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SVET ODBORA ZA ELEKTRIČNO VARNOST     Osnutek 

Kotnikova 5 

1000 Ljubljana 

 

Številka: 310-12/ 

Datum:  11. december 2006 

 

 

Zadeva:  Zapisnik 10. seje sveta Odbora za električno varnost (Svet OEV), ki je bila v 

četrtek, dne 30. novembra 2006, ob 10.00 uri v veliki sejni sobi Ministrstva za 

gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 

 

Navzoči člani Sveta Odbora za električno varnost: 

mag. Leon Kos, dr. Saša Prešern, Jakob Šink, Emil Jeromel, Igor Likar, Dušica Breskvar,  dr. 

Boštjan Godec,  Pavel Peter Gorše, Andrej Korak 

 

Navzoči člani Odbora za električno varnost:  

mag. Rudi Zorko 

 

Drugi vabljeni:  

Andreja Belavič-Benedik, dr. Boris Žitnik, Walter Istenič, 

 

Opravičili svojo odsotnost naslednji člani Sveta Odbora za električno varnost:  

Breda Kutin, Igor Jeromel, Ronald Primožič,  Boro Jerabek, Anton Bregar,  dr. Franc Žlahtič, dr. 

Miroslav Pregl 

 

Niso opravičili svoje odsotnosti naslednji člani Sveta Odbora za električno varnost: 
dr. Baldomir Zajc, Milan Jurejevčič, Marjanca Simsič, dr. Ivan Skubic, dr. Janko Drnovšek, 

 

Odsotni naslednji člani Odbora za električno varnost:  

Marjan Ravnik 

 

Namestniki:  

Namesto Janez Renko:   Žarko Jenko 

Namesto dr. Janez Hrovatin:  Mitja Vidmar  

Namesto mag. Marjetke Strle-Vidali:  Ivan Ravnikar 

 

 

Sejo je vodil predsednik, mag. L. Kos in predlagal naslednji DNEVNI RED:  

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta OEV 

2. Pregled izvajanja sklepov 9. seje Sveta OEV 

3. Nove vrste strelovodnih lovilcev ESE (dr. Boris Žitnik – vabljeni ekspert) 

4. Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji (dr. Saša Prešern) 

5. Informacija TIRS o vzorčenju električne opreme v letu 2006 – dosedanji rezultati 

(Andreja Belavič-Benedik) 

6. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek, novi predpisi, zamenjava člana 

 

Predlagani dnevni red so navzoči člani Sveta OEV soglasno sprejeli.  
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Nerealizirani sklepi prejšnjih sej 

 

Sklep 16: Člani Sveta OEV dajejo pobudo Ministrstvu za gospodarstvo, da prouči možnost, da 

bi se del sredstev, ki se pridobivajo preko kazenskih določb določenih predpisov ministrstva, 

namenilo za tržni nadzor. (4. seja Sveta OEV, 11. 2. 2004) 

Dopolnitev z dne 30. november 2006: Sklep je umaknjen zaradi enotne razrešitve problema 

financiranja tržnega nadzora. 

 

Sklep 32: Svet OEV daje pobudo SIST-u, da dopolni standard SIST HD 84.1S2 s slovenskimi 

nacionalnimi parametri za vtiče in vtičnice. Svet OEV predlaga in pričakuje, da bo to realizirano 

v letu 2005. (6. seja sveta Odbora za električno varnost, 2. 2. 2005) 

Dopolnjen z dne 18. aprila 2006: Mag. Marjetka Strle Vidali je obvestila predsednika Sveta 

OEV, da bo v skladu s dogovorom s predsednikom strokovnega sveta SIST za elektrotehniko, 

informacijsko tehnologijo in telekomunikacije in vodjem oddelka za tehnično standardizacijo in 

založništvo, na naslednjem sestanku strokovnega sveta (predvidoma v maju 2006) oblikovana 

delovna skupina, ki bo pripravila dopolnitve k standardu SIST HD 84.1S2 s slovenskimi 

nacionalnimi parametri za vtiče in vtičnice. Dokument bo nato potrdil strokovni svet, ker za to 

področje ne deluje SIST tehnični odbor.  

Dopolnjen z dne 30. novembra 2006: Predsednik odbora za električno varnost naj pošlje na 

SIST dopis, v katerem prosi za informacijo o delu na standardu SIST HD 84.1S2. 

 

Sklep 43: Osnutek predpisa o vtičih in vtičnicah, ki ga je pripravil SIQ, le-ta pošlje do konca 

decembra 2005 v presojo in nadaljnjo uporabo na Ministrstvo za gospodarstvo ter vsem članom 

sveta Odbora za električno varnost v pregled in mnenje.   

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006: Člani Sveta OEV še niso prejeli osnutka predpisa o vtičih in 

vtičnicah v presojo in mnenje, zato so navzoči člani sklenili, da predsednik OEV pošlje omenjeni 

osnutek Pravilnika o vtičih in vtičnicah vsem članov Sveta OEV in OEV v pregled oziroma 

mnenje, do konca maja 2006 (Ministrstvo za gospodarstvo bo prej podalo neuradne pripombe). 

Dopolnjen z dne 30. novembra 2006: Člani svet OEV so prejeli osnutek pravilnika o vtičih in 

vtičnicah v presojo in mnenje. Člani naj do 1. marca 2007 pošljejo svoje mnenje in pripombe na 

osnutek pravilnika na elektronski naslov: walter.istenic@gov.si (sklep sprejet z enim vzdržanim 

glasom). 

 

Sklep 45: Člani Sveta OEV so se strinjali, da delovna skupina v sestavi mag. L. Kos, dr. F. 

Žlahtič, A. Bregar in dr. M. Pregl pripravi osnutek dopisa, v katerem bodo izrazili zaskrbljenost 

glede izvajanja zakonskih in podzakonskih aktov, zlasti glede inšpekcijskega nadzora. Dopis bo 

predsednik Sveta OEV naslovil na Ministrstvo za okolje in prostor kakor tudi na Ministrstvo za 

gospodarstvo. 

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006: Navzoči člani OEV in Sveta OEV prosijo dr. F. Žlahtiča za 

pojasnilo.  

 

Sklep 53:  Navzoči člani se strinjajo, da se predstavniki sveta Odbora za električno varnost v 

sestavi mag. Leon Kos, dr. Miroslav Pregl, dr. Franc Žlahtič in dr. Saša Prešern dogovorijo za 

sestanek z ministrom mag. Andrejem Vizjakom z namenom, da ga seznanijo s problematiko 

nerešenih sklepov Sveta OEV.  

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006:  kot pri sklepu 45 (dr. F. Žlahtiča prosimo za pojasnilo). 

Dopolnitev z dne 30. november: Sklep je umaknjen zaradi enotne razrešitve problema 

financiranja tržnega nadzora. 

 

Sklep 56: (Dopolnilo oz navezava na sklep 47): Predsednik Sveta OEV naj pošlje dopis Uradu 

za varstvo potrošnikov s pobudo, da v planu financiranja za leto 2007 predvidijo sredstva za 

mailto:walter.istenic@gov.si
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informativno gradivo o varnosti električnih proizvodov (letake), ki bo razposlano vsem 

gospodinjstvom.  

Dopolnjen z dne 30. november 2006: V skladu s pogovori predsednika sveta OEV z 

direktorjem Urada za varstvo potrošnikov g. Grbcem je potreben sestanek dr. Prešern-g. Grbec-

mag. Kos o možnem financiranju.  

 

Sklep 62: Poročilo TIRS za leto 2005, ki ga je predstavila namestnica g. Petra Pavla Goršeta, ga. 

Andreja Belavič Benedik, ocenjujejo člani OEV in Sveta OEV kot skrb zbujajoče. Člani OEV in 

Sveta OEV ugotavljajo, da se sredstva za vzorčenje iz leta v leto znižujejo, zato naj predsednik 

Sveta OEV naslovi na ministra, pristojnega za gospodarstvo, dopis in ga na to opozori.  

Dopolnjen z dne 30. novembra 2006: Člani sveta OEV predlagajo Ministrstvu za gospodarstvo, 

da poišče dodatna sredstva preko razpisov Evropske komisije in dajejo ministrstvu pobudo, da se  

zagotovi vsakoletna rast finančnih sredstev za preskušanje električne opreme, dokler ne doseže 

ravni iz leta 2000 (sklep sprejet z enim vzdržanim glasom). 

 

Sklep 64: Člani OEV in Sveta OEV so se strinjali, da v prihodnjem letu obravnavajo na svoji 

seji poleg Poročila o delu TIRS-a, tudi poročilo inšpekcijskega organa Ministrstva za okolje in 

prostor. Zato prosimo oba organa za dostavo letnega poročila. 

Dopolnjen z dne 30. novembra 2006: Predsednik Sveta OEV pošlje inšpekcijskemu organu 

Ministrstva za okolje in prostor dopis s prošnjo, da le-ta pošlje svojo letno poročilo v vednost 

tudi Svetu OEV.  

 

Sklepi in ugotovitve 10. seje so naslednji:  

 

Ugotovitev: dr. Žitnik in g. Vidmar zagovarjata stališče, da bi moralo Ministrstvo za 

gospodarstvo prepovedati prodajo aktivnih strelovodov Prevectron podjetja Indelec iz Francije. 

Na seji sta strokovno predstavila problematiko aktivnih strelovodov, ki spadajo v skupino 

različnih izvedb ESE (Early Streamer Emmission) ter zagovarjala strokovno mnenje večine 

mednarodno priznanih strokovnjakov s tega področja, da aktivni strelovodi lahko zamenjujejo le 

eno od klasičnih lovilnih palic strelovodne lovilne mreže ne pa celotne strelovodne instalacije.  

Kot primer sta navajala proizvode Prevectron podjetja Indelec. Predala sta tudi pismena mnenja 

ustreznih organov (Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, SIST). 

Po njihovih trditvah podobna mnenja zastopajo tudi IEC, CENELEC. 

 

Sklep 65: Na podlagi burne razprave Svet OEV naslavlja Ministrstvu za okolje in prostor 

pobudo, da prouči ustreznost in učinkovitost uporabe tovrstnih proizvodov (aktivni strelovodi) za 

samostojno zaščito pred delovanjem strele v praksi ter da se preuči njihova skladnost z 

veljavnimi predpisi. Preprosto in jasno pa naj se o tem obvesti tudi potrošnike.  

 

Ugotovitev: Dosedanja sekretarka sveta OEV odhaja za leto in pol na delo v Bruselj, zato jo bo 

v tem času nadomeščal g. Walter Istenič.  

 

Ugotovitev: nekateri člani sveta se že dalj časa sploh ne odzivajo na vabila za seje (dr. Baldomir 

Zajc), nekateri so neaktivni v zadnjem obdobju. 

 

Sklep 66: Člani sveta OEV prosijo sekretarko sveta OEV, da vpraša dr. Baldomirja Zajca in dr. 

Janka Drnovška glede njihove pripravljenosti sodelovanja v tem odboru.  

 

 

Naslednja seja Sveta OEV in seja OEV (skupna) bo predvidoma 15. marca 2007. 
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Seja se je končala ob 14.15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: mag. Edita Samsa, Sklepe potrjuje: mag. Leon Kos, 

 sekretarka sveta OEV predsednik sveta OEV 

 

 

 

 

 


