
Pripravimo se na novo Uredbo o imenih tekstilnih vlaken in s 
tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske 
sestave tekstilnih izdelkov  

  

  

18. oktobra  2011 je bila v UL EU št. 272 objavljena nova Uredba št. 1007/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem 
surovinske sestave tekstilnih izdelkov. Uredba je začela veljati 7. novembra 2011. Obvestila o njeni 
objavi, so bila podana v nekaterih medijih, zato v nadaljevanju podajamo obrazložitev glede 
označevanja tekstilnih izdelkov.  
  

Poudarjamo: Uredba se bo začela uporabljati 8. maja 2012, kar pomeni da bo s tem dnem 
"razveljavila" Direktive 73/44/EGS, 96/73/ES in 2008/121/ES ter posledično tudi pravilnike, ki so bili 
sprejeti za uveljavitev teh direktiv v RS (Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih izdelkih 
ter  pravilnik oz. odredbo o metodah kvantitativne analize dvo- in tri komponentnih mešanic tekstilnih 
vlaken). In šele s tem dnem, bo potrebno obvezno označevati skladno z novo uredbo. O tem 
vas bomo seveda še pravočasno obvestili. Tekstilni izdelki, ki bodo dani na trg do 8. maja 2012 in 
bodo skladni z zahtevami trenutno veljavnih predpisov, bodo lahko ostali na trgu še do 9. novembra 
2014. 

  

Da pa bo prehodi iz sedanjega pravilnika na novo uredbo čim bolj neboleč, navajamo novosti, ki se 
nam obetajo. 

  

  

Novosti glede označevanja, ki se nam obetajo z novo uredbo 

  

V preglednici so navedene novosti, spremembe in dopolnitve, ki jih vključuje nova uredba glede na 
obstoječi pravilnik. 

  

 
Vsebina 

Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Ur.l. RS, št. 109, 
29.12.1999 + spremembe in dopolnitve) 

Uredba št. 1007/2011  o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim 
etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov 
(Ur.l. EU, št. 272, 18.10.2011)  

Sestava 

 

Pravila o označevanju surovinske sestave tekstilnih izdelkov so podana v 17. členih in 4. 
prilogah. 

 

V 28. členih in 8. prilogah so: 

- podana pravila o označevanju surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter 

- (NOVO) opisane metode kvantitativne analize dvo- in trikomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken.  

Področje uporabe 

 

(2. čl): Pravilnik se uporablja za izdelke, ki vsebujejo vsaj 80 ut. % tekstilnih vlaken, tekstilni 
materiali, ki se uporabljajo za oblazinjenje pohištva, za dežnike in sončnike in vsebujejo vsaj 
80 ut. % tekstilnih komponent, tekstilne komponente večplastnih talnih oblog, posteljnih 
vložkov in opreme za taborjenje pod pogojem, da te tekstilne komponente predstavljajo vsaj 
80 utežnih % teh plasti ali opreme ter tekstilije, ki so sestavni del drugih izdelkov in v njih 
predstavljajo bistveni del ter je njihova sestava natančno določena. Pravilnik ne velja za 
tekstilne izdelke, ki so pogodbeno oddani v delo podjetnikom posameznikom ali podjetjem, ki 
opravijo delo iz dobavljenih materialov brez prenosa lastninske pravice le-teh za plačilo 

(2. čl) Uredba se uporablja za tekstilne izdelke, ko so dostopni na trgu Unije in 
(a) izdelke, ki vsebujejo vsaj 80 utežnih % tekstilnih vlaken; (b) blago za 
oblazinjenje pohištva, za dežnike in sončnike, ki vsebuje vsaj 80 utežnih % 
tekstilnih komponent; (c) tekstilne komponente večplastnih talnih oblog, 
posteljnih vložkov in opreme za kampiranje pod pogojem, da te tekstilne 
komponente predstavljajo vsaj 80 utežnih % teh plasti ali opreme; (d) tekstilije, 
ki so sestavni del drugih izdelkov in v njih predstavljajo bistveni del ter je njihova 
sestava natančno določena. 

Uredba se ne uporablja za tekstilne izdelke, ki so oddani v delo osebam, ki 
delajo doma, ali samostojnim podjetjem, ki opravljajo dela iz dobavljenih 
materialov za plačilo brez prenosa lastnine. 



NOVO! Uredba se ne uporablja za tekstilne izdelke po meri, ki so jih 
izdelali samozaposleni krojači. 

Opredelitev pojmov 

 

Pojmi so obrazloženi tekom celotnega besedila pravilnika, posebnega poglavja glede 
obrazložitve pojmov ni! 

NOVO! 3. člen je namenjen opredelitvi pojmov, kot so navidezna širina, tekstilna 
komponenta, tuja vlakna, podloga, etiketiranje, označevanje, izdelki za enkratno 
uporabo. Novi pojmi so: 

„etiketiranje“ pomeni pritrjevanje etiket z zahtevanimi informacijami na 
tekstilni izdelek; 

„označevanje“ pomeni navajanje zahtevanih informacij neposredno na 
tekstilnem izdelku s šivanjem, vezenjem, tiskanjem, reliefnim tiskanjem ali 
kakršno koli drugo tehnologijo; 

„izdelki za enkratno uporabo“ so tekstilni izdelki, namenjeni le enkratni 
uporabi ali uporabi v omejenem času in katerih običajna uporaba ni predvidena 
za ponovno uporabo za enak ali podoben namen; 

Prijava za 
vključitev  imena 
novih tekstilnih 
vlaken 

Ni predpisano. 

NOVO! Z namenom skrajšanja postopka sprejema novih generičnih (rodovnih) 
imen vlaken, so v uredbi podane zahteve glede prijave (vloge) za vključitev 
imena v seznam iz Priloge I. Vloga mora vključevati tehnično dokumentacijo, 
pripravljeno v skladu s Prilogo II. 

Tekstilni izdelki iz 
več vrst vlaken 

6. čl.: »… vlakna, ki posamezno predstavljajo manj kot 10% skupne teže izdelka, se lahko 
skupno označijo kot »Druga vlakna«, temu pa sledi skupni utežni delež.« 

SPREMEMBA! 9. čl.: »… vlakno, ki predstavlja do 5 % skupne mase 
tekstilnega izdelka, ali vlakna, ki skupaj predstavljajo do 15 % skupne 
mase tekstilnega izdelka, če tega ni mogoče enostavno navesti ob času 
proizvodnje, označijo z izrazom „druga vlakna“, pri čemer je njihov skupni 
masni delež naveden takoj pred ali za tem.« 

NOVO! »… se lahko vlakna, ki niso vključena v Prilogo I (Preglednico imen 
tekstilnih vlaken), označijo z izrazom „druga vlakna“, pri čemer je njihov 
skupni masni delež naveden takoj pred ali za tem.« 

Tekstilni izdelki, 
sestavljeni iz 
netekstilnih delov 
živalskega izvora  

Ni predpisano. 

NOVO! 12. čl.: 

Kadar postanejo tekstilni izdelki dostopni na trgu, se prisotnost netekstilnih delov 
živalskega izvora v tekstilnih izdelkih pri etiketiranju ali označevanju izdelkov, ki 
vsebujejo take dele, navede z besedno zvezo „vsebuje netekstilne dele 
živalskega izvora“. 

Etiketiranje ali označevanje ni zavajajoče in se opravi tako, da ga potrošnik z 
lahkoto razume. 

Posebne določbe o 
etiketiranju in 
označevanju 
določenih tekstilnih 
izdelkov 

Gre za določbe o označevanju različnih vrst stezniških izdelkov, tekstilij potiskanih po 
postopku jedkega tiska, vezenih tekstilij, prej katerih jedro in plašč sestavljajo različne vrste 
vlaken, žamet ali pliš ter njima podobno blago ter talne obloge in preproge. Določbe so 
podane v čl. 9, tč. 3. 

PREUREDITEV! Določbe o označevanju navedenih izdelkov so prenesene 
(skladno s 13. čl.) v Prilogo IV. Pri tem je potrebno opozoriti, da sprememb pri 
označevanju teh izdelkov ni! 

Uporaba imen 
tekstilnih vlaken in 
opis surovin 

 

čl. 8, tč. 2(b): »Kadar so tekstilni izdelki dani v promet se imena, opisi in ostali podrobni 
podatki v zvezi z vsebnostjo tekstilnih vlaken glede na člene 3. do 6. in Prilogo I, navedejo v 
jasnem, čitljivem in enotnem tisku, predvsem v katalogih in prodajni literaturi, na embalaži, 
na oznaki, kot to določa predpis o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov ter na drugih 
oznakah.« 

DOPOLNILO! »Kadar je tekstilni izdelek dostopen na trgu, se opisi surovinske 
sestave iz členov 5, 7, 8 in 9 navedejo v katalogih, prodajni literaturi, na 
embalaži, etiketah in oznakah, in sicer čitljivo, vidno, jasno ter v enotni velikosti, 
slogu in pisavi. Te informacije so potrošniku jasno vidne pred nakupom, 
vključno v primeru nakupov prek elektronskih medijev.« 

Izdelki za katere ni 
obvezno 
označevanje 

Med izdelki, za katere ni obvezno označevanje (Priloga III), je bila pod številko 13 navedena 
klobučevina. 

SPREMEMBA! V novi uredbi klobučevina ni navedena med izdelki, za katere ni 
obvezno označevanje (Priloga V), kar pomeni, da za klobučevino veljajo 
zahteve označevanja tekstilnih izdelkov, skladno z Uredbo. 

  

  

Iz preglednice je razvidno, da večjih sprememb glede označevanja tekstilnih izdelkov pravzaprav 
ne bo. Če povzamemo: 

  

• pomembna dopolnitev je navajanje besedne zveze »vsebuje netekstilne dele živalskega 
izvora« za izdelke, ki bodo vsebovali netekstilne dele, ki so živalskega izvora kot npr. krzno 
ali usnje; 

• sprememba je pri uporabi besedne zveze »druga vlakna«; skladno z obstoječim pravilnikom 
je ta delež lahko največ 10%, medtem, ko se je v novi uredbi spremenil na »do 5%« kadar 
govorimo o eni vrsti vlakna oz. do 15%, kadar govorimo o vsebnosti več vrst vlaken;  

• iz nove uredbe bodo izvzeti tekstilni izdelki po meri, ki jih bodo izdelali samozaposleni 
krojači; 

• pomembna dopolnitev je tudi navajanje informacij za izdelke, katerih nakup se izvede 
preko elektronskih medijev; čeravno so bile določbe za takšno označevanje že vključene v 
8. členu obstoječega pravilnika, so določbe v novi uredbi tokrat jasno opredeljene; 

• klobučevina in klobučevinasti izdelki, skladno z novo novo uredbo ne spadajo več med 



izdelke, za katere označevanje ni obvezno, temveč se označujejo po zahtevah označevanja 
ostalih tekstilnih izdelkov v Uredbi. 

  

  

Prehodna določba 

Vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na prehodno določbo nove uredbe (26. čl.), ki pravi, da bodo 
lahko vsi ustrezno označeni tekstilni izdelki, dani na trg pred 8. majem 2012, na trgu lahko dostopni 
do vključno 9. novembra 2014. Ustrezno označeni pomeni, da so označeni skladno s Pravilnikom o 
navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Ur.l. RS, št. 109, 29.12.1999 + spremembe in 
dopolnitve) (oz. evropsko Direktivo 2008/121/ES). 

  

  

Metode kvantitativne analize dvo- in tri komponentnih mešanic vlaken 

Danes veljavni pravilnik o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic in odredba o 
metodah trikomponentnih mešanic vlaken bodo z implementacijo nove uredbe v slovensko zakonodajo 
razveljavljene. Njuna vsebina je podana v Prilogi VIII nove uredbe. Večjih sprememb glede metod ni, 
razen terminoloških popravkov in popravkov, ki enostavneje obrazložijo določene postavke. 

  

  

O delu, ki ga mora opraviti Evropska komisija do 30. septembra 2013 

Tekom priprave in pisanja nove uredbe, je bilo odprtih veliko novih vprašanj, kot so: 

• sistem označevanja porekla, s katerim potrošniki dobijo točne podatke o državi porekla in 
dodatne informacije, ki zagotavljajo popolno sledljivost tekstilnih izdelkov, ob upoštevanju 
rezultatov razvoja morebitnih horizontalnih pravil glede države porekla, 

• sistem harmoniziranega označevanja za vzdrževanje, 
• vseevropski enotni sistem označevanja velikosti za ustrezne tekstilne izdelke, 
• navedbo alergenih snovi, 
• elektronsko označevanje in druge nove tehnologije ter uporabo nejezikovnih znakov ali šifer 

za določitev vlaken.  

  

O vseh odprtih vprašanjih, mora Evropska komisija do 30. septembra 2011, Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložiti poročilo o morebitnih novih zahtevah o označevanju, ki bodo uvedene na ravni 
Unije, da se potrošnikom zagotovijo točne, ustrezne, razumljive in primerljive informacije o lastnostih 
tekstilnih izdelkov. Poročilo bo temeljilo na posvetovanju z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, v njem 
pa bodo morali biti  upoštevani vsi veljavni evropski in mednarodni standardi na tem področju. Na 
podlagi ugotovitev v poročilu morajo biti po potrebi predloženi tudi morebitni zakonodajni predlogi. 

  



Evropska komisija mora do 30. septembra 2013 izvesti tudi študijo, v kateri bo ocenila, ali obstaja 
vzročna zveza med alergičnimi reakcijami in kemičnimi snovmi ali mešanicami, uporabljenimi v 
tekstilnih izdelkih. Na podlagi te študije, po potrebi, do takrat predloži zakonodajne predloge v okviru 
obstoječe zakonodaje Unije. 

  

Gre za obširno raziskavo, ki se bo izvajala s strani Evropske unije. Njeni izsledki bodo na voljo šele 
koncem leta 2013, morebitni ukrepi pa posledično še kasneje. 

  

  

Za konec 

Ne hitite z označevanjem po določilih nove uredbe, ker ta določila še ne veljajo! Pripravite 
se in počakajte na naše sporočilo o implementaciji nove uredbe!  

  

u.s.e., b.g. 

  

  

Viri: 

Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih izdelkih 

Odredba o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken 

Odredba o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken 

Uredba št. 1007/2011  Evropskega parlamenta in Sveta o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim 
etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov 
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