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Sestanek je potekal dne 18. 04. 2007 med 10.
00

 in 14.
45

 uro v veliki sejni sobi Ministrstva za 

gospodarstvo, Kotnikova ulica  5, II. nadstropje, Ljubljana. 

 

Gradivo za določene točke dnevnega reda (4, 5, 8) je bilo poslano članom Sveta odbora za 

električno varnost po e-pošti.  

 

Prisotni so razvidni iz priložene Prisotnostne liste. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  

- dr. Franc Žlahtič; 

- mag. Rudi Zorko; 

- ga. Breda Kutin; 

- g. Emil Jeromel. 

 

Namestniki:  

- namesto g. Janez Renko:  → g. Žarko Jenko, 

- namesto dr. Janez Hrovatin: → mag. Boris Žitnik; 

- namesto g. Igor Likar:  → g. Vojko Koron; 

- namesto ga. Marjanca Simsič: → g. Ronald Primožič. 

 

Vabljeni zunanji eksperti: 

- dr. Mitja Vidmar; 

- g. Tibor Kokelj. 

 

Potrjen 
zapisnik 
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Sestanek je vodil mag. Leon Kos, predsednik sveta Odbora za električno varnost. Predlagal je, da 

se spremeni samo vrstni red predlaganih točk dnevnega reda, tako kot sledi:  

1. Nadomestno imenovanje namestnika predsednika sveta OEV – skupna obravnava sveta 

OEV in OEV  

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 10. seje  

3. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 10. seje  

4. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2006 (Leon Kos) – skupna obravnava sveta OEV in OEV 

5. Program dela sveta OEV za leto 2007 (Leon Kos) - skupna obravnava sveta OEV in OEV 

6. Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji (Walter Istenič) 

7. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2006 (Andreja Belavič 

Benedik) 

8. Komentarji k Pravilniku o vtičih in vtičnicah (Tibor Kokelj) 

9. Neskladnosti novega strelovodnega lovilca za samostojno uporabo s slovenskimi predpisi in 

evropskimi standardi (Boris Žitnik) 

10. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek  

 

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

 

K točki 1:  

Nadomestno imenovanje namestnika predsednika sveta OEV:  

Predsednik OEV je predstavil spremembo članstva v OEV s strani Ministrstva za gospodarstvo. 

Zaradi odhoda dr. Saše Prešerna v tujino je njegovo mesto prevzela mag. Irena Možek Grgurevič, 

ki tako nadaljuje mandat člana Ministrstva za gospodarstvo v OEV in prevzema tudi funkcijo 

podpredsednika OEV. Sprejet je bil  

Sklep 67:  Člani Odbora za električno varnost (OEV) in sveta OEV so soglasno potrdili mag. 

Ireno Možek Grgurevič za novo članico sveta OEV in namestnico predsednika sveta 

OEV.  

 

V okviru te točke so prisotni prejeli informacijo, da je podjetje Sava Trade prenehalo obstajati 

(spojitev z Merkurjem). Zato je bil sprejet  

Sklep 68:  Ker je podjetje Sava Trade prenehalo obstajati kot pravna oseba, mu preneha članstvo 

v Odboru za električno varnost. 

 

 

K točki 2:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 10. seje.  

Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, t.j. 10. seje sveta Odbora za električno varnost niso imeli 

pripomb in so ga soglasno potrdili.  

 

 

K točki 3:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 10. seje OEV.  
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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. 

Dopolnjen 18. april 2007: mag. Marjetka Strle Vidali je informirala člane o stanju. 

Mag. Irena Možek (MG) je ocenila, da se je SIST ustrezno odzval. Nadaljnji pogovori 

bodo potekali na relaciji MG – SIST. Sklep je s tem realiziran. 

 

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). 

Dopolnjen 18. april 2007: Člani sveta OEV so prejeli osnutek pravilnika o vtičih in 

vtičnicah v presojo in mnenje ter bili naprošeni naj posredujejo svoje pripombe in 

predloge. Pripombe na navedeni pravilnik je poslala samo Trgovinska zbornica 

Slovenije. 

Ugotovljeno je bilo, da je sklep realiziran. V zvezi s Pravilnikom o vtičih in vtičnicah 

bo sprejet nov sklep pod točko 8.  

 

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.  

Dopolnitev 18. april 2007: Ker se dr. Franc Žlahtič zadnjih sestankov ni mogel 

udeležiti, ostane izvajanje tega sklepa v veljavi še naprej.  

 

mailto:walter.istenic@gov.si
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Sklep 46:  Ta sklep je realiziran. Dr. Miroslav Pregl je prisotne obvestil, da delo na pripravi 

Pravilnika za nizkonapetostne instalacije (iz sklepa črtamo: »ki naj bi temeljil na 

dokumentu SIST HD 384.1.S2«) in Pravilnika za zaščito pred delovanjem strele 

uspešno poteka. Vzporedno tudi tečejo priprave za tehnične smernice. 

 

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 informativno gradivo o varnosti električnih proizvodov (letake), ki bo 

razposlano vsem gospodinjstvom.  

Dopolnilo z 10 seje OEV, dne 30. novembra 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.  

Dopolnjen 18. aprila 2007: Sklep se ni realiziral, saj je znesek za izdajo letakov 

razmeroma velik, zato je bil podan nov dodatek: 

Predsednik Odbora mag. Leon Kos naslovi pismo na Ministrstvo za gospodarstvo (in 

Urad za varstvo potrošnikov) s pobudo naj preučita možnost za izdajo navedenih 

letakov. Pismo bo podprto z dejstvi, kako pomembno je tako informativno gradivo za 

slovenska gospodinjstva. 

 

Sklep 62:  Poročilo TIRS, ki ga je predstavila 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.  

Dopolnjen z dne 18. aprila 2007: Mag. Leon Kos naslovi pismo na Ministrstvo za 

gospodarstvo, v katerem Odbor izraža zahtevo po stabilnem letnem financiranju 

preskušanja električne opreme. Pismo po potrebi dopolnijo še g. Igor Jeromel in ga. 

Andreja Belavič Benedik.  

 

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 svoje letno 

poročilo v vednost tudi Svetu OEV.  

Dopolnitev 18. april 2007: mag. Leon Kos je pridobil poročilo od g. Srečka Valiča 

(MOP). Vsi člani OEV in sveta OEV so že pred sejo prejeli po e-pošti »Poročilo o 

delu inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor za leto 2006«.  Na seji je 

dr. Miroslav Pregl podal kratko informacijo o poročilu. Električna oprema v njem ni 

zajeta. Sklep je realiziran. 

 

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

pobudo, da prouči ustreznost in učinkovitost uporabe tovrstnih proizvodov (aktivni 
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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.  

Dopolnjen 18. aprila 2007: Dr. Miroslav Pregl je takoj po prejemu zapisnika (zaradi 

bolezni na seji ni bil navzoč) pisno dne 30. 01. 2007 obvestil predsednika sveta OEV 

ter na seji ponovno pojasnil, da MOP ni organ, ki bi lahko izpeljal vse zgoraj 

navedene naloge. Pri prvem delu sklepa gre za strokovno vprašanje, na katerega lahko 

odgovori le strokovna organizacija in ne more MOP. Za drugi del sklepa pa je dr. 

Pregl podal tolmačenje o dajanju tovrstnih izdelkov na trg (kjer se MOP strinja z 

mnenjem, ki ga je dalo Ministrstvo za gospodarstvo) in tolmačenje o vgraditvi v 

objekte. Tu še vedno velja stari pravilnik (Uradni list SFRJ št. 13/68), v njem pa niso 

podane zahteve o aktivnih strelovodih. MOP pripravlja nove predpise, kjer pa bodo 

skoraj zagotovo opredeljene tudi zahteve za novejše strelovodne zaščite. Sklep je s 

tem umaknjen. Problematika ustreznosti in učinkovitost uporabe aktivnih strelovodov 

za samostojno zaščito pred delovanjem strele še naprej ostaja kritična ter se bo 

obravnavala pod točko 9, v okviru katere bo odbor lahko sprejel ustrezne sklepe. 

 

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

dr. Janka Drnovška glede njihove pripravljenosti sodelovanja v tem odboru.  

Dopolnjen z dne 18. aprila 2007: Ker je dosedanja sekretarka mag. Edita Samsa 

odšla na delo v Bruselj bo za izpolnitev tega sklepa poskrbel g. Walter Istenič. 

 

 

K točki 4:  

Mag. Leon Kos je prisotnim predstavil ključne poudarke iz poročila o delu Odbora za električno 

varnost za leto 2006. Izraženo je bilo mnenje: ker detajli o mnenjih posameznih strokovnjakov 

niso ključni, naj se v točki 3 izloči pripadajoči zadnji odstavek prvega dela (strelovodi).     

Sklep 69:  Člani OEV in Sveta OEV so (vključno s prej omenjeno spremembo) soglasno sprejeli 

poročilo o delu Sveta OEV za leto 2006, ki je priloga k temu zapisniku.  

 

 

K točki 5:  

Mag. Leon Kos je prisotnim predstavil program dela Odbora za električno varnost za leto 2007. 

Pripomb ni bilo. 

 

Sklep 70:  Člani OEV in Sveta OEV so soglasno sprejeli so soglasno sprejeli program dela Sveta 

OEV za leto 2007, ki je priloga k temu zapisniku.  

 

 

K točki 6:  

G. Walter Istenič je podal kratko poročilo o novostih na področju, ki ga pokriva nizkonapetostna 

direktiva, o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji (LVD Working Group) ter 

predstavil spremembe pri objavljanju harmoniziranih standardov v Uradnem listu RS. Poročilo je 

v Prilogi: Stalni odbor LVD - poročilo april 2007. 
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K točki 7:  

Ga. Andreja Belavič Benedik je predstavila Poročilo Tržnega inšpektorata RS o varnosti 

električnih proizvodov na trgu v letu 2006.  

TIRS je v letu 2006 izvajal nadzor skladnosti električne opreme na več načinov: administrativno, 

z vzorčenjem, v okviru skupnega projekta z državami članicami EU, v sodelovanju s CURS, 

nadzor prispelih obvestil RAPEX in zaščitnih klavzul ter prijave potrošnikov.  

V okviru administrativnega nadzora sta bili izvedeni dve akciji: nadzor gospodinjskih in 

podobnih aparatov ter nadzor svetlobnih nizov.  

V okviru sredstev za vzorčenje, kjer se opravlja konkretno preskušanje proizvodov glede na 

pripadajoči standard, je bilo odvzetih in predanih na preskušanje glede električne varnosti 86 

proizvodov (skladnih: 41 vzorcev, neskladnih z manjšimi odstopanji: 34 vzorcev, nevarnih: 10 

vzorcev in zelo nevarnih: 1 vzorec).  

V letu 2006 je TIRS v skupnem projektu z EU nadzoroval skladnost prenosnih svetilk. Glede 

prejetih RAPEX obvestil (902) in zaščitnih klavzul (91 za LVD) pa so na slovenskem tržišču 

našli samo 2 proizvoda.  

Tudi v letu 2007 bodo nadaljevali z nadzorom skladnosti električne opreme, vendar bo v okviru 

vzorčenja obseg odvzetih vzorcev manjši (54 vzorcev), zaradi omejenih finančnih sredstev. 

Dodatno je ga. Dušica Breskvar poročala o rezultatih preskušanj, ki so bila opravljena pod 

vodstvom TIRS-a v okviru EU projekta »DG SANCO - Varnost izdelkov«, ki ga vodi ZPS-

MIPOR.   

 

V diskusiji so člani OEV zelo kritično obravnavali  dejstvo, da se sredstva za preskušanje 

električne opreme vsako leto manjšajo, čeprav so rezultati glede varnosti ne izboljšujejo (ostajajo 

približno enaki)! Nujno je treba zagotoviti stabilno letno financiranje tržnega nadzora na 

področju električne opreme – sklep o dopisu ministru je že bil sprejet (sklep  62)! 

 

K točki 8:  

G. Tibor Kokelj je predstavil prejete komentarje k Pravilniku o vtičih in vtičnicah v naslednjih 

točkah: 

1. Člani OEV so pred sejo dobili v pregled osnutek pravilnika s prošnjo, da pošljejo pisne 

pripombe - poslal jih je samo TZS; 

2. Na seji je bila predstavljena popravljena verzija tega pravilnika z modifikacijami, ki jih je 

pripravil ekspert Tibor Kokelj (SIQ) na osnovi pripomb TZS; 

3. Predstavljeno je bilo stališče, da v Sloveniji obstajajo v uporabi že vsi potrebni standardi, 

katere navaja pravilnik, zatorej ni dodatne potrebe po novem standardu; 

4. Pravilnik je mišljen kot uradna zahteva o dimenzijskem sistemu vtičnic in vtičev v RS in 

standardih za zagotavljanje varnosti le teh. 

Sprejet je bil  

Sklep 71: Odbor pošilja osnutek Pravilnika o vtičih in vtičnicah v nadaljnjo obravnavo na 

Ministrstvo za gospodarstvo. Ekspert T. Kokelj k osnutku doda primere, kako je 

tovrstna zakonodaja urejena v drugih članicah EU ter tudi navede razloge za 

upravičenost takšnega pravilnika. 

Ministrstvo za gospodarstvo bo osnutek pregledalo in morebitne pripombe poslalo 

pripravljalni skupini.  
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K točki 9:  

Prisotni so obravnavali neskladnosti aktivnih strelovodov, ki spadajo v skupino različnih izvedb 

ESE (Early Streamer Emmission), s slovenskimi predpisi in evropskimi standardi. 

Prisotna stroka je člane OEV resno opozorila, da je samostojna uporaba aktivnih strelovodov 

lahko nevarna in da bi moral biti kupec s tem seznanjen. Aktivni strelovod se po mnenju 

prisotnih strokovnjakov lahko uporablja samo kot dopolnilo klasičnim strelovodom. Strokovna 

javnost v OEV meni, da dobavitelj s propagiranjem samostojne uporabe aktivnega strelovoda 

zavaja kupce.  

Tudi Inšpektorat RS za delo – MDDSZ je podal mnenje, da uporaba navedenega sistema 

strelovodne zaščite sicer dejansko ni eksplicitno prepovedana, je pa nesmiselna in brezpredmetna. 

S tehničnega stališča so morebitne neresnične, neustrezne ali zavajujoče navedbe proizvajalca 

nepomembne in se uporaba takega sistema enostavno ne prizna kot tehnično ustrezna. So pa 

sporni morebitni nepotrebni stroški, ki zaradi tega lahko nastanejo. To pa se lahko oceni kot 

zavajanje kupcev in dajanja na trg proizvodov, ki ne ustrezajo namenu za katerega se deklarirajo.  

V nadaljevanju je g. Vojko Koron prisotnim podal pojasnilo k izdanemu dokumentu Potrdilo o 

preskusu št. C 212-0028/07, ki kot tak potrjuje izvedbo preskusov na aktivnih strelovodih 

Prevectron 2 po francoskem standardu NF C17-102.1995. Izdani dokument ob tem ne potrjuje 

skladnosti izdelkov z zahtevami drugih standardov ali predpisov in s tem tudi ne ustreznosti 

slovenskim ali tujim regulatornim zahtevam. Dokument je bil pripravljen in izdan na osnovi 

pregleda poročila o preskusu, ki je bil izdan s strani IEMN – Institut d'Electronique et de 

Microelectronique du Nord (UMR CNRS 99299) ter spremne dokumentacije.  

Po daljši razpravi so se prisotni strinjali, da zaščita pred delovanjem strele s sistemi ESE s 

pravnega vidika ni v skladu z veljavnim Pravilnikom o tehničnih predpisih o strelovodih (Ur. list. 

SFRJ, št. 13/68) in sprejetimi standardi serije SIST EN 62305. Stavbe, opremljene samo z 

aktivnim strelovodom, ne izpolnjujejo predpisanih zahtev za strelovodne inštalacije.  

 

 

Sklep 72:  OEV daje pobudo in predlaga MOP in MJU, da se izvede revizijo že izdanih 

gradbenih in uporabnih dovoljenj za javne objekte povsod tam, kjer so kot strelovodna 

zaščita uporabljeni aktivni strelovodi.  

 

 

K točki 10:  

Naslednja seja Sveta OEV in seja OEV (skupna) bo predvidoma v mesecu novembru ali 

decembru 2007. 

 

 

       Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

  
  Walter Istenič  mag. Leon Kos  
(sekretar Sveta OEV)   (predsednik Sveta OEV) 
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Priloge:  

1.  Poročilo o delu sveta v letu 2006; 

2.  Program dela sveta OEV za leto 2007; 

3.  Stalni odbor LVD - poročilo april 2007; 

4. Prisotnostna lista. 
 

 

 

 

 

 

 

Poslano:  

 

Člani sveta OEV: 

 mag. Irena Možek Grgurevič,  Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; 

 dr. Franc Žlahtič,  Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; 

 dr. Miroslav Pregl,  Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48/III, 1000 Ljubljana; 

 prof. dr. Janko Drnovšek,  FE - Laboratorij za metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana; 

 dr. Boštjan Godec,  Slovenska akreditacija, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; 

 dr. Ivan Skubic,  Urad RS za meroslovje, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana; 

 Barbara Gnilšak (Marjanca Simsič),  Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana; 

 Janez Renko,  GZS - Združenje za elektroindustrijo, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana; 

 Anton Bregar,  Ministrstvo za gospodarstvo, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana; 

 Andreja Belavič Benedik,  MG - Tržni inšpektorat RS, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana; 

 Boro Jerabek, Gorenje d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje; 

 Jakob Šink,  Hidria Perles, Savska Loka 2, 4000 Kranj; 

 Ronald Primožič,  Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo; 

 Igor Jeromel,  SILAB, Partizanska cesta 12, 3502 Velenje; 

 Igor Likar,  SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; 

 Emil Jeromel,  TCL - Laboratorij za preizkušanje in certificiranje, Partizanska cesta 12, 3502 Velenje; 

 prof. dr. Baldomir Zajc, Slovenska inženirska zveza, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana; 

 dr. Janez Hrovatin, Elektrotehniška zveza Slovenije, Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana; 

 Andrej Korak,  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; 

 Dušica Breskvar,  ZPS - Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska cesta 5, 1000 Ljubljana; 

 Breda Kutin,  ZPS - Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska cesta 5, 1000 Ljubljana; 

 mag. Leon Kos,  SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 

 

 

Ostali člani OEV: 

 Marjan Ravnik, Obrtna zbornica Slovenije; 

 mag. Marjetka Strle Vidali, SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo; 

 mag. Rudi Zorko, Metrel. 

 

 

V vednost: 

 g. Brane Matjašec, generalni direktor DNT - MG. 


