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Sestanek je potekal dne 8. 7. 2008 med 9.30 in 12.30 uro v veliki sejni sobi Ministrstva za 

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

 

Gradivo za 1., 3., in 4. točko dnevnega reda je bilo poslano članom sveta Odbora za električno 

varnost po e-pošti. Hkrati jim je bil poslan tudi osnutek dopisa ministru mag. Andreju Vizjaku 

in osnutek letaka o varnosti električnih proizvodov.  

 

Prisotni so razvidni iz priložene Prisotnostne liste. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:   

- dr. Franc Žlahtič  

- dr. Miroslav Pregl  

- ga. Barbara Gnilšak   

- g. Janez Renko  

- g. Boro Jerabek  

- mag. Andrej Korak  

- ga. Dušica Breskvar  

- Ronald Primožič   

- prof. dr. Baldomir Zajc  

- g. Marjan Ravnik  

 

Namestniki:  

- namesto g. Emil Jeromel: → g. Igor Jeromel. 

- namesto prof. dr. Janko Drnovšek: → g. Gaber Begeš 

 

Vabljeni zunanji eksperti: 

- g. Tibor Kokelj. 

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

sledeči dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 12. seje;  

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 12. seje;  

3. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2007 (mag. Leon Kos) – skupna obravnava sveta OEV 

in OEV; 

4. Program dela sveta OEV za leto 2008 (mag. Leon Kos) – skupna obravnava sveta OEV in 

OEV; 

5. Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski Komisiji (mag. Irena Možek Grgurevič); 

6. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2007 (ga. Andreja Belavič 

Benedik); 

7. Stanje v zvezi s Pravilnikom o vtičih in vtičnicah (mag. Irena Možek Grgurevič in g. 

Tibor Kokelj); 

8. Stanje v zvezi s strelovodi (mag. Irena Možek Grgurevič in dr. Miroslav Pregl); 

9. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

 

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 12. seje.  

Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, t.j. 12. seje Sveta Odbora za električno varnost niso 

imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 12. seje sveta Odbora za električno varnost. 

 

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. 

Dopolnjen 8. julija 2008: Sklepa ni bilo mogoče uresničiti, zato so prisotni 

predlagali, da se v mesecu septembru 2008 sestanejo IRSER, MOP, DE in DNT, s 

ciljem dogovora glede izvajanja nadzora na področju električnih inštalacij in 

strelovodne zaščite. 

 

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. 

Dopolnjen 8. julija 2008: Potrjen - realiziran do faze osnutka letaka. Delo na 

letaku se nadaljuje s sklepom št. 75. 

 

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. 

Dopolnjen 8. julija 2008: Osnutek dopisa je pripravljen. Člani odbora naj 

pregledajo osnutek in pošljejo morebitne pripombe do 1. septembra 2008. Dodati 

je potrebno povezavo na revizijo Novega pristopa. Ga. Andreja Belavič Benedik 
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pridobi podatke od treh partnerskih držav o višini sredstev, namenjenih za letni 

nadzor električnih proizvodov. Predlog izbire držav: nova članica, stara članica, 

skandinavska država. Dopis naj gre do 15. septembra na Ministrstvo za 

gospodarstvo. Člani naj tudi predlagajo konkretno višino sredstev za ustrezen 

nadzor (trenutna ocena je 100.000 EUR).  

 

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.  

Dopolnjen 8. julija 2008: Ekspert g. Tibor Kokelj je pripravil ustrezno 

utemeljitev ter jo poslal na ministrstvo. Nadaljnjo koordinacijo bo opravila mag. 

Irena Možek. Na naslednjem sestanku bomo obravnavali pripravo pravilnika.  

 

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. 

Dopolnjen 8. julija 2008: Sklep je bil realiziran v možnem obsegu. 

 

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.  

Dopolnjen 8. julija 2008: Sklep je v realizaciji. 

 

Sklep 75:  Letak v zvezi z varnostjo električnih proizvodov.  

Člani odbora naj do 15. septembra 2008 pregledajo osnutek vsebine letaka in 

pošljejo morebitne dopolnitve oziroma pripombe. G. Janez Renko naj pošlje 

dodatek o ponaredkih. Prisotni so predlagali, da naj se pripravita 2 različici letaka: 

eden za širšo javnost (napisan bolj poljudno), drugi pa naj bo namenjen strokovni 

javnosti. 

 

 

K točki 3:  

Poročilo o delu sveta OEV v letu 2007.  

Poročilo o delu sveta Odbora za električno varnost za leto 2007 je podal mag. Leon Kos. 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

 

K točki 4:  

Program dela sveta OEV za leto 2008.  
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Predlog programa dela sveta OEV za leto 2008 je predstavil mag. Leon Kos. Predlog 

programa so prisotni soglasno potrdili. 

 

 

K točki 5:  

Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski Komisiji. 

Kratko poročilo o delu Delovni skupini za nizkonapetostno električno opremo pri Komisiji 

EU je podala mag. Irena Možek. Naslednji sestanek navedene delovne skupine je predviden v 

jeseni 2008, zasedanje skupine AdCo pa v septembru 2008.  

 

 

K točki 6:  

Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2007. 

Poročilo o delu TIRS na področju varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2007 je 

predstavila ga. Andreja Belavič Benedik. Opravljeni pregled: 29 gospodinjskih aparatov, 11 

svetilk – skupaj bo pregledanih 56 vzorcev in dodatno še 25 svetlobnih nizov v okviru 

evropskega projekta. Kot običajno je sledila živahna razprava. Poročilo je dostopno tudi na 

spletu. 

 

 

K točki 7:  

Stanje v zvezi s Pravilnikom o vtičih in vtičnicah.  

Informacijo sta podala mag. Irena Možek Grgurevič in g. Tibor Kokelj. Sledila je diskusija. 

Sklepi so zapisani v dodatku sklepa 71. 

 

K točki 8:  

Stanje v zvezi s strelovodi. 

Ker je bil dr. Miroslav Pregl upravičeno odsoten, bomo temo obravnavali na prihodnji seji 

SOEV. 

 

 

K točki 9:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma v konec meseca oktobra 2008. 

 

 

Zapisala:  

mag. Irena Možek Grgurevič    Sklepe potrjuje: 

mag. Leon Kos 

 
     mag. Leon Kos  

 (predsednik sveta OEV) 
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Priloge:  

1.  Lista prisotnosti; 

2. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2007; 

3. Program dela sveta OEV za leto 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

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; 

 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; 

 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: 

 Generalni direktor DNT - MG. 

 


