ZSVP-1 Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) 

GPSD General Product Safety Directive (angl.) / Direktiva 2001/95/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni 

varnosti proizvodov 

AFNOR 

SPEC S76 -

001 

Tehnična specifikacija za zaščitne maske – Vodnik o minimalnih 

zahtevah, preskusnih metodah, konstrukciji in uporabi; izdan v letu 

2020 pri AFNOR  

AFNOR Association Française de Normalisation (fr.) /Francoska nacionalna 

organizacija za standardizacijo 

MP Medicinski pripomoček 

ZMedPri Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) 

MDD Medical Devices Directive (angl.) / Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 

14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih; veljavna in v uporabi do 26. 

maja 2021  

MDR 

Uredba MD 

Medical Devices Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2017/745 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih 

pripomočkih, tudi o razveljavitvi direktive Sveta 93/42/EGS; uredba je v 

celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh drţavah članicah; 

veljavna je od 26.5.2017, uporaba je bila določena od 26.5.2020, a je 

bila ob izbruhu COVID-19 dopolnjena z Uredbo (EU) 2020/561 o 

medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih 

njenih določb in tako datum uporabe prestavljen za eno leto na 26. maj 

2021  

EN 14683 Medicinske maske za obraz - Zahteve in preskusne metode / 

harmonizirani evropski standard, izdan v podporo MDD in MDR, sprejet 

tudi v Sloveniji kot: SIST EN 14683:2019+AC:2019 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4284
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EN ISO 

13485 

Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za 

zakonodajne namene / harmonizirani evropski standard, izdan v 

podporo MDD in MDR, sprejet tudi v Sloveniji kot: SIST EN ISO 

13485:2016 

EN ISO 

14971:2012 

Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri 

medicinskih pripomočkih / harmonizirani evropski standard, izdan v 

podporo MDD in MDR, sprejet tudi v Sloveniji kot: SIST EN ISO 

14971:2012 
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2 UVOD 

Kar malo zgroţen in zaskrbljen spremljam, kaj se dogaja v Sloveniji okrog »zaščitnih 

mask«. Pa ne toliko glede zasluţkarstva, ampak zaradi tako velikega nepoznavanja in 

nestrokovnosti o tem, kaj so predmetni proizvodi in čemu morajo ustrezati. Ko sem 

spremljal zadnjo sejo Odbora za zdravstvo in ko sem dobil nekaj vsiljenih pošt s ponudbo 

zaščitnih mask in ko sem si malo pogledal ponudbo oz. informacije o tem na spletu, sem 

se odločil, da se vendarle oglasim. Govori se o »certificiranih maskah«, o »CE certifikatu«, 

o »ISO certifikatu«, o …..  

Vprašal sem se in sprašujem še danes, kje je stroka, ki naj bi o teh proizvodih (higienske 

maske, osebna varovalna oprema za dihala, obraz, oči, roke in telo ter medicinski 

pripomočki: medicinske rokavice, kirurške maske, oprema za intenzivno nego in druga 

medicinska oprema) podučila, kaj ti proizvodi so in kakšne so za njih med drugim zahteve, 

da so sploh lahko na trgu in potem v uporabi. Zopet je (»stroke«) ni, ni dovolj strokovna ali 

pa je neenotna. Mnoţice ljudi na različnih nivojih in ob različnih prilikah, vse pa v povezavi 

s COVID-191, govorijo in pišejo včasih ţe kar »neumnosti«. Predvsem pa ni nikjer nikogar, 

ki bi na trgu naredil red, vsaj sedaj, ko se stanje ţe nekoliko normalizira. Slišali smo celo, 

da se ne ve, kdo bi nadziral kvaliteto teh proizvodov, da se to ni delalo še nikoli….  

Res je, na Odboru za zdravstvo (predsednik in nekateri drugi) je bilo vendarle moţnost 

slišati tudi to, da je potrebno sedaj nadzirati, ali je kvaliteta vse te (zaščitne) opreme 

ustrezna. Seveda ni nihče, tudi ne predstavniki resornih ministrstev (MGRT2 in MZ3) 

ustrezno pravilno pojasnil, kaj je v tem primeru kvaliteta. Če izhajamo iz dejstva, da je 

kvaliteta skladnost s pričakovanji (odjemalcev in vsega druţbenega okolja), torej tudi 

skladnost z zahtevami predpisov, ki jih je v imenu celotne druţbe za veliko proizvodov 

določila drţava oz. EU v obliki usklajevalne zakonodaje EU4, potem je odgovor jasen. Da 

                                                 

 
1
 COVID-19 - Coronavirus Disease 2019 (angl.) / Coronavirusna bolezen 2019 (COVID-19) je nalezljiva 

bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 
2
 MGRT - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

3
 MZ - Ministrstvo za zdravje 

4
 EU - European Union (angl.) / Evropska unija; 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 razliko od EC/ES (European Community / Evropska skupnost), ko se je (angl. kratica EC) morala navajati 
v vsakokratnem jeziku drţave članice (EG, CE…, ES), še pred tem EEC / EGS … 
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so proizvodi sploh lahko dani na trg in potem razpoloţljivi na trgu, v prometu in v uporabi, 

morajo najprej ustrezati zahtevam, ki jih je torej druţba v obliki zakonodaje postavila pred 

vse subjekte, ki omogočajo dostopnost proizvodov na trgu, najprej in predvsem pa 

proizvajalcem.  

Za »zaščitne maske« kot trenutno najbolj »aktualen« proizvod na svetu, imamo tri 

različna področja zakonodaje in s tem tudi tri različne vrste mask: 

 higienske maske, ki jih pokriva zakonodaja o splošni varnosti proizvodov; največ 

takšnih mask je po izgledu na prvi pogled identičnih s kirurškimi maskami, je pa (velika) 

razlika  v tem, da higienske maske običajno nimajo nobenih označevanj, sporočila (če 

so) so zelo splošna; kirurške maske bi morale tudi glede vsega tega v celoti ustrezati 

predpisu za medicinke pripomočke: nedvoumna identifikacija (proizvoda in 

proizvajalca), razred učinkovitosti, oznaka skladnosti CE5, higienske maske takšne 

oznake CE ne smejo imeti;  

 polobrazne maske, tudi respiratorji; zaščitne maske kot osebna varovalna oprema 

(OVO6) za zaščito dihal po posebni zakonodaji za te vrste proizvodov - PPER7, z 

oznako skladnosti CE in vsemi drugimi predpisanimi podatki po tem posebnem 

predpisu; 

 kirurške maske - medicinske maske za obraz kot medicinski pripomoček (MP8) po 

posebnem predpisu za te vrste proizvodov – MDR9, z oznako skladnosti CE in vsemi 

drugimi predpisanimi podatki po tem posebnem predpisu. 

                                                 

 
5
 CE - Conformité Européenne (fr.) / Oznaka skladnosti proizvoda z usklajevalno zakonodajo EU (t.i. Novega 

pristopa NA, prenovljene po NLF), ki to oznako določa in jo mora namestiti na proizvod proizvajalec potem, 
ko je izpolnil vse zahteve iz vsakokratnega posebnega predpisa; oznaka CE ni dovoljena, če zahteve niso v 
celoti izpolnjene in seveda ne, če ne obstaja poseben predpis, ki bi oznako CE določal 

6
 OVO - Osebna varovalna oprema 

7
 PPER (Uredba PPE) - Personal Protective Equipment Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2016/425 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi 

8
 MP - Medicinski pripomoček 

9
 MDR (Uredba MD) - Medical Devices Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, tudi o razveljavitvi direktive Sveta 93/42/EGS; uredba 
je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh drţavah članicah; veljavna je od 26.5.2017, 
uporaba je bila določena od 26.5.2020, a je bila ob izbruhu COVID-19 dopolnjena z Uredbo (EU) 2020/561 o 
medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb in tako datum uporabe 
prestavljen za eno leto na 26. maj 2021 
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Tako imamo v Sloveniji tudi dve različni resorni ministrstvi, ki pokrivata različna področja 

mask: MGRT za higienske maske in osebno varovalno opremo, MZ pa za medicinske 

pripomočke. Imamo še tretje resorno ministrstvo (MDDSZ10), ki pa pokriva področje 

uporabe OVO. 

Prav tako imamo tudi tri različne nadzorne organe, ki izvajajo nadzor skladnosti zaščitnih 

mask. TIRS11 znotraj MGRT je pristojen za nadzor proizvodov po predpisih o splošni 

varnosti proizvodov, torej tudi higienskih mask, in osebne varovalne opreme. JAZMP12 

znotraj MZ je pristojna za nadzor medicinskih pripomočkov. IRSD13 znotraj MDDSZ 

nadzira osebno varovalno opremo pri uporabi na delovnih mestih.  

Svojo oceno o neurejenosti na trgu sem oprl na analizo, ki sem jo opravil v času od 

29.4.2020 do 5.05.2020, torej v času, ko naj bi se stanje vendarle ţe vsaj malo 

normaliziralo, in sicer na način, da sem si na spletu ogledal spletno ponudbo za različne 

maske, ki naj bi bile primerne za uporabo v času epidemije. Ogledal sem si 13 takšnih 

ponudnikov, največ (10) je takšnih, katerih ponudba zaščitnih sredstev ni njihova glavna 

dejavnost. Z zanimanjem sem se seznanil tudi z informacijami, kako se za trg pripravljata 

dva skorajšnja proizvajalca mask v Sloveniji (slika 1 in slika 2). 

 

Slika 1: Prve slovenske kirurške maske bodo iz Postojne 

Vir: https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/prve-slovenske-kirurske-maske-bodo-iz-postojne, 

dostop 29.4.2020 

                                                 

 
10

 MDDSZ - Ministrstvo za delo, druţino , socialne zadeve in enake moţnosti 

11
 TIRS - Trţni inšpektorat Republike Slovenije 

12
 JAZMP - Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 

13
 IRSD - Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/prve-slovenske-kirurske-maske-bodo-iz-postojne
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Slika 2: Proizvajalec mask iz Goričkega 

Vir: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/foto-na-gorickem-bodo-izdelovali-kirurske-maske/554000, dostop 

29.4.2020 

Na koncu tega informativnega gradiva je povzetek tipičnih neskladnosti in tudi pozitivni 

primeri. 

 

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/foto-na-gorickem-bodo-izdelovali-kirurske-maske/554000
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3 HIGIENSKE MASKE 

3.1 SPLOŠNO O HIGIENSKIH MASKAH 

Največ mask se na trgu pojavlja kot t.i. higienske maske. Za te vrste mask ni nobene 

posebne zakonodaje, zato morajo smiselno ustrezati zahtevam zakonodaje o splošni 

varnosti proizvodov. Formalno za te maske tudi ni nobenega (harmoniziranega14 ali 

drugačnega) standarda. Skladnost z ustreznim nacionalnim standardom, ki prevzema 

evropski standard, sklicevanje na katerega je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske 

unije, namreč ustvarja domnevo varnosti, kar zadeva nevarnosti in vrste nevarnosti, zajete 

v ustreznem nacionalnem standardu. Ţal takšnih standardov za higienske maske ni, zato 

je proizvajalcem prepuščeno odločanje o tem, čemu in kako morajo ustrezati maske glede 

na določbe ZSVP-115 - Zakona o splošni varnosti proizvodov (v Sloveniji) oz. direktive 

GPSD16 2001/95/EGS o splošni varnosti proizvodov. S tem, ko za proizvode ni standardov 

(njihova uporaba tudi sicer na splošno ni obvezna), tudi ni povsem jasnih kriterijev za 

ocenjevanje skladnosti teh proizvodov s strani organov za nadzor trga (TIRS znotraj 

MGRT). V takem primeru je še kako pomembna usposobljenost (kompetentnost) 

nadzornih organov da (ne)varnost ugotavljajo z ocenjevanjem tveganj. 

Za prodajo proizvoda kot "higienske maske", za katerega  nimamo nobenega posebnega 

predpisa in tudi ne neposrednega standarda, je torej potrebno smiselno slediti določbam 7. 

člena ZSVP-1. Ta med drugim določa v primeru, da ni posebnega predpisa za proizvod ali 

ni standarda (za higienske maske ju ni), se skladnost proizvoda z zahtevami tega zakona 

ugotavlja tudi na podlagi: 

 priporočil komisije, ki vsebuje smernice za ugotavljanje varnosti proizvodov,  

                                                 

 
14

 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; »harmonizirani standard« pomeni evropski standard, sprejet na podlagi zahteve Komisije za uporabo 
usklajevalne zakonodaje Unije 

15
 ZSVP-1- Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03); 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3707 

16
 GPSD - General Product Safety Directive (angl.) / Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3707
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 sprejetih kodeksov uveljavljenega ravnanja glede varnosti proizvodov na posameznih 

področjih,  

 stanja tehnike in tehnologije in  

 na podlagi upravičenih pričakovanj potrošnikov o varnosti.  

Tu seveda vsa preskušanja in potrdila za materiale in končni proizvod prav gotovo 

prispevajo k temu, da proizvajalec pripravi in opremi proizvod z ustreznimi označitvami, 

informacijami in navodili. Pri zbiranju vseh teh (neobveznih!) dokazil pa je potrebno skrbeti 

za to, da je vse verodostojno in res rezultat aktualnega stanja tehnike in tehnologije. (Da 

se ne dogaja to, kar lahko slišimo in vidimo vsak dan, kako je »stroka« neenotna, jaz 

dodajam, da je včasih tudi neuka, in vse skupaj velikokrat privede do zavajanja in še kaj 

hujšega.)  

Takšne "higienske maske" morajo biti nedvoumno označene (brez oznake skladnosti CE !) 

in imeti vse potrebne informacije in navodila predvsem glede tega proti čem nas ob pravilni 

uporabi varujejo in proti čemu ne.  (Bolje  je biti brez maske in se izogibati nevarnostim, 

kot pa biti z neustrezno in ob neustrezni uporabi in pri tem misliti, da smo zaščiteni. Nekaj 

let nazaj so ljudje npr. pri nanašanju FFS (fitofarmacevtskih sredstev) mnoţično uporabljali 

najbolj enostavne higienske maske, ker so se le te prodajale skupaj s FFS in smo bili tisti, 

ki smo na to neumnost opozarjali, podobno kot sedaj deleţni kritik o birokratstvu in še kaj). 

3.2 AFNOR SPEC S76-001 

V tem času je v Franciji nastala tudi posebna oblika tehnične specifikacije AFNOR SPEC 

S76-00117 - Vodnik o minimalnih zahtevah, preskusnih metodah, konstrukciji in uporabi. 

Če je (bo) AFNOR SPEC S76-001 ali novejša verzija v EU (ali pa samo v Sloveniji) 

obravnavana kot tehnična specifikacija ali podobno, kar bi lahko pomenilo npr. priporočilo 

komisije ali pa oblika stanja tehnike in tehnologije, bi se ta specifikacija lahko hitro uvedla v 

                                                 

 
17

 AFNOR SPEC S76-001 - Tehnična specifikacija za zaščitne maske – Vodnik o minimalnih zahtevah, 
preskusnih metodah, konstrukciji in uporabi; izdan v letu 2020 pri AFNOR (Association Française de 
Normalisation (fr.) /Francoska nacionalna organizacija za standardizacijo); več o tej aktualnosti npr. na: 
https://www.afnor.org/en/news/info-on-the-afnor-barrier-mask-in-english-speaking-countries/, prosto 
dosegljiva pa je specifikacija tudi na spletu (npr.: https://api.pks.rs/storage/assets/AFNOR-SPEC-S76-001-
Barrier-masks-27032020.pdf) 

https://www.afnor.org/en/news/info-on-the-afnor-barrier-mask-in-english-speaking-countries/
https://api.pks.rs/storage/assets/AFNOR-SPEC-S76-001-Barrier-masks-27032020.pdf
https://api.pks.rs/storage/assets/AFNOR-SPEC-S76-001-Barrier-masks-27032020.pdf
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neposredno uporabo. Da pa ne bi pravniki iskali "luknje" v zakonu, bi se lahko po hitrem 

postopku sprejelo dopolnitev ZSVP-1 s še eno alinejo, da se skladnost proizvoda ugotavlja 

na podlagi nacionalnih tehničnih specifikacij ali podobnih dokumentov, s katerimi se ureja 

skladnost posameznih proizvodov (drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki 

predstavljajo stanje tehnike in tehnologije). To je lahko zelo enostavno in hitro izvedljivo, 

predvsem pa bo rešilo ves nered na trgu, na katerega opozarjam s konkretnimi primeri v 

svojih analizah. (Tipični primer je na sliki 3.) Vse maske za splošno populacijo, ki niso 

pravilno obravnavane kot OVO (ali MP), bi bilo potrebno uskladiti s to specifikacijo po 

ZSVP-1.  (Podobno imamo rešene zadeve v ZGPro-1 (zakonu o gradbenih proizvodih v 

členu 5.) 

Obstaja tudi moţnost, da bo glede statusa tehnične specifikacije AFNOR SPEC S76-001 

odločala Evropska komisija na osnovi določb člena 9 uredbe (EU) 2017/745 o t.i. "skupnih 

specifikacijah". Ta (člen 9) namreč določa, da v primerih, če harmoniziranih standardov ni 

ali ne zadoščajo ali če se je treba odzvati na pereče zadeve, povezane z javnim zdravjem, 

lahko Komisija po posvetovanju s Koordinacijsko skupino za medicinske pripomočke z 

izvedbenimi akti sprejme skupne specifikacije za splošne zahteve glede varnosti in 

učinkovitosti, določene v Prilogi I, tehnično dokumentacijo, določeno v prilogah II in III, 

klinično oceno in klinično spremljanje po dajanju na trg, določeno v Prilogi XIV, ali zahteve 

glede kliničnih raziskav, določene v Prilogi XV. Za pripomočke, ki so skladni s skupnimi 

specifikacijami, se šteje, da so skladni z zahtevami iz uredbe MDR. 
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3.3 PRIMERI ZAVAJAJAOČE PONUDBE NA SPLETU 

 

Slika 3: Tipični primer zavajajoče ponudbe zaščitnih mask 

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

V tej ponudbi »zaščitne troslojne kirurške maske« je slika kot celota zelo dvoumna. 

Kirurške maske morajo ustrezati zahtevam predpisov za medicinske pripomočke (MDR - 

Uredbi (EU) 2017/745 ali stari direktivi MDD - 93/42/EGS) in obstaja za takšne maske 

(Medicinske maske za obraz) harmonizirani standard EN  1468318. O tem v ponudbi ni 

nobenega primernega sporočila. Je pa na sliki primer, ki ga srečujem zelo pogosto, da se 

k vsemu dodaja (neprimerno, tudi zavajajoče) še različna sporočila glede učinkovitost 

(FFP219), kar pomeni skladnost maske kot OVO s sklicevanjem na harmonizirani standard 

EN 14920, ali celo npr. KN9521 po kitajskem standardu GB2626-2006) s področja osebne 

varovalne opreme.  

                                                 

 
18

 EN 14683 - Medicinske maske za obraz - Zahteve in preskusne metode / harmonizirani evropski standard, 
izdan v podporo MDD in MDR, sprejet tudi v Sloveniji kot: SIST EN 14683:2019+AC:2019 

19
 Filtering Facepiece (angl.) / Oznaka za stopnjo (razred) učinkovitosti filtrirne maska za obraz (imenovane 

tudi zaščitna maska za dihala ali preprosto respirator) in sluţi za zaščito pred delci , kot so prašni delci in 
različni virusi v zraku. Standard EN 149 določa tri razrede učinkovitosti filtrov za te maske, in sicer FFP1, 
FFP2 in FFP3. Učinkovitost se oceni s hitrostjo filtracije, pa tudi s stopnjo puščanja okoli robov. Ta vrsta 
maske za razliko od kirurške maske za usta zaščiti uporabnika pred vdihavanjem nalezljivih povzročiteljev ali 
onesnaţeval v obliki aerosolov, kapljic ali majhnih trdnih delcev 

20
 EN 149 - Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, 

označevanje / evropski harmonizirani standard, izdan tudi v Sloveniji kot: SIST EN 149:2001+A1:2009 

21
 KN95 - Kitajska oznaka učinkovitosti zaščitnih mask po njihovem standardu GB262-2006 
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Standarda EN 149 je harmonizirani standard, katerega uporaba ustvarja domnevo o 

skladnosti z zahtevami predpisa za osebno varovalno opremo (PPER), to je Uredbe (EU) 

2016/425. Ta uredba pa pred proizvajalce (in druge subjekte) postavlja celovite zahteve, ki 

jih morajo izpolniti in potem ustrezno izkazati z oznako skladnosti CE in razpoloţljivo 

Izjavo EU o skladnosti22 kot potrditev proizvajalca o skladnosti maske z zahtevami te 

uredbe.  

 

Slika 4: Primer (zavajajoče) ponudbe za higienske maske na spletu 

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

Na spletu najdemo primere, kjer se za zaščitne maske sporoča, da so »certificirane«, da 

imajo »Certifikat CE«, da so skladne s predpisi …. Ţe z najmanjšo mero previdnosti in 

nekaj osnovne strokovnosti v poznavanju in razumevanju predpisov lahko hitro pridemo da 

tega, da so vse te navedbe  marsikdaj neprimerne. Upam si reči, da gre za veliko 

površnosti, neodgovornosti, včasih kar malo predrznosti, celo lumparije ...; ne verjamem, 

da gre samo za neznanje. Bojim se, da bi (je, bo) kdo temu celo nasedel, saj so na 

razpolago celo nekateri dokumenti, ki so oblikovani (pribliţno) po predpisani vsebini. Tak 

bi lahko bil primer izjave o skladnosti (iz Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi 

– PPER), pri katerih pa so seveda nekateri podatki povsem nepravilni, neverodostojni, 

ponarejeni ..., tudi ni npr. v izjavah naveden priglašeni organ, ki bi pri proizvajalcu moral 

izvesti EU-pregled tipa in izvajati nadzor proizvodnje ....  

                                                 

 
22

 Izjava EU o skladnosti - Dokument s predpisano vsebino v usklajevalni zakonodaji EU novega pristopa 
NA, prenovljeni po NLF; izda jo proizvajalec za svoj proizvod pred dajanjem na trg in potrdi skladnost 
proizvoda z zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za proizvod ter nato proizvod označi z oznako CE 
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Pogosto se pojavljajo t.i. prostovoljni certifikati, ki pa po uredbi za OVO ne pomenijo 

predpisanega certifikata o EU-pregledu tipa23 in ki sploh ni bil izveden, saj npr. navedeni 

priglašeni organ (za stroje in podobno) ni priglašen za OVO, certifikat zelo zavajajoče 

sporoča npr. o standardu EN 149, Uredbi PPER, oznako CE …, pri tem pa ţe sam 

izdajatelj opozarja tudi na to, da ne gre za OVO z izpolnjenimi zahtevami po uredbi ..., je 

pa vse napisano premišljeno in zelo zavajajoče … Obstajajo primeri, ko se objavljajo 

certifikati, za katere napisani izdajatelj na svoji spletni strani (npr. https://icrpolska.com/) 

izpostavljeno opozarja na neustreznost izdanih certifikatov za OVO …. (izgovarja se na 

prostovoljno certificiranje … itd …; so se »posuli s pepelom«). 

Sicer pa smo na TV SLO lahko slišali in videli, kako so se maske kot OVO razreda FFP1 

po EN 149 po uvozu »prekvalificirale« (predvidevam!) v higienske maske. 

3.4 POZITIVNI PRIMERI PONUDBE 

Higienske maske bi torej morale nedvoumno opozarjati na to, da niso osebna varovalna 

opreme (in ne medicinski pripomoček) in pojasnjevati proti čem (in proti čem ne!) varujejo 

uporabnika ob njihovi pravilni uporabi.  

Primer bolj pozitivnega pristopa k ponudbi higienskih mask je na sliki 5; kljub korektnemu 

sporočilu ob ponudbi pa »pozitivno sliko pokvari« navedba standarda EN 149 na 

embalaţi….  

                                                 

 
23

 Certifikat o EU pregledu tipa - Dokument, ki ga izda priglašeni organ (NB) potem, ko opravi postopek EU-
pregleda tipa  (po modulu B) in ga pri njem naroči proizvajalec, če je tako določeno v enem od  posebnih 
predpisov usklajevalne zakonodaje EU Novega pristopa; certifikat o EU pregledu tipa je sestavni del 
tehnične dokumentacije in ni dokazilo o skladnosti končnega proizvoda, le-to je Izjava o skladnosti in jo izda 
proizvajalec potem, ko je izvedel vse predpisane postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti in med 
drugim tudi zagotavljanje skladnosti proizvoda tudi v serijski proizvodnji in sicer po enem od postopkov 
(modulov C, D, E ali F), kot je to določeno v vsakem posebnem predpisu posebej v odvisnosti od tveganj, ki 
jih predstavlja proizvod 

https://icrpolska.com/
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Slika 5: Primer ponudbe za higienske maske na spletu 

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

Na spletu lahko poleg (velikokrat zavajajočih) ponudb za spletno prodajo najdemo tudi 

veliko različnih (koristnih) informacij o tem, kaktere maske so najbolj priporočljive za 

zaščito pred COVID-19. Samo kot primer je tudi na sliki 6: 

  

Slika 6: Primer informacij o primernosti mask  

Vir: https://www.tvbec.at/2020/03/28/maska-kiruska-ili-respirator-n95-ffp1-ffp2-ffp3-koja-stiti-i-koliko-od-covid-

19/ , dostop 10.5.2020 

https://www.tvbec.at/2020/03/28/maska-kiruska-ili-respirator-n95-ffp1-ffp2-ffp3-koja-stiti-i-koliko-od-covid-19/
https://www.tvbec.at/2020/03/28/maska-kiruska-ili-respirator-n95-ffp1-ffp2-ffp3-koja-stiti-i-koliko-od-covid-19/
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3.5 PRIPOROČILA 

Sicer pa tudi za najbolj splošno uporabo v času epidemije predlagam uporabo kirurških 

mask (medicinskih mask za obraz) kot medicinski pripomoček po Uredbi (EU) 2017/745 in 

po EN 14683, vsaj tip 1, če ne kar tip 2 ali celo 2R. Za takšne maske morajo proizvajalci 

slediti predpisanim zahtevam in imajo za to na razpolago harmonizirani standard in morajo 

tudi izdati Izjavo EU o skladnosti, proizvodi morajo biti označeni in opremljeni z 

informacijami. Proizvajalec mora imeti vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. 

Zelo enostavno (in tudi v slovenskem jeziku) o tem, kakšne so predpisane zahteve za 

zaščitno opremo označeno z oznako skladnosti CE in z Izjavo EU o skladnosti je med 

drugim tudi na spletni povezavi: https://europa.eu/youreurope/business/product-

requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm#shortcut-2.  

Pri vsem tem moramo biti v času pandemije pozorni tudi na PRIPOROČILO KOMISIJE z 

dne 13.3.2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje 

COVID-19 na: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-

SL-MAIN-PART-1.PDF. 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm#shortcut-2
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_en.htm#shortcut-2
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF


Janez Dulc, 13.5.2020: Informativno o maskah 

27 

 

4 MASKE KOT OSEBNA VAROVALNA OPREMA 

4.1 SPLOŠNO 

Drugo področje mask so maske kot osebna varovalna oprema, pogosto srečamo za njih 

izraz respirator. Takšne maske morajo v celoti ustrezati bistvenim zahtevam, ki so 

določene v Uredbi (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, (Uredba PPER). 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425)  

Kot zaščita v času pandemije zaradi COVID-19 so primerne predvsem maske po EN 14924 

 

Slika 7: Primeri mask kot OVO za zaščito dihalnih organov  

Vir: slike so simbolične, povzete iz spleta, dostop 10.5.2020 

Maske kot osebna varovalna oprema (OVO) za zaščito dihal spadajo v III. (najvišjo) 

kategorijo osebne varovalne opreme. V isto skupino (kategorijo III) spadajo tudi 

drugovrstne (po drugih standardih) obrazne maske za zaščito dihal. Še drugačnih 

»zaščitnih mask«, kot so za zaščito dihal in ki so lahko primerne za uporabo, ki jo 

                                                 

 
24

 EN 149 - Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, preskušanje, 
označevanje / harmonizirani evropski standard, izdan v podporo PPER, sprejet tudi v Sloveniji kot: SIST EN 
149:2001+A1:2009 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
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obravnavamo v tem gradivu, zgornji predpis ne obravnava. Seveda pa so še drugi 

proizvodi kot OVO in so namenjeni za  varovanje npr. obraza in oči pred nevarnostmi v 

različnih dejavnostih (npr. pri varjenju …). 

V tabeli 1 je predstavljen nabor mask kot OVO za zaščito dihal v odvisnosti od delovnega 

okolja. 

Tabela 1: Vrste mask in standardi za zaščito dihal kot OVO 

 

Vir: mag. Lidija Korat, 2017/2019; 
http://www.zvd.si/media/medialibrary/2019/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_6_2017_Pravilna_izbira_os

ebne_varovalne_opreme_za_zascito_dihal.pdf, dostop 10.5.2020 

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2019/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_6_2017_Pravilna_izbira_osebne_varovalne_opreme_za_zascito_dihal.pdf
http://www.zvd.si/media/medialibrary/2019/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_6_2017_Pravilna_izbira_osebne_varovalne_opreme_za_zascito_dihal.pdf
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4.2 BISTVENE VARNOSTNE IN ZDRAVSTVENE  ZAHTEVE 

Za OVO so v Uredbi PPE določeni postopki, ki jih mora proizvajalec izpolniti kot bistvene 

zdravstvene in varnostne zahteve in to preden proizvod da na trg. V sklopu načrtovanja 

(razvijanja) proizvoda mora med drugim izvesti pri priglašenem organu (po t.i. modulu B) 

EU-pregled tipa in o tem pridobiti Certifikat o EU – pregledu tipa ter ga vloţiti v svojo 

tehnično dokumentacijo. Ta mora imeti vsebino, kot je določena v prilogi III uredbe PPE in 

v njej določene tudi postopke za zagotavljanje skladnosti v (serijski) proizvodnji. Tudi v 

serijski proizvodnji mora torej proizvajalec zagotavljati skladnost z zahtevami uredbe PPE 

in to po modulih C2 ali D. O tem, kateri organ izvaja ta nadzor (ne tisti, ki je izvedel samo 

EU-pregled tipa), mora biti poleg oznake skladnosti CE nameščena njegova 

identifikacijska številka, vse pa pojasnjeno v Izjavi EU o skladnosti.  

Ko proizvajalec z ustreznimi postopki dokaţe, da je osebna varovalna oprema skladna z 

veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, lahko pripravi izjavo EU o 

skladnosti in namesti oznako CE ter številko priglašenega organa, ki izvaja nadzor v 

proizvodnji. Šele po tem lahko gre OVO na trg. Proizvajalci zagotovijo, da je na osebni 

varovalni opremi, ki jo dajo na trg, poleg oznake skladnosti označen CE in številke 

priglašenega organa v nadzoru proizvodnje tudi: 

 tip,  

 serija ali serijska številka ali drug identifikacijski elementi ter  

 njihovo (proizvajalčevo) ime in naslov (tudi uvoznika) ter  

 vsi drugi predpisani podatki za identifikacijo vrste zaščite in stopnje učinkovitosti. 

Proizvajalci (in tudi uvozniki) zagotovijo, da so osebni varovalni opremi priloţena navodila 

in informacije iz točke 1.4 Priloge II uredbe PPE v slovenske jeziku; taka navodila in 

informacije, kakor tudi vse označbe, morajo biti jasni, razumljivi, smiselni in čitljivi. 

Proizvajalec izjavo EU o skladnosti bodisi priloţi osebni varovalni opremi ali pa v navodila 

in informacije iz točke 1.4 Priloge II doda spletni naslov, na katerem je izjava EU o 

skladnosti prosto dostopna.  

Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, 

ko je bila osebna varovalna oprema dana na trg.  Izjava EU o skladnosti ima predpisano 

vsebino (priloga IX uredbe PPE), iz nje morajo biti razvidni vsi podatki za identifikacijo 
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proizvoda in proizvajalca ter vsi izvedeni postopki ugotavljanja in potrjevanja skladnosti ter 

uporabljeni (harmonizirani) standardi. Navedeni morajo biti (za OVO II. in III. kategorije) 

podatki o vključenosti priglašenega organa v EU-pregledu tipa in (za OVO III. kategorije) o 

vključenosti priglašenega organa tudi v nadzoru proizvodnje. Izjava mora potrjevati 

skladnost z zahtevami uredbe (EU) 2016/425, podpiše jo odgovorna oseba proizvajalca. 

Proizvajalci zagotovijo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske 

proizvodnje z uredbo PPE. Ustrezno se upoštevajo spremembe pri načrtovanju osebne 

varovalne opreme ali njenih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih 

tehničnih specifikacij, v skladu s katerimi je izdana izjava o skladnosti osebne varovalne 

opreme.  

Zgoraj so predstavljene predvsem obveznosti proizvajalcev (člen 8 uredbe PPE), v 

nadaljevanju uredbe (v poglavju II) so predstavljene tudi obveznosti drugih subjektov 

(pooblaščeni zastopnik, uvoznik, distributer), ki omogočajo dostopnost OVO na trgu. 

Opozoriti je potrebno na člen 12 in sicer, da se uvoznik ali distributer za namene te uredbe 

obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 8, kadar da 

osebno varovalno opremo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni 

osebno varovalno opremo, ki je ţe bila dana na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost 

s to uredbo. 

Glede priglašenih organov (organov za ugotavljanje skladnosti), ki jih lahko proizvajalci 

izbirajo med vsemi, ki jih imenujejo priglasitveni organi drţav članic in jih priglasijo 

Evropski komisiji), so le ti z vsemi podatki o pristojnosti navedeni na spletnih straneh 

Evropske komisije:  

(https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501).  

Slovenija (trenutno) priglašenega organa za obravnavano področje (še) nima. ZVD kot 

priglašeni organ pod št. 1493 ima za področje OVO le omejeno pristojnost za EU-pregled 

tipa in nadzor proizvodnje po modulu C2 za OVO za določeno vrsto zaščite.  

(https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=288728&version_no=5 )  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=288728&version_no=5
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=288728&version_no=5
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4.3 HARMONIZIRANI STANDARDI 

Za zagotavljanje skladnosti osebne varovalne opreme (tudi OVO za zaščito dihal)  imajo 

proizvajalci na razpolago harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvarja domnevo o 

skladnosti z zahtevami uredbe PPE. (https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en oz. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03))    

Med temi standardi sta tudi: 

 EN 143:2000 / (AC:2005 / A1:2006 Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred 

delci – Zahteve, preskušanje, označevanje, 

 EN 149:2001+A1:2009 Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito 

pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje. 

Standard EN 149 in še veliko drugih evropskih standardov za OVO je trenutno dosegljivih 

tudi brezplačno na SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo): 

http://www.sist.si/aktualno-main/zdravstvo-brezplacne-dostop-do-standardov.html. 

4.4 ŠE NEKAJ INFORMACIJ 

Na spletni povezavi Naravoslovno tehniške fakultete (Katedra za tekstilno in oblačilno 

inţenirstvo): https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-

respiratorji/ lahko zasledimo aktualno informacijo o respiratorjih z dne 2.4.2020: 

Respirator je vrsta maske, ki nudi zaščito uporabnika pred vdihovanjem prahu, 

mikroorganizmov in tudi plinov. V grobem ločimo respiratorje na filtrirajoče respiratorje in 

respiratorje z dovodom zraka. Slednji so namenjeni specifični uporabi, zaradi česar se 

bomo v nadaljevanju osredotočili na prvi tip respiratorjev. Filtrirajoče respiratorje glede na 

učinkovitost filtracije razvrščamo v skladu s standardom SIST EN 143 Oprema za 

varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje. 

Poznamo tri kategorije filtrirajočih respiratorjev, in sicer FPP1, FPP2 in FPP3. Njihova 

učinkovitost filtracije delcev narašča skladno z naraščajočo številko oznake (Preglednica 

2). Respiratorji FPP1 nudijo najslabšo zaščito, pri čemer zadržijo vsaj 80 % delcev iz zraka 

pri hitrosti pretoka zraka 95 L/min, medtem ko nudijo najboljšo zaščito respiratorji FPP3, 

saj pri enaki hitrosti pretoka zraka zadržijo vsaj 99 % delcev. Pomemben parameter je tudi 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03))
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0615(03))
http://www.sist.si/aktualno-main/zdravstvo-brezplacne-dostop-do-standardov.html
https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
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celokupna prepustnost respiratorja, ki označuje maksimalno količino delcev iz zraka, ki jo 

respirator lahko prepusti (npr. skozi filtrni sloj, spoje, ipd.). 

V času epidemije ali pandemije potrebujejo respiratorje FFP3 predvsem zdravstveni 

delavci, ki so v večkratnem in dlje časa trajajočem stiku z obolelimi osebami ali pacienti. 

Tabela 2: Učinkovitost filtracije in prepustnosti za razrede FPP po EN 143 in EN 149 

 

Vir: https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/, dostop 

29.4.2020 

Koristne oz. aktualne informacije o polobraznih maskah – respiratorjih po EN 149 najdemo 

tudi v predstavitvi teh proizvodov s strani največjega proizvajalca 3M npr. na povezavi: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1224943O/disposable-respirator-catalouge-eu.pdf 

(ali pa npr. v slovenskem jeziku na: 

http://totalnm.si/wp-content/uploads/2014/10/3M_Respiratorji_za_enkratno_uporabo.pdf):  

Respiratorji za enkratno uporabo 3M ustrezajo zahtevam evropskega standarda 

EN 149:2001+A1:2009, filtrirne polobrazne maske samo za zaščito pred trdnimi in 

nehlapnimi tekočimi delci. Izdelki so razvrščeni po učinkovitosti filtriranja in najvišjem 

celotnem prepuščanju v notranjost (FFP1, FFP2 in FFP3) ter po uporabnosti in odpornosti 

proti zamašitvi. Preizkusi zmogljivosti v sklopu tega standarda vključujejo: 

 Preizkus penetracije delcev v filter in daljše izpostavljenosti (obremenitve) – ocena 

zmogljivosti novega filtra in zmogljivosti po določenem času uporabe. 

 Dihalna upornost – ocena lahkotnosti dihanja (vdiha in izdiha) skozi respirator. 

 Celotno prepuščanje v notranjost – ocena penetracije delcev v filter, puščanja ventila 

(če je nameščen) in predvsem puščanja obraznega tesnila na respiratorju, ki ga nosi 

skupina različnih ljudi med izvajanjem simuliranih delovnih nalog. 

 Odpornost proti zamašitvi – ocena zmožnosti respiratorja, da nadaljuje učinkovito 

delovanje in zagotavlja zaščito dihal v okoljih z visoko koncentracijo prahu. 

https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1224943O/disposable-respirator-catalouge-eu.pdf
http://totalnm.si/wp-content/uploads/2014/10/3M_Respiratorji_za_enkratno_uporabo.pdf


Janez Dulc, 13.5.2020: Informativno o maskah 

33 

 

Pri izdelkih za večkratno uporabo se izvaja tudi čistilni cikel (ki ga določi proizvajalec) in 

24-urno skladiščenje za potrditev, da ponovna uporaba ne vpliva na zmogljivost izdelka. 

Preizkušanje odpornosti proti zamašitvi je obvezna zahteva za izdelke za večkratno 

uporabo, za izdelke za uporabo v samo eni izmeni (za enkratno uporabo) pa je izbirno.  

Opis oznak: 

R = za večkratno uporabo 

NR = za enkratno uporabo (uporaba v samo eni izmeni) 

D = ustreza zahtevam glede odpornosti proti zamašitvi. 

 
Aktualna in koristna je lahko tudi informacija (o različnih standardih v svetu in primerjava 

med njimi za razred FPP2 po EN 149) v video obliki:  

https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4 

ali pa npr.: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-

facepiece-respirator-classes-tb.pdf 

4.5 NESPREJEMLJIVO 

To, kar lahno srečujemo v praksi, da imajo maske npr. oznako CE ali zavajajoče sporočilo 

o tem in brez jasnih sporočil, katerim predpisom ustrezajo, ni pravilno. Prav tako ni 

pravilno, da se sporoča skladnost z zahtevami Uredbe PPE, pa pri tem ni predpisanih 

označitev, navodil in informacij in tudi ne (verodostojne) Izjave EU o skladnosti. ….  

Večina takšnih mask nima ustrezno pravilne Izjave EU o skladnosti, skladnost se 

dokazuje marsikje z nerelevantnimi dokumenti, včasih kar z lažnimi, neveljavnimi, 

ponarejenimi, tudi preklicanimi »certifikati«! Le ti velikokrat nimajo nikakršne 

sledljivosti do konkretnega (tipa) proizvoda. 

Veliko je primerov, kjer slovenski ponudniki na različne (ne povsem ustrezne) načine 

sporočajo, da gre za maske kot OVO, po standardu EN 149, skladne z Uredbo (EU) 

2016/425, z oznako skladnosti CE, »certicirane«, s »CE Certifikatom« … Za maske kot 

OVO je vse to glede na EU predpise neustrezno, saj mora biti za masko kot OVO za 

zaščito dihal na razpolago Izjava EU o skladnosti v predpisani vsebini za OVO III. 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
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kategorije, maska pa mora biti med drugim označena tudi z oznako skladnosti CE in poleg 

nje številka priglašenega organa, ki pri navedenem proizvajalcu izvaja nadzor proizvodnje.   

Na sliki 8 imamo predstavitev dveh (ustrezno označenih) mask, ki naj bi bili enaki glede 

učinkovitosti, je pa vidno razvidno, da je v obeh primerih nedvoumno sporočeno 

(označeno na proizvodu), da gre za izvedbi po dveh različnih predpisih / standardih in s 

tem za dva različna trga. Nikakršno identifikacijo (razen učinkovitosti KN95 po kitajskem 

standardu) pa ni moţno ugotoviti  za tretji primer maske, ki se tudi nudi kot FFP2 … 

   

Slika 8: Primeri mask kot OVO za zaščito dihalnih organov za različne trge 

Vir: https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/zascitna-maska-za-usta-in-nos-ffp2-na-zalogi-522126, dostop 

10.5.2020 

4.6 SPREJEMLJIVO 

Prva dva primera mask na sliki 8 lahko na prvi pogled ocenimo kot sprejemljiva; oba 

morata vsebovati ustrezno spremno dokumantacijo (navodila in informacije) v slovenskem 

jeziku.  

Potrebno pa je pri katerim koli ocenjevanju (ne)primernosti vendarle upoštevati, da se je v 

času pandemije po celem svetu pojavilo ogromno različnih proizvodov, npr. ravno 

(polobraznih) mask (respiratorjev) kot osebna varovalna oprema po EN 149 in razreda npr. 

FPP2; velikokrat srečamo npr. na oznako »KN95« ali »N95« … 

O tem in drugih respiratorjih nudi ogromno informacij npr. največji proizvajalec tovrstnih 

proizvodov 3M; na njihovih straneh lahko najdemo tudi različne ocene in primerjave za 

tovrstne proizvode (3M respiratorji v mednarodni embalaţi, ki so bili na voljo v ZDA med 

COVID-19) po zahtevah na različnih delih sveta. 

https://www.3m.com/3M/en_US/worker-health-safety-us/covid19/airlift/ ,  

https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/zascitna-maska-za-usta-in-nos-ffp2-na-zalogi-522126
https://www.3m.com/3M/en_US/worker-health-safety-us/covid19/airlift/
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https://www.3m.com/3M/en_US/worker-health-safety-us/covid19/#general-respiratory-

protection-info  

tudi v video obliki: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4 

in npr.: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-

facepiece-respirator-classes-tb.pdf 

Povsod pa lahko najdemo opozorila, kot so npr. ta, da se morajo uporabniki pred izbiro 

respiratorja seznaniti z lokalnimi predpisi in zahtevami glede zaščite dihal ali se z 

navodili za izbiro posvetovati s svojimi lokalnimi organi javnega zdravja. 

Sicer pa »KN95« (za Kitajsko) in »N95« (za ZDA) ter vse druge različne oznake pomenijo 

predvsem označitev razreda učinkovitosti (FFP2 po EN 149 v EU) po različnih predpisih in 

standardih na različnih območjih sveta: 

 N95 (United States NIOSH-42CFR84), 

 FFP2 (Europe EN 149-2001), 

 KN95 (China GB2626-2006), 

 P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 1716:2012), 

 Korea 1st class (Korea KMOEL - 2017-64), 

 DS (Japan JMHLW-Notification 214, 2018). 

Na sliki 9 in v tabeli 2 imamo simbolični prikaz s strani proizvajalca respiratorjev 3M in 

primerjavo (ekvivalentnost) respiratorjev po različnih svetovnih standardih. 

 

https://www.3m.com/3M/en_US/worker-health-safety-us/covid19/#general-respiratory-protection-info
https://www.3m.com/3M/en_US/worker-health-safety-us/covid19/#general-respiratory-protection-info
https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
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Slika 9: Primeri mask kot OVO za zaščito dihalnih organov za različne trge 

Vir: https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4, dostop 29.4.2020  

Tabela 3: Primerjava učinkovitost mask razreda FPP2 po EN 149 z drugimi standardi 

 

Vir: https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-

respirator-classes-tb.pdf , dostop 29.4.2020 

https://multimedia.3m.com/mws/media/1832108O/3m-safety-in-any-language.mp4
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf
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Skratka, ko govorimo o uporabi in tudi o nadzoru, moramo izpostaviti pravilno izbiro in 

uporabo in pri nadzoru sorazmerno ukrepanje, saj imamo na trgu maske z vsemi 

moţnimi oznakami glede na zahteve v različnih delih sveta in so lahko različno označene 

maske po učinkovitosti med seboj tudi enakovredne (ekvivalentne) oz. nudijo pribliţno 

enako zaščito. Uredba PPE je za notranji trg EU kot dovoljene in s tem omogočen prost 

pretok na celotnem notranjem trgu določila med drugim tudi to, da mora biti za vsako 

masko kot OVO zagotovljena dostopnost do Izjave EU o skladnosti. Iz te izjave morajo biti 

razvidni vsi podatki za identifikacijo proizvoda in proizvajalca ter o vseh izvedenih 

postopkih ugotavljanja in potrjevanja skladnosti z bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi 

zahtevami uredbe PPE. Vse to mora biti torej razvidno ţe tudi iz same označitve na 

proizvodu. Le te morajo biti in predstavljene ter pojasnjene tudi v navodilih z informacijami 

o OVO, kot je to predpisano v točki 1.4 Priloge II uredbe PPE. Če proizvod razen navedbe 

»KN95« ni v ničemer označen, nima Izjave EU o skladnosti in tudi ne navodil (v 

slovenskem jeziku), bomo zelo teţko nasprotovali oceni, da so v takem primeru tveganja 

za (laičnega) uporabnika nesprejemljiva! 

Dober primer, kako je proizvajalec za svoje proizvode kot OVO pripravil in omogočil 

dostopnost da Izjave EU o skladnosti (v 26 jezikih EU) je na sliki 10.  
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Slika 10: Primer Izjave EU o skladnosti in označevanja za masko NITRAS 4120 FFP2  

Vir: https://www.nitras.de/en/Declarations-of-Conformity/, dostop 29.4.2020 

https://www.nitras.de/en/Declarations-of-Conformity/
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5 MASKE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČKI 

5.1 SPLOŠNO 

Podobno, kot je predstavljeno (povzeto iz Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni 

opremi) področje za OVO, so določene tudi zahteve za maske kot medicinske 

pripomočke (MP). Gre za zakonodajo (RS) o medicinskih pripomočkih, ki je v pristojnosti 

MZ (Ministrstva za zdravstvo) in JAZMP (Javne agencije za zdravila in medicinske 

pripomočke) kot organa za nadzor. Zakonodaja prevzema direktivo 93/42/EGS o 

medicinskih pripomočkih (MDD) (povezava do MDD: (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042). Le-ta določa (podobno kot PPE) med 

drugim tudi izdajo ES-Izjave o skladnosti in oznako skladnosti CE ter pred tem seveda 

izvedbo predpisanih postopkov. Tudi za medicinske pripomočke imamo harmonizirane 

standarde, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z zahtevami MDD 

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

standards/medical-devices_en).     

Direktiva MDD iz leta 1993 je bila sicer v letu 2017 prenovljena po NLF in nadomeščena z 

Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR) (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745) in določen končni datum za njeno 

(neposredno) uporabo 26. maj 2020. 

Ob izbruhu COVID-19 je bila uredba MDR iz leta 2017 dopolnjena z Uredbo (EU) 

2020/561 o medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih 

določb in tako datum uporabe prestavljen za eno leto na 26. maj 2021. To je bilo narejeno  

tudi oz. predvsem za medicinske pripomočke, kot so medicinske rokavice, kirurške maske, 

oprema za intenzivno nego in druga medicinska oprema, ki imajo v okviru izbruha COVID-

19 in s tem povezane javnozdravstvene krize ključno vlogo pri zagotavljanju zdravja in 

varnosti drţavljanov Unije ter omogočanju drţavam članicam, da zagotovijo ustrezno 

zdravljenje pacientom, ki ga nujno potrebujejo. (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R056)  

Če proizvajalec zaščitnih mask ţeli dati na trg maske kot skladne z usklajevalno 

zakonodajo EU za medicinske pripomočke in jih označiti tudi z oznako skladnosti CE, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R056
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mora za to torej izpolniti zahteve za maske kot medicinske pripomočke (medicinske maske 

za obraz, t.i. »kirurške maske«) v posebnem predpisu. Le-ta določa med drugim v stari 

direktivi MDD tudi izdajo ES-Izjave o skladnosti, v novi uredbi MDR pa Izjave EU o 

skladnosti in v obeh primerih oznako skladnosti CE ter pred tem seveda izvedbo 

predpisanih postopkov. Proizvajalci imajo za izvedbo vseh teh postopkov ugotavljanja 

skladnosti na razpolago tudi harmonizirane standarde, med njimi (standardi) je tudi 

standard EN 14683:2019+AC:2019 Medicinske maske za obraz - Zahteve in 

preskusne metode. 

Ta evropski standard določa zahteve glede izdelave, zasnove in učinkovitosti ter 

preskusne metode za medicinske maske za obraz, ki so namenjene omejevanju prenosa 

povzročiteljev infekcije z zaposlenih na bolnike med kirurškimi postopki in v drugih 

zdravstvenih okoljih s podobnimi zahtevami. Medicinska maska za obraz z ustrezno 

mikrobno pregrado je lahko učinkovita pri zmanjševanju razširjanja povzročiteljev infekcije 

iz nosa in ust asimptomatskega prenašalca ali bolnika s kliničnimi znaki. Ta evropski 

standard se ne uporablja za maske, ki so namenjene izključno osebni zaščiti zaposlenih. V 

dodatku A so podane informacije za uporabnike medicinskih mask za obraz. (Vir: 

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=64d40582-2f0f-4dce-b572-c39589ddf03f)  

  

     

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=64d40582-2f0f-4dce-b572-c39589ddf03f


Janez Dulc, 13.5.2020: Informativno o maskah 

41 

 

 

Slika 11: Primeri mask kot MP s predstavljenim označevanjem (največkrat na embalaţi) 

Vir: sliko so simbolične, povzete iz spleta, dostop 10.5.2020 

5.2 ZAKAJ POTREBUJEMO MASKE 

Na to vprašanje odgovarja slika 12 iz gradiva Irene Klopčič (Sanolabor) iz leta 2017 kot 

kopija prosojnic o zaščitnih maskah na povezavi: 

https://www.zbornica-

zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf 

 

 

Slika 12: Zakaj potrebujemo masko 

Vir: Irena Klopčič, 2017, https://www.zbornica-

zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf, dostop 10.5.2020 

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
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5.3 TIPI KIRURŠKIH MASK 

 

 

Slika 13: Tipi medicinskih mask za obraz kot MP po EN 14683 

Vir: Irena Klopčič, 2017, https://www.zbornica-

zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf, dostop 10.5.2020 

Na spletni povezavi Naravoslovnotehniške fakultete (katedra za tekstilno in oblačilno 

inţenirstvo): https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-

respiratorji/ lahko zasledimo o kirurških maskah aktualno informacijo z dne 2.4.2020: 

V skladu s standardom SIST EN 14683 Medicinske maske za obraz – Zahteve in 

preskusne metode, razvrščamo kirurške maske v naslednje kategorije: tip 1, tip 2 in tip 2R. 

Lastnosti kirurških mask glede na tip so predstavljene v spodnji preglednici (Tabela 4). 

Kirurške maske tipa 1 nudijo najnižjo stopnjo zaščite, saj zaustavijo več kot 95 % 

mikroorganizmov in niso vodoodbojne, kar pomeni da ne ščitijo uporabnika pred vdorom 

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/zascitne_maske.pdf
https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
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tekočin iz okolice (kapljice pri kašlju, kihanju). Njihovo uporabo se priporoča zgolj za 

paciente in drugo osebje, z namenom da se zmanjša tveganje prenosa okužb v primeru 

epidemije ali pandemije in niso namenjene uporabi zdravstvenega osebja. Kirurške maske 

tipa 2 in 2R zagotavljajo več kot 98 % učinkovitost filtracije bakterij, kirurške maske tipa 2R 

pa so tudi vododbojne in zagotavljajo zaščito tudi pred vdorom tekočin. Te so namenjene 

uporabi zdravstvenega osebja v ambulantah, operacijskih sobah, itd. Ne glede na tip 

kirurške maske morajo slednje zadostiti tudi normativi o mikrobiološki čistosti, saj na 

površini proizvedene maske ne sme biti več kot 30 kolonijskih enot (CFU) na 1 g 

tekstilnega materiala. 

Tabela 4: Lastnosti kirurških mask v skladu s standardom EN 14683. 

 

Vir: https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/, dostop 

29.4.2020 

5.4 SKLADNOST Z ZAHTEVAMI PREDPISA 

V večini gradiv najdemo informacije o tovrstnih maskah samo v povezavi s standardom 

EN 14683, pri tem pa le malokrat lahko zasledimo, da morajo maske kot MP za 

dostopnost na notranjem trgu EU ustrezati zahtevam tozadevne usklajevalne zakonodaje 

EU, v tem primeru predpisov za medicinske pripomočke (MDD25 in MDR26). Ne glede na 

odloţitev končnega datuma uporabe nove uredbe, predlagam, da se maksimalno sledi kar 

aktualni Uredbi (EU) 2017/745 in pri tem uporabi tudi (sicer neobvezni, a v praksi vedno 

                                                 

 
25

 MDD (Direktiva MD) - Medical Devices Directive (angl.) / Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 
o medicinskih pripomočkih; veljavna in v uporabi do 26. maja 2021 

26
 MDR (Uredba MD) - Medical Devices Regulation (angl.) / Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, tudi o razveljavitvi direktive Sveta 93/42/EGS; 
uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh drţavah članicah; veljavna je od 26.5.2017, 
uporaba je bila določena od 26.5.2020, a je bila ob izbruhu COVID-19 dopolnjena z Uredbo (EU) 2020/561 o 
medicinskih pripomočkih glede datumov začetka uporabe nekaterih njenih določb in tako datum uporabe 
prestavljen za eno leto na 26. maj 2021 

https://www.ntf.uni-lj.si/toi/news/maske-za-zascito-dihal-kirurske-maske-in-respiratorji/
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uporabljeni) harmonizirani standard EN 14638. Te medicinske maske za obraz spadajo v 

razred I 27 medicinskih pripomočkov, za katerega ugotavljanje in potrjevanje skladnosti (če 

niso dobavljene v sterilnem stanju) ni potrebno nikakršno vključevanje priglašenega 

organa. Dovolj je, da proizvajalec v fazi načrtovanja (razvijanja) proizvoda sledi 

navedenemu harmoniziranemu standardu (ali kaki drugi veljavni specifikaciji, kot so 

skupne specifikacije iz člena 9 uredbe MD)  in izvede sam (ali v svojem imenu pri nekom 

drugem) vse ustrezne postopke in preskušanja ter vse to dokumentira v svoji tehnični 

dokumentaciji (po Prilogi II in III uredbe MD). Tehnično dokumentacijo (še posebej pa 

Izjavo EU o skladnosti) mora proizvajalec posredovati pristojnemu organu na njegovo 

zahtevo in v obsegu kot je potrebno, da se dokaţe skladnost pripomočka, v enem od 

uradnih jezikov Unije, ki ga določi zadevna drţava članica. 

Proizvajalec za svoj proizvod (medicinski pripomoček) pred dajanjem na trg pripravi svojo 

Izjavo EU o skladnosti (kot dokazilo o skladnosti iz člena 19 in po prilogi IV uredbe MD) 

in proizvod predpisano označi, tudi z oznako o skladnosti CE (člen 20 in Priloga V 

uredbe MD) in opremi s predpisanimi informacijami in navodili (kot je vse to podrobno 

opredeljeno v poglavju III (točka 23) v Prilogi I uredbe MD) v slovenskem jeziku. 

Proizvajalec tudi zagotovi, da se vzpostavijo postopki, s katerimi serijska proizvodnja 

ostaja skladna z zahtevami iz uredbe (točka 9. člena 10 uredbe MD). Ustrezno in 

pravočasno se upoštevajo tudi spremembe zasnove ali lastnosti pripomočka ter 

spremembe harmoniziranih standardov ali skupnih specifikacij, na podlagi katerih 

pripomoček šteje za skladnega. Proizvajalec pripomočkov vzpostavi, dokumentira, izvaja, 

vzdrţuje posodabljanje in nenehno izboljšuje sistem vodenja kakovosti, s katerim na 

najučinkovitejši način in na način, sorazmeren z razredom tveganja in ustrezen vrsti 

pripomočka, zagotovi skladnost z uredbo MD.  

Sistem vodenja kakovosti zajema vse dele in elemente organizacije proizvajalca, ki se 

ukvarjajo s kakovostjo procesov, postopkov in pripomočkov. Uporablja se za upravljanje 

                                                 

 
27

 MDD in MDR razvrščata mske kot medicinski pripomoček (MP) glede na vrsto (aktivni, za vsaditev, 

invazivni …), namembnost in stopnjo tveganja pri tem v več razredov: I, IIa, IIb in III (Medicinske maske za 
obraz spadajo v razred I, če niso dobavljene v sterilnem stanju ali namenjene za posameznega uporabnika; 
raredov MP po MDR ne smemo zamenjevati s tipi mask (1, 2 in 2R) po EN 14683) 
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strukture, odgovornosti, postopkov, procesov in sredstev za upravljanje, zahtevanih za 

uveljavitev načel in ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti z določbami uredbe. 

Proizvajalec za vsak pripomoček, sorazmerno z razredom tveganja in ustrezno vrsti 

pripomočka, načrtuje, vzpostavi, dokumentira, izvaja in vzdrţuje in posodablja sistem 

nadzora po dajanju na trg. Ta sistem je sestavni del predhodno omenjenega 

proizvajalčevega sistema vodenja kakovosti.  

Tudi glede tega (sistema vodenja kakovosti) obstaja (ima proizvajalec na razpolago) 

tozadeven harmonizirani standard: 

 EN ISO 13485:2016 Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve 

za zakonodajne namene 

in tudi: 

 EN ISO 14971:2012 Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri 

medicinskih pripomočkih. 

Glede vseh obveznosti, ki veljajo na splošno za proizvajalce medicinskih pripomočkov, 

predlagam, da se skrbno prebere določbe člena 10 predmetne Uredbe (EU) 2017/745 

(in seveda tudi vse druge dele uredbe, na katere člen 10 usmerja). Seveda je pri tem treba 

smiselno (sorazmerno tveganjem) slediti samo tistim določbam, ki so relevantne za primer 

proizvoda medicinske maske za obraz, ki spada v razred I. Obveznosti drugih subjektov, ki 

omogočajo dostopnost MP na notranjem trgu EU (pooblaščeni predstavnik, uvoznik, 

distributer) so določene v členih 11 do 16. 

Uredba MD v členu 27 tudi določa sistem edinstvene identifikacije pripomočka (sistem 

UDI – Unique Device Identification system), kot je opisan v delu C Priloge VI, in omogoča 

identifikacijo in olajša sledljivost pripomočkov. 

Poglavje VI uredbe MD obravnava področje klinične ocene in kliničnih raziskav.  

Opozoriti je potrebno tudi še na določbe člena 7  uredbe MD glede navedb: 

Pri označevanju, v navodilih za uporabo, pri omogočanju dostopnosti, dajanju v uporabo in 

oglaševanju pripomočkov je prepovedana uporaba besedil, imen, blagovnih znamk, 

slikovnega materiala in simbolov ali drugih znakov, ki bi uporabnika ali pacienta lahko 

zavedli glede predvidenega namena, varnosti in učinkovitosti pripomočka, ker: 
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(a) bi pripomočku pripisovali funkcije in lastnosti, ki jih ta nima; 

(b)   bi dajali lažen vtis glede zdravljenja ali diagnoze, funkcij ali lastnosti, ki jih pripomoček 

nima; 

(c)  uporabnika ali pacienta ne bi seznanjali z verjetnim tveganjem, povezanim z uporabo 

pripomočka v skladu z njegovim predvidenim namenom; 

(d)  bi navajali uporabo pripomočka, ki je v nasprotju z uporabo, navedeno kot del 

predvidenega namena, za katerega je bilo opravljeno ugotavljanje skladnosti. 

Kaj pomeni: 

 če navedb (oznak, navodil in informacij) sploh ni ali  

 so nepopolne in v nerazumljivem jeziku in  

 če postopki ugotavljanja in potrjevanja skladnosti niso bili izvedeni ali  

 dokazila o tem niso na razpolago za nadzorne organe v EU,  

verjetno ni potrebno pojasnjevati. 

Sicer pa glede nadzora po dajanju na trg, vigilanci in nadzora trga govori poglavje VII 

uredbe MD, o samem nadzoru trga pa oddelek 3 v tem poglavju (členi 93 – 100). 

Pri vsem tem moramo biti v tem času pozorni tudi na PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 

13.3.2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje 

COVID-19 na: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-

SL-MAIN-PART-1.PDF. 

5.5 DRUGE VRSTE ZAŠČITNE OPREME KOT MP 

Poleg mask za obraz spadajo med medicinske pripomočke še druge vrste opreme, ki so 

aktualne v času COVID-19. Za vse to je potrebno slediti določbam zgoraj navedene 

Uredbe (EU) 2017/745 (ali pa eno leto še stari veljavni direktivi 93/42/EGS). Zopet imamo 

za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja skladnosti harmonizirane standarde, kot 

npr.: 

 EN ISO 10651-2:2009 Pljučni ventilatorji za uporabo v medicini - Posebne zahteve za 

osnovno varnost in bistvene lastnosti - 2. del: Ventilatorji za oskrbo od aparata odvisnih 

pacientov na domu, 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
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 EN ISO 10651-4:2009 Pljučni ventilatorji - 4. del: Posebne zahteve za naprave za 

oţivljanje, ki jih upravlja operater,  

 EN ISO 10651-6:2009 Pljučni ventilatorji za uporabo v medicini - Posebne zahteve za 

osnovno varnost in bistvene lastnosti - 6. del: Ventilatorji in naprave za podporo pri 

dihanju pacientov v oskrbi na domu,  

 EN 13795-1:2019 Operacijska oblačila in pokrivala - Zahteve in preskusne metode - 1. 

del: Operacijska pokrivala in plašči, 

 EN 13795-2:2019 Operacijska oblačila in pokrivala - Zahteve in preskusne metode - 2. 

del: Čista oblačila, 

 EN 455-1:2000 Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi 

za ugotavljanje odsotnosti lukenj,  

 EN 455-2:2009+A2:2013 Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in 

preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti,  

 EN 455-3:2006 Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 3. del: Zahteve in preskusi 

za biološko ovrednotenje, 

 EN 455-4:2009 Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 4. del: Zahteve in preskusi 

za določanje roka uporabnosti. 

Obstaja seveda še več drugih standardov o zaščiti pred COVID-19, ki so v času pandemije 

dostopni tudi brezplačno: https://www.iso.org/covid19.  

https://www.iso.org/covid19
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6 KAKOVOST ZAŠČITNIH SREDSTEV 

6.1 KAKO ZAGOTOVITI USTREZNO KAKOVOST 

Predhodno je podana informacija o zaščitnih sredstvih, predvsem o maskah. Pripravljena 

je v pričakovanju, da se bodo predvsem najbolj tangirani vendarle organizirali in učinkovito 

zagotovili, da bodo maske (in druga zaščitna oprema) ustrezne kakovosti. Bojim pa se, da 

se bodo zelo teţko uskladili glede tega, kaj ustrezna kakovost sploh je. Pa je to zelo 

enostavno.  

Kakovost (proizvoda) je skladnost (proizvoda) s pričakovanji (in znotraj tega tudi 

zahtevami), ki (v primeru zaščitnih sredstev) sledijo iz namena uporabe proizvoda.  

Največ bomo vsi naredili, če se bo od "dobaviteljev" (vseh, ki so vključeni v določanje in 

zagotavljanje zaščitnih sredstev) zahtevalo, da svoje delo opravijo kvalitetno (tako, kot je 

pravilno in v veliki meri tudi predpisano) in nam tako zagotovijo za uporabo zaščitna 

sredstva ustrezne kvalitete. 

Če ne razumemo pojma vodenja kakovosti in znotraj tega zagotavljanja kakovosti, kot je to 

npr. povsem "domače" in logično ter učinkovito v avtomobilski industriji (kjer pa tudi 

nastopajo "črne ovce", kot je VW in vsi (tudi najvišji vrhovi), ki so afero Dieselgate 

omogočili in podpirali), potem bomo seveda teţko kmalu vedno in povsod dobili v uporabo 

zaščitna sredstva ustrezne kakovosti. Si lahko predstavljamo, kako bi bilo glede varnosti 

vozil, če ţe dobavitelj različnih delov ne bi v vsakem trenutku zagotavljal 100% samo 

takšne proizvode, kot jih je popolnoma nedvoumno določil končni proizvajalec vozila. Pri 

tem ni potrebnega nobenega posebnega nadzora trga, trg sam hitro izloči neprimerne 

proizvajalce oz. dobavitelje.... 

6.2 KAKOVOST KOT SKLADNOST Z ZAHTEVAMI PREDPISOV 

Ker imamo proizvode, ki velikokrat nimajo vnaprej znanega kupca in njegovih zahtev 

(obravnavane maske še posebej kot OVO in MP so tipični primer), je le te v imenu vseh 

kupcev morala določiti druţba v obliki (tehnične) zakonodaje. Pri tem se zakonodaja 

omejuje izključno samo na bistvene varnostne in zdravstvene zahteve ter varovanje 
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okolja. Predpisane so obveznosti vseh subjektov, ki omogočajo dostopnost proizvodov na 

trgu in tudi nadzornih organov, ki morajo zagotoviti, da so na trgu, v prometu in v uporabi 

samo proizvodi, ki so skladni z predpisanimi zahtevami. 

Kot je ţe predstavljeno predhodno, imamo tri različne vrste zaščitnih mask (higienske, 

OVO, MP) in npr. znotraj OVO mnoţico različnih mask za zaščito dihal (ne samo 

polobrazne maske (respiratorje) razredov FFP1, FFP2 in FFP3 po EN 149).  

Glede OVO in MP imamo usklajevalno zakonodajo EU, vsaka od njiju (Uredbi (EU) 

2016/425 za OVO - PPER in 2017/745 za MP - MDR, trenutno sicer za MP še staro 

direktivo 93/42/EGS - MDD), ki povsem jasno določata(jo), katerim zahtevam morajo 

proizvodi iz tega področja ustrezati in kar mora biti tudi predpisano označeno (tudi z 

oznako skladnosti CE) in opremljeno z navodili ter informacijami o proizvodu ter z 

zagotovljeno (pri OVO priloţeno) Izjavo EU o skladnosti v povsem določeni vsebini. Vse to 

je odgovornost najprej proizvajalca, ki mora seveda za izdajo Izjave EU o skladnosti in za 

namestitev oznake CE predhodno izvesti vse predpisane postopke iz predpisov in vse 

dokumentirati v tehnični dokumentaciji. Pri tem imajo proizvajalci za različne vrste 

proizvodov na razpolago t.i. harmonizirane standarde EN, katerih uporaba ustvarja 

domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami predpisa. Proizvodi morajo biti torej najprej v 

celoti skladni z zahtevami predpisa in ne samo z "zahtevami standarda". Standardi so 

načeloma neobvezni, v praksi pa se sicer skoraj vedno uporabljajo za izvajanje postopkov 

v ugotavljanju skladnosti. Če takšen pregled (tipa) proizvoda in če je tako določeno v 

predpisu (pri OVO za maske da, pri MP pa ne vedno) izvaja t.i. priglašeni organ, potem 

on izda t.i. Certifikat o EU-pregledu tipa. Priglašeni organ torej pregleda samo tip 

proizvoda v fazi njegovega načrtovanja (razvijanja) in izdani certifikat potrjuje skladnost 

vzorca tipa proizvoda in njegove tehnične dokumentacije. Skladnost je potrebno potem 

zagotoviti tudi v proizvodnji za vsak proizvod izdelan za trg. Za to je lahko odgovoren 

samo proizvajalec. Predpis za OVO III. Kategorije (kamor spada OVO za zaščito dihal) 

določa še dodatno kontrolo (nadzor v proizvodnji po določenih postopkih - modulih) tudi s 

strani priglašenega organa.  

Skladnost proizvoda (OVO in MP) se potrjuje z Izjavo EU o skladnosti izdano od 

proizvajalca.  Zato je vsako govorjenje (samo) o certificiranju in obveznih certifikatih (celo 

"CE Certifikatih«) za tiste, ki pravilno razumemo zakonodajo, se opravičujem izrazu, 
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neumnost. Ţal lahko prevečkrat tako ocenimo tudi »stroko". Če si to dovolijo politiki, 

novinarji in neuki, pa si "stroka" tega ne bi smela dovoliti. 

6.3 DOLOČITEV USTREZNE  KAKOVOSTI MASK 

Če se osredotočimo na zaščitne maske, se mora najprej stroka (npr. na MZ in v NIJZ, tudi 

na MDDSZ in MGRT, pa še kje) poenotiti in na osnovi tudi  ocenjevanja tveganj 

nedvoumno določiti kakšno konkretno zaščitno opremo potrebujemo na različnih 

mestih in ob različnih prilikah. Če govorimo o maskah je potrebno nedvoumno določiti (na 

osnovi prepoznavanja nevarnosti in potem ocenjevanja tveganj) kdaj in kje so najbolj 

primerne higienske maske, maske kot medicinski pripomoček (MP) in maske kot osebna 

varovalna oprema (OVO).  

6.3.1 Maske za splošno uporabo 

Če obravnavamo splošno populacijo, kateri nam je bila z vladnim dekretom predpisana 

uporaba zaščitnih mask, potem so za to verjetno ustrezne higienske maske, ki pa morajo 

biti nedvoumno označene (brez oznake CE !) in imeti vse potrebne informacije in navodila 

predvsem glede tega proti čemu nas ob pravilni uporabi varujejo in proti čemu ne.  Če je 

drţava predpisala uporabo mask za zaščito pred okuţbo in širjenje virusa COVID-19, pri 

tem pa ni v ničemer določila kvaliteto teh mask in če je zaščitne maske nabavila tudi 

drţava sama, ali pa jo kupimo sami npr. v lekarni ali povsem legalno pri trgovcu kot zaščito 

v času epidemije, potem normalno pričakujemo, da nas taka maska ščiti oz. če nas ne (v 

celoti), da se nas na to nedvoumno opozori. 

Sicer pa tudi za najbolj splošno uporabo v času epidemije predlagam uporabo 

kirurških mask (medicinskih mask za obraz) kot medicinski pripomoček po Uredbi 

(EU) 2017/745 in po EN 14683 vsaj tip 1. 

6.3.2 Zaščita v delovnih procesih 

Seveda pa je drugačna situacija tam, kjer se npr. opravljajo različni delovni procesi. 

Tam nam ţe zakon (ZVZD-128) nalaga, da za vsak proces iz vidika VZD (varnosti in 
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 ZVZD-1 - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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zdravja pri delu) izvajajo (tisti, ki delo organizirajo in vodijo) ocenjevanje tveganj in znotraj 

tega  preventivno sprejemajo ukrepe najprej za odpravo nevarnosti in šele na koncu, ko 

več ni druge moţnosti za zmanjšanje tveganj,  se predpiše uporabo točno določene 

osebne varovalne opreme. Za to imajo delodajalci tudi Pravilnik o osebni varovalni 

opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.  

Stvari so povsem jasno zapisane.  

Enako oz. podobno je tudi npr. v zdravstvu, kjer so za zaščito zdravstvenega osebja 

vključena tudi zaščitna sredstva kot medicinski pripomočki. ... V vseh teh primerih je 

ena od zahtev tudi ta, da je zaščitna oprema skladna z zahtevami predpisov in da so 

uporabniki nedvoumno podučeni o namenu in o pravilni uporabi. 

6.3.3 Postopek določitve kakovosti maske 

Torej: najprej je potrebno nedvoumno določiti (tudi v vojni proti COVID-19!) kakšna 

in kako učinkovita zaščitna sredstva ob različnih prilikah in času in v različnih 

procesih se morajo uporabljati; vse to delamo ne "na pamet" (ali zaradi zasluţkarstva), 

ne samo zato, ker je to predpisano, ne samo na splošno, tudi ne ob neznanju, ampak na 

osnovi strokovno izvedenih ocenjevanj tveganj za različne (konkretne!) situacije.  

Šele ko imamo to določeno, lahko začnemo govoriti in delati na tem, da bomo zagotovili 

zaščitno sredstvo ustrezne kvalitete. 

6.4 ZAGOTOVITEV USTREZNE KAKOVOSTI MASK 

Ko so zaščitna sredstva nedvoumno določena (glede vrste, tipa, stopnje učinkovitosti in 

drugih zahtev), nastopi nabava kakovostnih proizvodov, to je takšnih, da jih potem lahko 

damo v uporabo točno in samo tista, ki so bila predhodno (z ocenjevanjem tveganj) 

določena.  Vloga nabave je pri tem jasna: poiskati najbolj ugodnega proizvajalca ob 

popolni zagotovitvi vseh vnaprej določenih zahtev. Cena ne sme biti na prvem mestu. 

Cena odloča samo, kadar gre za več ponudnikov popolnoma enake kvalitete. Seveda je 

treba ob tem s strani tistih, ki so prevzeli vlogo nabave, to znati!  
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Vsemu zgoraj zapisanemu moramo slediti v postopanju pri zagotovitvi zaščitnih sredstev 

ustrezne kvalitete. To pomeni, da morajo biti proizvodi točno takšni, kot je najprej na 

splošno predpisala druţba v obliki zakonodaje in potem v konkretnem primeru takšni, kot 

je to določil kupec oz. končni uporabnik oz. v njegovem imenu nekdo, ki ga je za to zopet 

pooblastila druţba. Da pa pri tem ne bi prišlo do odstopanj, je druţba še dodatno 

predpisala postopke, kako se zaščitna sredstva določi in tudi kdo in kako nadzira 

proizvajalce in vse druge, ki omogočajo dostopnost na trgu  in tudi kdo in kako nadzira 

pravilno uporabo. Vse je določeno, samo potrebno je to poznati, razumeti in pravilno 

uporabljati. Tu pa vsi po vrsti delamo napake in kar je najhuje, velikokrat zatajijo tudi 

nazorne inštitucije. 

Pri vsem tem moramo biti v tem času pozorni tudi na PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 

13.3.2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje 

COVID-19 na: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-

SL-MAIN-PART-1.PDF. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
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7 NADZOR SKLADNOSTI PROIZVODOV 

Da se ne bi ţe pri proizvajalcih in potem v nabavi ter eventualni nadaljnji distribuciji ter na 

koncu pri dajanju v uporabo in v sami uporabi odstopalo od zagotovitve ustrezne kakovosti 

v pogledu skladnosti z zahtevami predpisov, imamo različne (preveč razdrobljene) 

nadzorne organe, katerih poslanstvo je najprej zagotavljati skladnost z zahtevami 

predpisov pri proizvajalcih in potem na trgu ter v uporabi. Tudi glede tega imamo vse 

določeno v posameznih področjih zakonodaje. 

7.1 NADZOR PRI UVOZU 

Ker gre večinoma za proizvode, ki prihajajo iz trga izven notranjega trga EU, v nabavi 

nastopajo uvozniki29, ki izvedejo uvoz proizvodov. Pri tem imamo tu ţe "varovalko", ki jo 

predstavlja nadzor carinskih organov (CURS) ob sodelovanju organov nadzora trga 

(TIRS) ter drugih nadzornih organov (npr. JAZMP), če se tako odloči CURS; vse pa na 

osnovi Uredbe (ES) 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s 

trţenjem proizvodov. 

7.2 NADZOR PRI PROIZVAJALCU IN/ALI UVOZNIKU 

Naslednja »varovalka«, če je prva v primeru nevarnih proizvodov "odpovedala", so organi 

nadzora (TIRS in JAZMP) za neposredni nadzor pri uvozniku, če je proizvajalec iz EU 

pa pri njem, na način, kot določa Uredba (ES) 765/2008 v Oddelku 3. Pri tem nadzorni 

organi v Sloveniji sledijo določbam ZIN (Zakona o inšpekcijskem nadzoru) in področnih 

zakonov (TIRS: ZSVP-1 za higienske maske in ZTZPUS1- za OVO; JAZMP: ZMedPri) ter 

drugih (posebnih) predpisov, kot sta uredbi za OVO in za MP oz. še stara MDD. Tudi 

nadzorni organi imajo, tako kot proizvajalci, za ocenjevanje skladnosti na razpolago 

harmonizirane standarde. Osnovno orodje vsakega inšpektorja pri nadzoru in določitvi 

                                                 

 
29

 Ko govorimo o uvozu in uvoznikih se ta dva termina v praksi zelo pogosto (mnoţično) uporabljata povsem 
napačno, neskladno s (tehnično) zakonodajo; le ta npr. določa, da „uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno 
osebo s sedeţem v Uniji, ki daje pripomoček iz tretje drţave na trg Unije, vso izvajanje omogočanja 
dostopnosti proizvoda na notranjem trgu EU (trgovanja in distribucije) pa izvajajo distributerji, po določbah 
(tehnične) zakonodaje »distributer« pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec 
ali uvoznik in ki omogoča dostopnost pripomočka na trgu, dokler ta ni dan v uporabo 
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sorazmernega ukrepa pa mora biti ocenjevanje tveganj. Zopet pa seveda moramo 

izpostaviti ustrezno znanje, pravilno organiziranost in vodenje kot nujen pogoj za 

učinkovito izvajanje nadzora.  

7.3 NADZOR NA TRGU 

Naslednja »varovalka« je nadzor na trgu in v prometu, ki se ga v Sloveniji izvaja 

podobno, kot ţe pri proizvajalcih in uvoznikih. Ţe sama Uredba (ES) 765/2008 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32008R0765)  v Oddelku 2  določa okvir 

nadzora trga Skupnosti (obveščanje, organiziranost, ukrepi, resna tveganja, omejevalni 

ukrepi, izmenjava informacij, sodelovanje med drţavami članicami in tudi sodelovanje s 

pristojnimi organi iz tretjih drţav). Pri nadzoru se še posebej izpostavlja sorazmernost 

ukrepov in sicer, da drţave članice zagotovijo, da se pri vsakem ukrepu, sprejetem na 

podlagi ustrezne usklajevalne zakonodaje Skupnosti z namenom prepovedi ali omejitve 

dajanja proizvoda na voljo, umika proizvoda s trga ali odpoklica proizvoda, navede 

natančne razloge za ukrep, ter se zagotovi, da je ukrep sorazmeren. 

Ta uredba (Uredba (ES) 765/2008) poleg določitve pravil za organizacijo in delovanje 

akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti, ki opravljajo dejavnosti ugotavljanja 

skladnosti, torej zagotavlja okvir za nadzor trga proizvodov z namenom zagotoviti, da ti 

proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot 

so varovanje zdravja nasploh, varnost in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov, okolja in 

varnosti. Zagotavlja tudi okvir za nadzor proizvodov iz tretjih drţav. Določa pa tudi glavna 

načela o oznaki CE. 

7.4 NADZOR V UPORABI 

Še dodatna »varovalka« tam, kjer se zaščitna sredstva uporabljajo v delovnih procesih, je 

IRSD30 pod okriljem MDDSZ, le ta ima pristojnost za nadzor izvajanja VZD na osnovi 

ZVZD-1 in dolţnost, da v primeru npr. nepravilne določitve ali uporabe ali uporabe 

                                                 

 
30

 IRSD – Inšpektorat Republike slovenije za delo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32008R0765
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neskladne OVO ustrezno ukrepa; v primeru ugotovitve neskladne OVO v uporabi pa o tem 

obvestiti pristojni organ za nadzor trga (TIRS). 

Ko govorimo o uporabi in tudi o nadzoru, moramo torej izpostaviti pravilno izbiro in 

določitev ter uporabo in pri nadzoru sorazmerno ukrepanje, saj imamo na trgu maske 

z vsemi moţnimi oznakami glede na zahteve v različnih delih sveta in so lahko različno 

označene maske po učinkovitosti med seboj tudi enakovredne oz. nudijo pribliţno enako 

(ekvivalentno) zaščito.  

Vendar pa prav to, da maske za kitajski trg in s katerim je preplavljen tudi slovenski 

(evropski) trg, takšnih označitev za kakršnokoli identifikacijo proizvoda nimajo,  

ocenjujem kot začetno bistveno neskladnost, ki (lahko) ţe predstavlja nesprejemljivo 

tveganje. V primeru ugotovitve neustrezne učinkovitosti maske (glede na označitev npr. 

KN95, kar naj bi bilo ekvivalentno razredu FFP2 po EN 149), neobstajanje moţnosti 

identifikacije proizvoda in proizvajalca ne omogoča, da bi nadzorni organi kakorkoli 

učinkovito ukrepali (npr. z objavljanjem oz. sporočanjem v sistemu ICSMS ali npr. z 

umikom ali odpoklicem iz trga preko sistema RAPEX …). Moţnost nedvoumne 

identifikacije proizvoda je ena od bistvenih varnostnih in zdravstvenih zahtev iz posebnega 

predpisa za osebno varovalno opremo (Uredbe (EU) 2016/425 in tudi npr. Uredbe (ES) 

765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trţenjem proizvodov. 

Predlagam pa še enkrat, da se pri vsem tem sledi tudi PRIPOROČILU KOMISIJE z dne 

13.3.2020 o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje 

COVID-19 na: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-

SL-MAIN-PART-1.PDF. 

 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
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8 PRIMERI NESKLADNOSTI 

Iz svoje opravljene analize 13 različnih ponudb zaščitnih mask na spletu v času od 29.4. 

do 10.5.2020 in še nekaterih drugih informacij sem povzel samo nekaj tipičnih primerov 

najbolj pogostih (skoraj povsod) neskladnosti. Zaskrbljujoče pri tem je tudi sporočanje 

trgovcev, da so jim maske dobavili isti dobavitelji, kot so bili izbrani za oskrbo z maskami 

na nivoju drţave. 

8.1 ZAŠČITNA MASKA ZA OBRAZ 

 

Slika 14: Primer ponudbe PDW trislojne zaščite za obraz (z oznako CE na embalaţi in s 

predstavljenim »certifikatom CE«) 

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

Opis v ponudbi: 

Troslojna zaščitna maska za obraz s pletenimi ušesnimi zankami za enkratno uporabo. 

Optimalno prileganje obrazu. V enem pakiranju je 50 kosov mask. 

 Moč filtracije BFE 95%, 

 Dosega evropski standard EN 149: 2001+A1: 2009, 

 Pridobljen certifikat CE (objavljen je na tej spletni strani). 
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Na sliki 15 je predstavljen certifikat, ki naj bi glede na sporočila pomenil »certifikat CE« in 

skladnost s standardom EN 149, čeprav je ţe po izgledu maske na sliki 14 razvidno, da ne 

gre za tovrstno OVO. 

 

Slika 15: Primer certifikata CE« pripadajočega k ponudbi maske na sliki 14 

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

»Certifikat CE« (ta termin nikjer v verodostojnih dokumentih ne obstaja, se pa pojavlja v 

taki ali podobnih oblikah mnoţično in pomeni zelo zavajajoče sporočilo) glasi na 
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popolnoma nedoločen proizvod: »Face mask«. Ker maske velikokrat ne nudijo moţnosti 

identifikacije, bi lahko tak »certifikat« namenili za veliko takšnih neprepoznavnih mask. To 

se tudi dogaja. Bojim se, da to ni samo posledica popolne nestrokovnosti. 

«Certifikat« je v gornjem primeru dodan k maski na slikah, tudi z nameščeno oznako 

skladnosti CE na embalaţi. Po slikah sodeč, bi to bila medicinska maska za obraz, ki bi 

morala ustrezati zahtevam predpisa za medicinske pripomočke (Uredbe (EU) 2017/745 – 

MDR ali še veljavne stare direktive 93/42/EGS – MDD). Dokument, ki bi potrjeval 

skladnost, bi bil Izjava EU o skladnosti. Ker gre za medicinski pripomoček (MP), ki so 

razporejeni v razred I in ker (po vsej verjetnosti) ni dobavljen v sterilnem stanju in predpisi 

za takšne MP ne določajo vključevanje t.i. priglašenih organov (NB), bi takšna izjava s 

strani proizvajalca v predpisani vsebini potrjevala skladnost z zahtevami predpisa za 

popolnoma določen proizvod in ob vseh navedenih podatkih in izvedenih postopkih 

ugotavljanja in potrjevanja skladnosti. Za takšne proizvode (medicinske maske za obraz, v 

praksi pogosto slišano »kirurške maske«) imajo proizvajalci za zagotavljanje skladnosti, 

nadzorni organi pa za preverjanje skladnosti, na voljo (neobvezni!) harmonizirani standard 

EN 14683, katerega uporaba pa ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami 

predpisa (MDD in/ali MDR). Na tem mestu je potrebno (še enkrat) opozoriti tudi na vsaj še 

dva ravno tako izdana harmonizirana standarda: 

 EN ISO 13485:2016 Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za 

zakonodajne namene in tudi: 

 EN ISO 14971:2012 Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri 

medicinskih pripomočkih. 

Zgoraj predstavljeni certifikat (na spletni strani enega od ponudnikov) je ponudnik 

obravnaval kot pripadajoči dokument k maski na sliki in s sporočeno skladnostjo s 

standradom EN 149. Če bi takšno sporočilo bilo pravilno, bi se moralo za proizvod  kot 

osebno varovalno opremo (OVO) po EN 149 (za zaščito dihalnih organov) skladno z 

Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi (uredba PPE), zagotavljati Izjavo EU o 

skladnosti.  

Ker gre za tipični primer, kjer so sporočila glede vrste maske in njene skladnosti povsem 

neprimerna, ne moremo zaključiti zakaj se npr. navaja oznaka skladnosti CE oz. ali se 
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sploh navaja opravičeno, saj je dovoljena samo takrat, kadar obstaja predpis, ki to oznako 

določa kot obvezno (predpisa za MP in OVO to sta), a se oznako namesti šele, ko so 

izpolnjene vse zahteve iz relevantnega predpisa in je med drugim izdana tudi izjava o 

skladnosti, iz katere je glede skladnosti konkretnega tipa proizvoda vse to nedvoumno 

razvidno, pri tem mora biti nedvoumna tudi identifikacija tipa proizvoda in proizvajalca itd ..  

Gre za primer res popolne neurejenosti in nesprejemljivosti ponudbe na spletu in torej 

primer, ko se tudi v času pandemije to ne bi smelo pojavljati. Gre za sporočanje skladnosti 

z oznako CE na osnovi povsem neustreznega dokumenta. Ţal je takih primerov na spletu 

veliko. 

Certifikat na sliki 15 je izdan s strani organa ICR Polska, ki je sicer tudi priglašeni organ 

pod št. 2703, ne sicer za osebno varovalno opremo in tudi ne za medicinske pripomočke. 

Če gremo na spletno stran tega organa, bomo hitro našli potrditev ocene neskladnosti: 

https://icrpolska.com/. Izpostavljeno (slika 16) se opozarja na neustreznost izdanih 

certifikatov s sporočili o oznaki CE …. (izgovarjajo se na prostovoljno certificiranje … itd 

…; so se »posuli s pepelom«). 

 

Slika 16: Opozorilo izdajatelja »certifikata CE« pripadajočega k ponudbi maske na sliki 14 

Vir: https://icrpolska.com/, dostop 29.4.2020 

https://icrpolska.com/
https://icrpolska.com/
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8.2 »ZAŠČITNA MASKA FFP2« 

Še bolj neprimeren primer »dokazovanja skladnosti« maske (predvidevam kot OVO 

zaščitnega razreda FPP2) je na sliki 17, za katero so bili na voljo kar trije popolnoma 

različnimi »certifikati«. Enega je izdal isti organ ICR Polska kot zgoraj na sliki 15, druga 

dva (en primer je na spodnji sliki 18) pa organ ECM s podobno »kredibilnostjo« kot ICR. 

To naj bi bile maske, katere je Republika Slovenija (blagovne rezerve) izbrala na velikem 

državnem razpisu in se dobavljajo RS (tako naj bi enemu od ponudnikov zagotovil 

slovenski dobavitelj). 

 

Slika 17: Primer ponudbe »zaščitne maske FFP2« z oznako KN95 in z oznako CE na 

embalaţi  

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 
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Slika 18: Primer certifikata iz ponudbe »zaščitne maske FFP2« z oznako KN95 in z 

oznako CE na embalaţi  

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 
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Na slikah proizvodov (slike so sicer lahko samo simbolične), v ponudbenih sporočilih in 

tudi v samih »certifikatih« se za identifikacijo maske navaja »KN95«, to pa je samo  

označitev, ki velja za kitajski trg. Oznaka KN95 pomeni stopnjo zaščite po kitajskem 

standardu GB2626-2006 in je to primerjalno ekvivalent razredu FFP2 po EN 149 ... 

Takšne »prostovoljne certifikate« za nameščanje znamke ECM, kot je primer zgoraj 

predstavljenega, ocenjujem kot neustrezne. Glede (ne)primernosti teh certifikatov lahko 

veliko sklepamo ţe iz sporočila na samem dokumentu s strani izdajatelja, še več pa o tem 

((ne)relevantnosti, (ne)verodostojnosti, (ne)ustreznosti za potrjevanje skladnosti s predpisi) 

lahko preberemo  iz izdajateljevega dokumenta RG01-ECM, na katerega se sklicuje v 

certifikatu; glejte: http://entecerma.it/assets/uploads/documentation/file/5ca4a1349fb01.pdf 

Glede na to, da proizvodi običajno nimajo določenega proizvajalca in tipa proizvoda, na 

osnovi takšnega certifikata na sicer določenega proizvajalca, a brez določenega tipa 

proizvoda,  ni mogoče torej sklepati o kakršnikoli povezavi med certifikatom in konkretnim 

proizvodom in ga ne moremo obravnavati kot kakršno koli verodostojno dokazilo o 

skladnosti maske z zahtevami katere kolih v svetu veljavnih predpisov ali standardov, še 

najmanj pa glede na zahteve predpisov za tovrstne proizvode v EU. 

Certifikat (ECM) tudi in še posebej ne more pomeniti predpisanega Certifikata o EU-

pregledu tipa po Uredbi (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi, ţe tudi zato, ker ga je 

izdal organ ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE iz Italije (NB 1282), ki ni priglašen za 

ugotavljanje skladnosti OVO, priglašen je sicer za stroje in podobno ter tudi za medicinske 

pripomočke (samo po stari direktivi MDD) … (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F501

58). O (ne)ustreznosti dokumenta kot Certifikata o EU-pregledu tipa po Uredbi (EU) 

2016/425 o osebni varovalni opremi sporoča tudi sam izdajatelj na samem dokumentu. 

Glede statusa (prostovoljnega) certifikata in njegove nerelevantnosti kot dokazilo  o 

skladnosti proizvoda z zatevami usklajevalne zakonodaje EU (ali nacionalne zakonodaje 

za proizvode) pa vse nedvoumno izhaja iz izdajateljevega dokumenta RG01-ECM, ki ga 

navaja na certifikatu. 

K proizvodom s takšnimi certifikati, ki so kot tipični in zelo pogosti, predstavljeni zgoraj na 

slikah 15 in 18, se pojavijo tudi Izjave o skladnosti, ki pa nikdar nimajo predpisane 

http://entecerma.it/assets/uploads/documentation/file/5ca4a1349fb01.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50158
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50158
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50158
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vsebine in s tem ne nobene veljavnosti, kot je to za OVO določeno v Uredbi (EU) 

2016/425. Spodnji primer »izjave o skladnosti« je samo eden od naključno izbranih 

povsem neustreznih primerov, ki se pojavljajo. 

 

Slika 19: Primer neverodostojne izjave o skladnosti za maske KN95  

Vir: slika je simbolična, povzeta iz spleta, dostop 29.4.2020 

Takšne »Izjave o skladnosti«, čeprav včasih tudi podpisane in nekoliko bolj določene,  so  

povsem neprimerne in neverodostojne za osebno varovalno opremo kategorije III, kamor 

spada vsa oprema za zaščito dihal, torej tudi in predvsem maske (respiratorji) po EN 149 s 

filtri po EN 143. V takšnih izjavah manjka še marsikaj od predpisanega v Prilogi IX uredbe 

EU o osebni varovalni opremi. Za izdajo takšne izjave ni nobenih izkazanih pogojev; saj po 

vsej verjetnosti za same maske ni bil izveden EU-pregleda tipa pri priglašenem organu in 

tudi ni bil izveden nadzor s strani priglašenega organa po modulih C2 ali D….. 
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Izjava EU o skladnosti mora po določbah Uredbe (EU) 2016/425 spremljati sam proizvod 

ali pa biti bistveni elementi izjave navedeni v priloţenih informacijah in navodilih skupaj z 

naslovom, kjer je celotna Izjava  EU o skladnosti dosegljiva. 

Opozoriti je potrebno tudi na obvezna Navodila in informacije v slovenskem jeziku iz točke 

1.4 Priloge II uredbe EU ….. 

Seveda se lahko oblasti v izrednih razmerah odločijo, da se npr. v času pandemije kot 

sprejemljive tudi maske za kitajski trg npr. razreda KN95 po GB2626-2006, kar naj bi sicer 

bil ekvivalent za razred FFP2 po EN 149, kar pa bi moralo biti v vsakem primeru povsem 

nedvoumno (in ne zavajajoče!) sporočano. Vsi subjekti, ki so kakorkoli vključeni v 

omogočanje dostopnosti na trgu, bi morali pri tem vsaj smiselno ustrezno slediti zahtevam  

Uredbe (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi. Za večino analiziranih primerov pa to ne 

velja! 

Maske so glede na EU zakonodajo povsem neskladne in v normalnih razmerah se ne bi 

smele dajati v promet na notranjem trgu EU in bi torej to morali preprečiti ţe carinski 

organi pri uvozu po določbah Uredbe (ES) 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in 

nadzor trga v zvezi s trţenjem proizvodov.. 

Še enkrat moram izpostaviti na po moji oceni bistveno neskladnost glede varnosti in 

zdravja pri teh maskah za kitajski trg, da ni zagotovljena nedvoumna identifikacija tipa 

proizvoda in proizvajalca in potem iz tega tudi pripadajoči testi in druga verodostojna 

strokovna dokazila o skladnosti (in ne reklamna sporočila, kot sta oznaki ICR in ECM o 

prostovoljnem certificiranju). Pri večini analiziranih primerov manjka ta osnovna zahteva za 

začetek zagotavljanja skladnosti oz. varnosti vsakega proizvoda glede identifikacije. Samo 

označitev razreda učinkovitosti KN95, kot se pogosto pojavlja, je bistveno premalo, pa 

četudi je lahko vsaka od teh mask res takšnega razreda. Tveganje, da pa to vendarle ni 

res, je preveliko. Če bi se ugotovila neustreznost maske glede učinkovitosti samo na enem 

primeru proizvoda na trgu (ali celo kaj več), bi morali organi nadzora zaradi enega primera 

proizvoda (ali celo kaj več) umakniti na milijone mask, ki imajo enake oznake in so brez 

identifikacije. 
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9 ŠE NEKAJ POZITIVNEGA … 

9.1 PRIMER MASKE 3M FFP3 NR D PO EN 149: 
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Slika 20: Primer ustreznega sporočanja in označevanja maske 3M kot OVO  

Vir: http://www.grip-trgovina.si/zascita-dihal/respiratorji?product_id=303, dostop 29.4.2020 

9.2 RESPIRATOR NITRAS 4120 

Dober primer, kako je proizvajalec za svoje proizvode kot OVO pripravil in omogočil tudi 

(obvezno !) dostopnost do Izjave EU o skladnosti v 26 jezikih EU je predstavljen spodaj na 

sliki 21. 

Gre za primer ponudbe maske na spletu iz nabora moţnosti, ki ne spada pod maske 

verjetno najbolj poznanega in priznanega proizvajalca 3M, ki na prvi pogled usmerja, da 

gre za masko, ki ustreza zahtevam predpisa EU za osebno varovalno opremo: 

 

 

 

http://www.grip-trgovina.si/zascita-dihal/respiratorji?product_id=303
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Slika 21: Primer sporočanja in označevanja maske NITRAS kot OVO  

Vir: http://www.grip-trgovina.si/zascita-dihal/respiratorji?product_id=247, dostop 29.4.2020 

Na sliki je prepoznavno označevanje proizvajalca NITRAS (predpis sicer zahteva 

proizvajalca z naslovom, kar je verjetno zagotovljeno v drugi spremni dokumentaciji in na 

embalaţi), označevanje tipa / modela proizvoda (4120), oznaka razreda učinkovitosti 

(FFP2 NR) in standard (EN 149). Ker gre za masko za notranji trg EU, je le ta označena 

tudi z oznako skladnosti CE in poleg nje s številko priglašenega organa (predvidevam 

0068, to je MTIC InterCert S.r.l.), ki izvaja nadzor proizvodnje pri proizvajalcu. Če je na 

sliki oznaka 0066, to pomeni neskladnost, saj ICEPI (ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE 

EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI S.P.A.) ni priglašen za izvajanje dejavnosti na 

področju osebne varovalne opreme za razliko od MTIC 0068, ki pa ima ustrezno 

priglasitev za predmetne maske. 

Povezava do Izjav EU o skladnosti za OVO proizvajalca NITRAS: 

https://www.nitras.de/en/Declarations-of-Conformity/  

in npr. za zgoraj na sliki predstavljeno masko 4120 razreda FFP2 po EN 149: 

https://www.nitras.de/out/media/4120_doc.pdf . 

http://www.grip-trgovina.si/zascita-dihal/respiratorji?product_id=247
https://www.nitras.de/en/Declarations-of-Conformity/
https://www.nitras.de/out/media/4120_doc.pdf
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Slika 22: Primer Izjave EU o skladnosti za masko NITRAS 4120 kot OVO  

Vir: https://www.nitras.de/out/media/4120_doc.pdf, dostop 29.4.2020 

https://www.nitras.de/out/media/4120_doc.pdf
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Razen nekaj pisnih napak na osnovi te izjave na prvi pogled ne moremo sklepati o 

kakršnikoli neskladnosti.  

A previdnost ni nikoli odveč: 

V izjavi o skladnosti se kot priglašeni organ, ki izvaja nadzor proizvodnje (po modulu C2) 

navaja IFA 0121. Gre za Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test, ki ima ustrezno 

priglasitev za izvajanje aktivnosti po Uredbi EU za osebno varovalno opremo. 

V nadaljevanju analiziranja tega primera proizvoda, se je ugotovilo, da je na slovenski 

spletni strani slovenskega ponudnika napaka v označevanju proizvoda (verjetno starejša 

slika), saj je  na spletni strani proizvajalca oznaka pravilna: 

 

Slika 23: Označevanje za masko NITRAS 4120 kot OVO  

Vir: https://www.nitras.de/en/Respiratory-protection/FFP2/4120-SAFE-AIR.html#&gid=1&pid=1, 29.4.2020 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.nitras.de/en/Respiratory-protection/FFP2/4120-SAFE-AIR.html#&gid=1&pid=1
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10 PRIPOROČILA KOMISIJE EU 

V tem informativnem gradivu sem na kar  več mestih dodal še informacijo o izdanem 

dokumentu Evropske komisije: PRIPOROČILA KOMISIJE z dne 13.3.2020 o postopkih 

ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru groţnje COVID-19 na: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-

1.PDF. V teh priporočilih nisem našel ničesar takega, kar bi bilo lahko v mojem 

informativnem gradivu neskladno s temi priporočili. Bil pa sem seveda veliko bolj 

konkreten. V priporočilih se navaja vse to, kar jaz bolj obširno in vsaj delno konkretizirano 

predstavljam v svojih informacijah.  

Evropska komisija na začetku priporoča: 

Da bi zagotovila razpoložljivost osebne varovalne opreme in medicinskih pripomočkov za 

ustrezno zaščito ob izbruhu COVID-19, Komisija poziva vse gospodarske subjekte v 

celotni dobavni verigi ter priglašene organe in organe za nadzor trga, naj uporabijo vse 

ukrepe, ki jih imajo na voljo, za podporo prizadevanjem za zagotovitev, da bo dobava 

osebne varovalne opreme in medicinskih pripomočkov na celotnem trgu EU ustrezala 

stalno naraščajočemu povpraševanju. Takšni ukrepi kljub temu ne bi smeli škodljivo 

vplivati na splošno raven zdravja in varnosti, vsi zadevni deležniki pa bi morali zagotoviti, 

da vsa osebna varovalna oprema ali medicinski pripomočki, ki se dajejo na trg EU, 

V osrednjem delu priporočil Evropska komisija priporoča glede postopkov ugotavljanja 

skladnosti: 

Priglašeni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 bi morali dati prednost in čim prej 

izvesti dejavnosti ugotavljanja skladnosti za vse na novo predložene zahteve gospodarskih 

subjektov v zvezi z osebno varovalno opremo, ki je potrebna za zaščito v okviru izbruha 

COVID-19.  

V primeru proizvodov osebne varovalne opreme, proizvedenih v skladu s tehničnimi 

rešitvami, ki niso harmonizirani standardi, se lahko kot potencialni vir za take 

tehnične rešitve uporabljajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije o 

ustrezni izbiri osebne varovalne opreme, če navedene tehnične rešitve zagotavljajo 

ustrezno raven zaščite, ki ustreza veljavnim zdravstvenim in varnostnim zahtevam iz 

Uredbe (EU) 2016/425.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/SL/C-2020-1712-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF
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Priglašeni organi, ki izdajo certifikate za proizvode osebne varovalne opreme, proizvedene 

v skladu z drugimi tehničnimi rešitvami, ki niso harmonizirani standardi, bi morali o izdanih 

certifikatih in upoštevani specifični tehnični rešitvi nemudoma obvestiti ustrezen 

priglasitveni organ in druge priglašene organe v skladu z Uredbo (EU) 2016/425. 

Priglašeni organi bi si morali take informacije izmenjevati prek skupine za usklajevanje 

priglašenih organov, ustanovljene na podlagi člena 36 Uredbe (EU) 2016/425.  

V primeru medicinskih pripomočkov bi bilo treba upoštevati tudi možnost držav 

članic, da odobrijo odstopanja od postopkov ugotavljanja skladnosti v skladu s 

členom 11(13) Direktive 93/42/EGS in členom 59 Uredbe (EU) 2017/745, ko se slednja 

začne uporabljati, tudi kadar posredovanje priglašenega organa ni potrebno. 

Evropska komisija na koncu še priporoča: 

Ustrezni organi za nadzor trga v državah članicah bi se morali prednostno osredotočiti na 

neustrezno osebno varovalno opremo ali medicinske pripomočke, ki povzročajo resna 

tveganja za zdravje in varnost njihovih predvidenih uporabnikov.  

Kadar organi za nadzor trga ugotovijo, da osebna varovalna oprema ali medicinski 

pripomočki zagotavljajo ustrezno raven zdravja in varnosti v skladu z bistvenimi zahtevami 

iz Uredbe (EU) 2016/425 ali zahtevami iz Direktive 93/42/EGS ali Uredbe (EU) 2017/745, 

čeprav postopki ugotavljanja skladnosti, vključno z namestitvijo oznake CE, niso v celoti 

dokončani v skladu s harmoniziranimi pravili, lahko odobrijo razpoložljivost teh izdelkov na 

trgu Unije za omejeno obdobje, medtem ko se izvajajo potrebni postopki. 

 Osebna varovalna oprema ali medicinski pripomočki, ki nimajo oznake CE, so prav tako 

lahko predmet ocene in nakupa, ki ga organizirajo ustrezni organi držav članic, če se 

zagotovi, da so taki izdelki na voljo samo zdravstvenim delavcem med trajanjem aktualne 

zdravstvene krize ter da ne vstopajo v redne distribucijske kanale in se ne dajejo na voljo 

drugim uporabnikom. 

V gornji predstavitvi priporočil Evropske komisije sem izpostavil del vsebine, ki jo je treba 

smiselno tudi upoštevati. 
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Glede na sklicevanje na člen 59 Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (v 

priporočilih Evropske komisije) podajam še njegovo vsebino: 

Odstopanje od postopkov ugotavljanja skladnosti 

1.   Z odstopanjem od člena 52 (op. p.: Postopki ugotavljanja skladnosti) lahko vsak 

pristojni organ na podlagi utemeljene zahteve na ozemlju zadevne države članice odobri 

dajanje določenega pripomočka, za katerega sicer niso bili opravljeni postopki iz 

navedenega člena, a je njegova uporaba v interesu varovanja javnega zdravja ali varnosti 

ali zdravja pacientov, na trg ali v uporabo. 

2.   Država članica obvesti Komisijo in druge države članice o vsaki odločitvi, da se odobri 

dajanje pripomočka na trg ali v uporabo v skladu z odstavkom 1, če je taka odobritev dana 

za uporabo pri več kot enem pacientu. 

3.   Po obvestilu iz odstavka 2 tega člena lahko Komisija v izjemnih primerih, povezanih z 

javnim zdravjem ali pa varnostjo ali zdravjem pacientov, z izvedbenimi akti za omejen čas 

podaljša veljavnost odobritve, ki jo je država članica v skladu z odstavkom 1 tega člena 

dala na ozemlju Unije, in določi pogoje, pod katerimi se lahko pripomoček daje na trg ali v 

uporabo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 114(3) 

(op.p.: Postopek v Odboru za medicinske pripomočke). 

Komisija na podlagi ustrezno utemeljenih nujnih razlogov v zvezi z zdravjem in varnostjo 

ljudi ter v skladu s postopkom iz člena 114(4) (op.p.: Postopek v Odboru za medicinske 

pripomočke) sprejme izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj. 
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11 ZAKLJUČEK 

Predstavljeno gradivo vsebuje informacije, opremljene z veliko (ţal) negativnimi primeri, pa 

tudi z nekaj pozitivnih primerov in je vse podprto s predstavitvijo relevantne zakonodaje in 

s podajanjem predlogov, kako pristopati pri zagotavljanju zaščitne opreme ustrezne 

kvalitete. Opravil sem analizo spletne ponudbe in jo predstavil v posebnem ločenem 

zapisu, iz tega sem tudi povzel tipične primere, ki kaţejo na moje ocene o (še vedno) 

neurejenem stanju na trgu. 

Oba zapisa sem večkrat posredoval tudi na MGRT in MZ, tudi s pozivom, da pristojna 

organa za nadzor (JAZMP in TIRS) pristopita k bolj učinkovitemu nadzoru in da Slovenija 

obvesti organe Evropske komisije o ugotovitvah nepravilnosti za dva primera organov. 

Odgovorov na vse to nisem dobil, tudi na spletu do izdaje tega gradiva ni bilo zaznanih 

bistvenih sprememb. 

Oba nazorna organa (TIRS zaradi zavajajočega oglaševanja s sklicevanjem na skladnost 

na EU predpise in standarde in glede (ne)skladnosti primerov mask kot OVO, JAZMP pa 

glede (ne)skladnosti mask kot medicinskih pripomočkov) bi morala pri prenekaterem 

ponudniku opraviti nadzor in tudi sploh oz. najprej in predvsem ugotoviti: 

 ali gre za maske kot OVO po Uredbi (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi in je 

skladnost ustrezno izkazana, 

 ali gre za medicinske maske za obraz po Uredbi (EU) 2017/745 ali še po stari direktivi 

93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in je skladnost ustrezno izkazana,  

 ali pa gre samo za higienske maske in ugotoviti temu ustrezno sporočanje, 

 ali pa gre še za kako drugo »kombinacijo« izkazovanja skladnosti, kot jih lahko za 

posamezne primere srečamo na trgu in so takšni primeri nazorno predstavljeni in 

pojasnjeni v  mojih analizah. 

Tudi oni (nadzorni organi) imajo, tako kot proizvajalci, za ocenjevanje skladnosti na 

razpolago harmonizirane standarde. Osnovno orodje vsakega inšpektorja pri nadzoru in 

določitvi sorazmernega ukrepa pa mora biti ocenjevanje tveganj. Moramo pa izpostaviti 

ustrezno strokovnost, pravilno organiziranost in vodenje kot nujen pogoj za učinkovito 

izvajanje nadzora.  
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V svojih informacijah usmerjam pozornost na zagotovitev pravilne določitve in uporabe 

zaščitne opreme tudi tam, kjer se zaščitna sredstva uporabljajo v delovnih procesih. Za 

nadzor le tega imamo IRSD pod okriljem MDDSZ in ima le ta pristojnost za nadzor 

izvajanja VZD (varnost in zdravje pri delu) na osnovi ZVZD-1 (Zakona o varnosti in zdravju 

pri delu) in vseh relevantnih podzakonskih aktov in ima dolţnost, da v primeru npr. 

nepravilne določitve ali uporabe ali uporabe neskladne OVO ustrezno ukrepa; v primeru 

ugotovitve neskladne OVO v uporabi pa o tem obvestiti pristojni organ za nadzor trga 

(TIRS). 

Pogosto izpostavljam, da se mora v tej obravnavani temi najprej stroka (npr. na MZ in v 

NIJZ, tudi na MDDSZ in MGRT, pa še kje) poenotiti in na osnovi tudi  ocenjevanja tveganj 

nedvoumno določiti, kakšno konkretno zaščitno opremo potrebujemo na različnih mestih in 

ob različnih prilikah. Če govorimo o maskah je potrebno nedvoumno določiti (na osnovi 

prepoznavanja nevarnosti in potem ocenjevanja tveganj) kdaj in kje so najbolj primerne 

higienske maske, maske kot medicinski pripomoček (MP) in maske kot osebna varovalna 

oprema (OVO). 

Tema o zaščitnih maskah v času pandemije in njenega »pojemanja« ni tako enostavna, da 

bi se jo kot celovito dalo napisati na samo nekaj straneh. Problem je v tem, kot smo ga 

zaznali na samem začetku pojavljanja te aktualne teme. Tudi tisti najbolj poklicani niso 

vedeli (in znali), kako se stvari glede na nastale in hitro spreminjajoče razmere lotiti .... 

Vsem pri tem prav gotovo ne gre za zameriti. A prav vsi (očitno) vendarle niso povsem 

ustrezno opravili svojega poslanstva.  Marsikje se je ţal pristopilo ne najbolj primerno, 

ponekod celo napačno. Jaz opozarjam na premajhno strokovnost in pri tem imam v mislih 

tudi oz. samo ne zagotavljanje skladnosti z zakonodajo glede zahtev za proizvode t.j. 

zaščitno opremo in konkretno maske (za obraz in za zaščito dihalnih organov). 

Vse, kar sem dal na papir, izhaja iz tega, kar sem videl in slišal v medijih in me je to potem 

spodbudilo, da sem opravil še konkretno analizo stanja na trgu. To sem opravil potem, ko 

naj bi se stanje vendarle malo umirilo in normaliziralo.  Tako, kot je mene spodbudilo 

slišano, videno in zaznano, tako bi morale moje informacije in analize spodbuditi 

marsikoga v naši drţavi, da se bomo lotili nekaterih stvari malo drugače. S tem namenom 

sem se kot drţavljan Republike Slovenije vsega tega tudi lotil. Osredotočil sem se na zelo 
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ozko področje posebnih proizvodov, ki so namenjeni za zaščito ljudi pred tveganji 

povezanimi z varnostjo  in predvsem zdravjem ....  

Pri vsem svojem prizadevanju za podajanje ustreznih informacij o zaščitnih maskah sem 

izhajal tudi iz tega, da gre za proizvode, za katere je druţba (njene oblasti v drţavi oz. v 

EU) predpisala zahteve tudi v obliki obvezne tehnične zakonodaje, podprla pa še s 

pripravo posameznih standardov.  To bi morali upoštevati seveda najprej proizvajalci, 

potem pa vsi, ki določajo ustrezno zaščitno opremo in tisti, ki jo nabavljajo ter v 

nadaljevanju tudi vsi, ki omogočajo njeno dostopnost na trgu in na koncu tudi tisti, ki jo 

dajejo v uporabo in tisti, ki jo uporabljajo. Če kdorkoli v tej verigi, še posebej pa povsem na 

začetku, zataji, potem lahko pridemo do stanja, kakršnega sem ugotovil s svojo analizo.  

Moja izvedena analiza ponudbe na spletu je pokazala, da je še vedno veliko npr. zaščitnih 

mask, ki niso skladne s predpisi. To smo sicer kot druţba na samem začetku pandemije, 

ko smo bili v resnih teţavah in v nenormalnih pogojih, v vsesplošnem pomanjkanju 

opreme ter nereda in tudi špekulacij na trgu, nekako sprejeli oz. tolerirali. A ocenjujem, da 

so šle stvari predaleč oz. da so ušle iz nadzora. (Ne govorim o cenah in provizijah, 

omejujem se izključno na ustrezno kakovost in pri tem tudi skladnost s tehnično 

zakonodajo (predpisi za same proizvode). Tu zopet obračam pozornost na priporočila EK, 

iz katerih ne izhaja, da je (tudi še danes) dobro prav vse, kar se je v času najhujše krize 

sploh dalo dobiti na trgu (povsem legalno ali pa tudi kako drugače). 
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