
 

PRILOGA V  

OPOZORILA  

 

DEL A 

SPLOŠNA OPOZORILA 

Omejitve za uporabnika iz prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe vključujejo 

najmanj najnižjo ali najvišjo starost uporabnika in po potrebi zmožnost uporabnikov, največjo in 

najmanjšo težo uporabnikov ter potrebo po zagotovitvi, da se igrača uporablja samo pod 

nadzorom odrasle osebe.  

 

DEL B 

POSEBNA OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI OB 

UPORABI NEKATERIH KATEGORIJ IGRAČ 

 

1. Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev  

Na igračah, ki so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev, je navedeno opozorilo, na 

primer: „Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.“ ali „Ni primerno za otroke, mlajše od 

treh let.“ ali opozorilo v obliki naslednje grafične slike: 

 

 

 

 

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta 

previdnost potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo. Ta točka se ne uporablja za 

igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov 

očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.  

 

2. Igrače za prostočasne aktivnosti  

Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo: „Samo za domačo 

uporabo“. Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim 

igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po 

preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih 

časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako 

preverjanje ne izvaja. Priložena morajo biti tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki 

navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi 

posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se igrača namesti.  

 

3. Funkcionalne igrače 

Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo: „Igrača se sme uporabljati samo pod 

neposrednim nadzorom odrasle osebe“. Poleg tega so te igrače opremljene z navodili o 

delovanju in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, 

da njihovo neupoštevanje lahko uporabnika izpostavi nevarnostim (treba jih je navesti), ki so 

običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo 

predstavlja igrača. Prav tako se navede, da je igračo treba shranjevati izven dosega otrok, 

mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.  

 

4. Kemijske igrače  

Ne glede na določbe Uredbe 1272/2008/ES je v navodilih za uporabo igrač, ki same po sebi 

vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter 



 

navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati, da se izogne 

nevarnostim, ki jih je treba na kratko opredeliti glede na vrsto igrače. Prav tako se navede prva 

pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti 

igrače izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.  

Poleg navodil iz prejšnjega odstavka mora biti na embalaži kemijskih igrač navedeno naslednje 

opozorilo:  

„Ni primerno za otroke, mlajše od (

) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.“.  

Za kemijske igrače veljajo zlasti: kompleti za kemijo, kompleti za ulivanje v plastično maso, 

miniaturne delavnice za keramiko, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko 

med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije ali podobne spremembe snovi.  

 

5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa kot igrače za otroke  

Kadar se te igrače prodajajo kot igrače, mora biti na njih navedeno naslednje opozorilo:  

„Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.“.  

Poleg tega morajo navodila za uporabo vključevati opozorilo, da je treba igračo uporabljati 

previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko 

prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, katera je priporočljiva zaščitna 

oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.).  

 

6. Vodne igrače  

Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:  

„Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe“.  

 

7. Igrače v živilih  

Na igračah v živilu ali združenih z živilom mora biti navedeno naslednje opozorilo:  

„V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.“.  

 

8. Imitacije zaščitnih mask in čelad  

Na imitacijah zaščitnih mask in čelad mora biti navedeno naslednje opozorilo:  

„Ta igrača ne zagotavlja zaščite.“.  

 

9. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško 

posteljico ali otroški voziček  

Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali 

otroški voziček, morajo biti trajno označene z naslednjim opozorilom, ki mora biti tudi na 

embalaži:  

 

„Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se 

otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.“.  

 

10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih 

igrah  

Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki 

vsebujejo dišavne snovi iz 41. do 55. točke seznama iz prvega odstavka 11. točke III. dela 

Priloge II te uredbe in dišavne snovi iz 1. do 11. točke seznama iz tretjega odstavka III. dela 

Priloge II te uredbe, mora biti navedeno naslednje opozorilo:  

„Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.“.  

 

                                                      

(

) Starost, ki jo določi proizvajalec. 


