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Številka:  

Datum:  20. 12. 2007  

 

 

 

ZZaappiissnniikk      
1122..    sseejjee    ssvveettaa  OOddbboorraa    zzaa    eelleekkttrriiččnnoo    vvaarrnnoosstt,,  

  ddnnee  2200..  1122..  22000077  
  

 

 

 

Sestanek je potekal dne 20. 12. 2007 med 9.
30

 in 12.
40

 uro v veliki sejni sobi Ministrstva za 

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

 

Gradivo za 1. in 5. točko dnevnega reda 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, 

- dr. Janko Drnovšek, 

- dr. Boštjan Godec, 

- mag. Andrej Korak, 

- mag. Marjetka Strle Vidali, 

- g. Mitja Vidmar. 

 

 

Namestniki:  

- namesto ga. Marjanca Simsič: → ga. Barbara Gnilšak. 

 

Vabljeni zunanji eksperti: 

- g. Mitja Vidmar. 

 

 

 

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

sledeči dnevni red:  

Potrjen 
zapisnik  
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1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 11. seje;  

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 11. seje;  

3. Informacija TIRS o stanju varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2007 (ga. Andreja 

Belavič Benedik); 

4. Poročilo z zasedanja AdCo (ga. Andreja Belavič Benedik); 

5. Problematika novega strelovodnega lovilca za samostojno uporabo (g. Mitja Vidmar); 

6. Aktualnosti: predlogi za delo v prihodnjem obdobju, naslednji sestanek. 

 

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 11. seje.  

Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, t.j. 11. seje Sveta Odbora za električno varnost niso imeli 

pripomb in so ga soglasno potrdili.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 11. seje OEV. 

 

Sklep 32:  Ta sklep je realiziran. 

 

Sklep 43:  Ta sklep je realiziran. 

 

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.  

Dopolnitev 20. decembra 2007: Ker se dr. Franc Žlahtič tudi tega sestanka ni mogel 

udeležiti, ostane izvajanje tega sklepa v veljavi še naprej. 

 

Sklep 46:  Ta sklep je realiziran.  

 Dopolnjen 20. decembra 2007: Dr. Miroslav Pregl je prisotne seznanil z trenutnim 

stanjem priprave pravilnikov. 

 

 

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.  
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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. 

 Dopolnjen 20. decembra 2007: 
Oba dopisa sta bila poslana. Predsednik sveta Odbora se je tudi sestal z go. Mojco 

Burgar, direktorico Urada za varstvo potrošnikov, ki je svetovala, da se naj izbrana 

potrošniška organizacija prijavi na letni razpis Urada za l. 2008. V pogovorih s 

sodelavci ministrstva pa je dobil informacijo, da tovrstno financiranje ni proračunska 

postavka ter je potrebno iskati druge možnosti. OEV je sklenil, da najprej pripravimo 

vsebino letaka ter nato iščemo možnosti in načine njegove široke distribucije (internet, 

prek šol, itd.). Ga. Andreja Belavič Benedik je prevzela nalogo, da pripravi besedilo 

letaka v zvezi z varnostjo električnih proizvodov. Besedilo bo po izdelavi poslano v 

pregled članom OEV. Dokončno ga bodo člani potrdili na naslednji seji Odbora. 

Predloge in pripombe na besedilo letaka naj člani OEV sporočijo ge. Andreji Belavič 

Benedik v treh tednih po prejemu. Z vsebinsko in oblikovno dokončanim letakom v e-

obliki bi za začetek lahko izkoristili obstoječe možnosti distribucije letaka oziroma 

zloženke preko spletnih strani ministrstva. Prav tako bi z že pripravljenim gradivom 

verjetno lažje prišli do finančne pomoči s strani Ministrstva za gospodarstvo. 

G. Janez Renko je poudaril, da mora bit tekst dovolj provokativen in zanimiv za 

potrošnika, ter naj vsebuje osnovne informacije, vključuje pa naj tudi temo 

ponaredkov. 

 

Sklep 62:  Problematika glede premajhne višine sredstev, ki so namenjena vzorčenju proizvodov. 

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.  

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

gospodarstvo, v katerem OEV izraža zahtevo po stabilnem letnem financiranju 

preskušanja električne opreme.  

Dopolnjen z dne 20. decembra 2007: Člani OEV naj do 10. 1. 2008 posredujejo 

Tržnemu inšpektoratu RS predloge za tiste skupine proizvodov, katerim naj bo v letu 

2008 namenjena še posebna pozornost pri nadzoru. V predlogu je potrebno upoštevati 

tako množičnost kot rizičnost posameznih izdelkov. Predloge je potrebno v nekaj 

stavkih tudi utemeljiti. 

Ga. Dušica Breskvar, mag. Leon Kos in g. Igor Jeromel pripravijo do konca meseca 

februarja 2008 predlog stabilnega financiranja nadzora električnih proizvodov na 

tržišču RS.  

OEV tudi predlaga in prosi za sodelovanje dr. Petra Vrtačnika v zvezi z revizijo 

Novega pristopa. 

 

Sklep 64:  Ta sklep je realiziran. 
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Sklep 65:  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.  

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

Dopolnjen 20. decembra 2007. Sklep se UMIKA, ker ga ni možno realizirati. 

 

Sklep 66:  Ta sklep je realiziran. 

 

Sklep 67:  Ta sklep je realiziran. 

 

Sklep 68:  Ta sklep je realiziran. 

 

Sklep 69:  Ta sklep je realiziran. 

 

Sklep 70:  Ta sklep je realiziran. 

 

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.  

Dopolnjen 20. decembra 2007: Zunanji ekspert g. Tibor Kokelj pripravi do 30. 4. 

2008 utemeljitev (1 do 3 strani), s katero se bo poslal Pravilnik o vtičih in vtičnicah v 

medresorsko obravnavo.  

 

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.  

 Dopolnjen 20. decembra 2007: Sklep je bil izvršen (v okviru možnega). Splošna 

revizija uporabnih dovoljenj ni mogoča, možna pa je za posamezni konkretni primer 

(prijava). Podrobneje se bo ta problematika obdelala v 5. točki dnevnega reda. 

 

K točki 3:  
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Informacija TIRS o stanju varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2007. 

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

električnih proizvodov na trgu v letu 2007. TIRS je izvajal sledeče vrste nadzora: 

 z odvzemom vzorcev – vzorčenje;  

 z nadzorom prilaganja spremnih listin (garancijskega lista, navodila za sestavo in uporabo 

ter seznama servisov);  

 z nadzorom listin o skladnosti – predvsem izjav o skladnosti – glede obstoja, vsebine in 

verodostojnosti, z nadzorom označevanja proizvodov z znakom CE, kot tudi z nadzorom 

vidnih lastnosti, katere mora imeti skladen proizvod (npr. oznaka proizvajalca oziroma 

blagovne znamke na proizvodu, dolžina priključnega kabla pri ročnih svetilkah in 

svetlobnih nizih…), oznake višine emisije hrupa in oznake glede ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko opremo (administrativni oziroma formalni način); 

 sodelovanje s Carinsko upravo RS; 

 na podlagi prejetih obvestil držav članic Evropske unije – zaščitne klavzule in RAPEX. 

 

Vzorčenje: 

V letu 2007 je bilo odvzeto in oddano na preskušanje 58 proizvodov in 10 svetlobnih nizov 

Skupaj 68 vzorcev). Na podlagi preskusov je bilo odkritih 38 neskladnih proizvodov, oziroma 

55,9 % neskladnih (v letu 2006 je bilo 50,5 % neskladnih proizvodov). Preskusi so se opravljali v 

dveh usposobljenih laboratorijih: v Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje - SIQ in v 

Laboratorij za certificiranje in preskušanje TCL. 

 

Administrativni nadzor gospodinjskih aparatov: 

Pregledovali so se veliki in mali gospodinjski aparati. V okviru tega nadzora, ki se je vršil v 

trgovinah na drobno v mesecu juniju 2007 ter pri dobaviteljih v mesecu juliju 2007. Ugotovljene 

so bile naslednje nepravilnosti: 

 brez oziroma s pomanjkljivim garancijskim listom je bilo 7,8 % vseh proizvodov); 

 seznam servisov ni bil priložen pri 3,8 % vseh proizvodov; 

 neoznačevanje emisije hrupa gospodinjskih strojev je bilo ugotovljeno pri 3,1 % vseh 

proizvodov; 

 navodila za sestavo in uporabo so bila pomanjkljiva pri 0,9 % vseh proizvodov; 

 neoznačevanje proizvodov z nalepko za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme pa 

je ugotovljeno pri 0,6 % vseh proizvodov; 

 Prav tako smo pri letošnjem nadzoru na prodajnih policah zasledili samo še en proizvod, ki 

ni imel oznake skladnosti CE.  

 

Plan dela za leto 2008: 

V letu 2008 bo za nadzor varnosti električnih proizvodov namenjena enaka količina sredstev kot 

v letu 2007. Potekal pa bo tudi skupni projekt članic EU - svetlobni nizi. 

 

 

Sklep 73:  Odbor daje ponovno pobudo Tržnemu inšpektoratu RS, da potrošnikom poenostavi 

dostop do tistih spletnih strani TIRS-a, kjer so na voljo podatki o nevarnih proizvodih. 

Potrošnikom naj bodo na voljo ažurirani podatki.  
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K točki 4:  

Kratko poročilo z zasedanja AdCo je podala ga. Andreja Belavič Benedik: 

 V uporabi je novo vodilo - "Guide za LVD". Na vprašanje, ali bo Komisija prevedla vodilo 

še v kakšen drug jezik, je predstavnik Komisije odgovoril, da se vodila ne bo prevajalo 

(sicer bi ga morali prevesti v vse jezike članic EU). V kolikor želi posamezna država 

prevesti dokument v nacionalni jezik, naj prej obvesti Davida Eardly-a, kajti prevod ne bo 

uraden dokument Komisije, prav tako pa je obvestilo potrebno zaradi avtorskih pravic. 

 Komisija je v kontaktu z AQSIQ (Kitajska). Ko so jih obvestili o vseh podanih zaščitnih 

klavzulah so predstavniki AQSIQ prosili, ali jim Komisija lahko posreduje te notifikacije. 

Člani skupine smo se strinjali, da se po trimesečnem roku notifikacije lahko posreduje (tiste 

notifikacije, iz katerih bo jasno razviden kitajski proizvajalec), nismo pa naredili zaključka 

ali bodo posredovana tudi poročila o preskušanju. Po eni strani, bi bilo to najbolje, saj bi 

tako lahko odpravili neskladnosti, po drugi strani pa bi kitajskim proizvajalcem zastonj 

posredovali informacije, za katere države članice drago plačujejo. G. Eardly nam bo 

posredoval informacije kako je potekalo srečanje med predstavniki Komisije in AQSIQ. 

 Podano je bilo poročilo o skupnem projektu v letu 2006 - prenosne svetilke. Poročilo bo v 

primerni obliki posredovano tudi javnosti. 

 Podano je bilo poročilo o skupnem projektu v letu 2007 - kabelski podaljški. 

 V letu 2008 bo izveden skupni projekt - svetlobni nizi. Predsednik vabi, da se dosedanjim 

štirim državam pridružijo tudi ostale – rok za prijavo do konca leta 2007. Predsednik tudi 

predlaga, da bi npr. v letu 2009/2010 ponovili skupen nadzor svetilk. Predstavnik Komisije 

predlaga, da bi se projekti AdCo skupine priključili projektom EMARS-a, ker imajo tam 

zagotovljeno sofinanciranje.  

 EMARS-ov projekt RAF (angl. rapid advice forum) teče. To je "prijateljska" komunikacija, 

ki ni obvezujoče, ni mnenje organa ali države, je samo pomoč inšpektor – inšpektorju. Na e-

naslov: raf@emars.eu se pošlje vprašanje, odgovor se dobi v 10 dneh, v 5 delovnih dneh 

(nujno) in v 48 urah (zelo nujno). Jezik je angleščina, obrazci za pošiljanje vprašanja so na 

voljo na spletnih straneh EMARS-a. To je formalen postopek. Obstaja pa tudi neformalen 

postopek, ki se nanaša na poseben proizvod, na skupen projekt, obstaja poseben seznam.  

 Z letom 2008 bomo začeli uporabljati nov posodobljen obrazec za zaščitne klavzule. Na 

obrazcu naj bi bile vsaj osnovne informacije v angleškem jeziku. 

 S strani Nemčije je zopet sprožen problem glede standarda za večfunkcijske digitalne 

instrumente (multimetre), ki se nanaša na profesionalno uporabo. Predlagajo, da bi v 

standard vključili tudi del, ki bi se nanašal na uporabo pri potrošnikih (domača uporaba). 

 Finci so izpostavili problem standarda za kuhinjske štedilnike, saj naj bi imeli vsako leto 

nekaj smrtnih žrtev. Predlagajo obvezno vgradnjo časovnika ali druge zaščite (npr. dvoročni 

vklop grelca). Problem so že leta 2003 sprožili pri svojem TC, vendar se ni nič spremenilo. 

 Nemci predstavijo zanimiv proizvod - svetlobni niz, ki se lahko sestavlja praktično v 

nedogled. Prišli do ugotovitve (s preskusom), da je niz na svojem koncu zaradi prevelike 

upornosti zagorel. Proizvod je System Expo, (www.systemexpo.com.) Problem je tudi, ker 

lahko je vtič na strani SELV kompatibilen z vtičnico na strani 230 V. Zaradi nizke napetosti 

problem zapade tudi pod GPSD. 

 Belgija je že začela z akcijo obveščanja/nadzora svojih dobaviteljev o novih mejah pri 

napravah za porjavitev kože (angl. sun beds), ki znaša 0,3 W/m
2
. Zanimiva je ugotovitev, 

da se tovrstne naprave nahajajo poleg solarijev tudi pri pedikerjih in ob bazenih. Trenutno 

nabavljajo merilno opremo, da bodo potem lahko delali meritve. Izvedli pa so že akcijo, v 

mailto:raf@emars.eu
http://www.systemexpo.com/
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kateri so obvestili vse proizvajalce in uvoznike o novih zahtevah in o tem, da se bo pričel 

nadzor. O napravah, ki so že v uporabi (angl. Applicability of the GPSD regarding 

commercial sunbeds already placed on the market), je napisano mnenje Komisije 

(document LVD AdCo 07-10 doc 03 COM). Člani AdCo-LVD naj bi pri svojih TC-jih 

spodbujali sprejem amandmajev za standard EN 60335-2-27, ki obravnava naprave za 

porjavitev kože. V amandmajih A1 in AA naj bi bile upoštevane vse ugotovitve SCCP 

poročila.  

 Španija je zopet izpostavila svoj problem glede gospodinjskih aparatov, ki so privlačni za 

otroke. S proizvajalci so se dogovorili, da v primeru takega proizvoda (v obliki igrače), le-ti 

naredijo oceno tveganja. Prav tako so podali zaščitno klavzulo in sedaj čakamo na odločitev 

Komisije. 

 Predsednik nas seznani z dejstvom, da se mu mandat izteka in poziva prisotne, naj se nekdo 

javi za predsedovanje za naslednja leta. Rok za prijavo je konec leta 2007. 

 

 

K točki 5:  

Člani OEV so se seznanili s pisnim mnenjem mag. Borisa Žitnika in g. Mitje Vidmarja v zvezi s 

problematiko strelovodnega lovilca za samostojno uporabo. Dr. Miroslav Pregl je podal pregled 

poteka priprave zakonodaje s tega področja. Nekih posebno novih dejstev ni. 

 

Sklep 74:  Navedeno pisno mnenje so ob dogovoru z avtorjema oziroma Elektrotehniško zvezo 

Slovenije pošlje v vednost Inženirski zbornici Slovenije in na Slovenski center 

SOLVIT. 

 

 

 

K točki 6:  

 

Mag. Leon Kos pozval člane OEV, naj predlagajo aktivnosti, katere naj bi v letu 2008 izvajali v 

okviru OEV. 

Naslednja seja Sveta OEV in seja OEV (skupna) bo predvidoma v mesecu marcu ali aprilu 2008. 

 

 

 

 

 

       Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

     

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

 

1.  Prisotnostna lista. 

2. Pisno mnenje mag. Borisa Žitnika in g. Mitje Vidmarja v zvezi s problematiko 

strelovodnega lovilca za samostojno uporabo. 
 

 

 

 

 

 

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,  MG, - Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, Grajska ulica  2, 1410 Zagorje ob Savi ; 

 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; 

 Milan Jurejevčič,  Sava Trade d.d., Cesta v Mestni Log 90, 1000 Ljubljana; 

 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; 

 mag. 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. 


