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STRATEŠKA USMERITEV IN PRIORITETA DELA INŠPEKCIJE ZA KEMIKALIJE V LETU 2019  

 
Inšpekcija za kemikalije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, z namenom povečevanja 
učinkovitosti organa, pristojnega za kemijsko varnost, to je Urada RS za kemikalije. 
Ocena tveganja se praviloma opravi po določitvi prioritet oziroma razvrščanja vseh zavezancev 
v tri skupine in sicer: 
  
Skupina 1 – Veliko tveganje za kemijsko varnost 
V to skupino razvrstimo: 
1. zavezance, ki proizvajajo, uvažajo, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne proizvode 
razvrščene kot zelo strupene, strupene ali zdravju škodljive, razvrščene kot mutagene, 
rakotvorne ter strupene za razmnoževanje (CMR), v skupni letni količini nevarnih kemikalij nad 
500 kg. 
2. zavezanci za pridobitev licence v skladu z veljavno uredbo o predhodnih sestavinah za 
prepovedane droge, 
3. zavezance, ki opravljajo strateško dejavnost z blagom strateškega pomena za varnost in 
zdravje iz 1. skupine v skladu z veljavno uredbo o predhodnih sestavinah za prepovedane 
droge. 
  
Skupina 2 – Srednje tveganje za kemijsko varnost 
V to skupino razvrstimo: 
1. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne 
proizvode razvrščene kot zelo strupene, strupene ali zdravju škodljive razvrščene kot 
mutagene, rakotvorne ter strupene za razmnoževanje, v skupni letni količini nevarnih kemikalij 
pod 500 kg, 
2. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne 
proizvode razvrščene kot zdravju škodljive, ki niso razvrščene kot CMR kemikalije, zelo lahko 
vnetljive, lahko vnetljive, vnetljive, dražilne, jedke in oksidativne, v skupni količini nevarnih 
kemikalij nad 500 kg, 
3. zavezance za registracijo v skladu z veljavno uredbo, 
4. zavezance, ki opravljajo strateško dejavnost iz 2. skupine z veljavno uredbo 
5. zavezance, ki dajejo na trg in uporabljajo prepovedane oziroma omejene kemikalije, ter 
zavezance, ki izvažajo kemikalije. 
  
Skupina 3 – Majhno tveganje za kemijsko varnost 
V to skupino razvrstimo: 
1. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne 
proizvode razvrščene kot zdravju škodljive a niso CMR kemikalije, zelo lahko vnetljive, lahko 
vnetljive, vnetljive, dražilne, jedke in oksidativne, v skupni količini nevarnih kemikalij pod 500 kg, 
2. zavezance, ki uporabljajo snovi iz 3. skupine veljavne uredbe, 
3. zavezanci, ki dajejo na trg detergente; v tej skupini kot manj tvegane za kemijsko varnost 
prištevamo tudi detergente kot take. 
  
Zavezance smo razvrstili po stopnji tveganja za kemijsko varnost v tri skupine iz katerih izhaja 
tudi pogostost inšpekcijskega nadzora: skupina 1 – vsaj enkrat na dve leti, skupina 2 – vsaj 
enkrat na tri leta in skupina 3 -  enkrat na tri ali več let. 
Prednostno se pregledujejo tudi tista podjetja, ki še niso bila pregledana in/ali opravljajo 
proizvodnjo nevarnih kemikalij. 
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Na podlagi mednarodnega sodelovanja se pristopa tudi k skupnim evropskim projektom 
nadzora, ki že ima ugotovljeno problematiko ali kršitev predpisov v evropskem prostoru in jo je 
zato potrebno obravnavati prednostno (REF, CLEEN, Rapex). 
  
Področja, ki bodo predmet inšpekcijskih pregledov v letu 2019: 
- vzorčenje sredstev za čiščenje vetrobranskih stekel (metanol) na podlagi Priloge  XVII REACH 
uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 - 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, 
- vzorčenje nakita (nikelj, kadmij, svinec) na podlagi Priloge  XVII REACH uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij, 
- vzorčenje ROHS na podlagi podlagi HOS Uredbe o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih 
spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Ur. l. RS, št. 93/2010), 
- mednarodni projekt REF-7: avtorizacije in intermediati na podlagi REACH uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij, 
- BEF – 1: tretirani proizvodi na podlagi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. Maj 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, 
- nadzor nad eteričnimi olji in sestavinami za kozmetiko na podlagi CLP uredbe št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, 
- nadzor nad nosilci OVD (okoljevarstvenega dovoljenja) na podlagi Pravilnika o tehničnih in 
organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur. l. RS, št. 23/2018), 
- nadzor nad prometom in označevanjem prekurzorjev  za eksplozive na podlagi Uredbe (EU) 
št. 98/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. Januarja 2013 o trženju in uporabi 
predhodnih sestavin za eksplozive, 
- nadzor nad označevanjem nevarnih snovi v igračah na podlagi CLP uredbe št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, 
- nadzor nad biocidnimi proizvodi, ki vsebujejo apno na podlagi CLP uredbe št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in 
Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. Maj 2012 o dostopnosti 
na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, 
- nadzor nad prodajo peska za posipanje cestišč. 

 

 


