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Sestanek je potekal dne 9. 12. 2008 med 10.
00

 in 13.
00

 uro v veliki sejni sobi Ministrstva za 

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

 

Gradivo za 1., in del 2. točke dnevnega reda je bilo poslano članom sveta Odbora za 

električno varnost po e-pošti.  

 

Prisotni so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  Svoje odsotnosti niso sporočili: 

- dr. Boštjan Godec - dr. Franc Žlahtič 

- dr. Ivan Skubic - prof. dr. Baldomir Zajc 

- ga. Barbara Gnilšak - dr. Janez Hrovatin 

- g. Janez Renko - ga. Breda Kutin 

- ga. Andreja Belavič Benedik - g. Marjan Ravnik 

- g. Jakob Šink  

- g. Emil Jeromel  

- mag. Andrej Korak  

- mag. Marjetka Strle Vidali  

 

Namestniki:  

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

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

 

O S N U T E K-v4 
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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, 13. seje;  

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 13. seje;  

3. Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski komisiji (g. Walter Istenič); 

4. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2008 (ga. Andreja 

Belavič Benedik); 

5. Stanje v zvezi z novimi predpisi MOP (dr. Miroslav Pregl); 

6. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

 

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 13. seje.  

Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 13. seje Sveta Odbora za električno varnost niso 

imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 13. 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. 

Dopolnjen 9. decembra 2008: Člani ožje skupine v sestavi g. A. Bregar, dr. M. 

Pregl in mag L. Kos bodo uskladili osnutek dopisa, in ga do 15. 1. 2009 naslovili 

na MOP, MG in MJU.  

V naslednjem koraku bo Ministrstvo za gospodarstvo po potrebi organiziralo 

sestanek na temo izvajanja inšpekcijskega nadzora.  

 

Sklep 56: Ta sklep je realiziran. Delo povezano z izdajo letakov pa se bo nadaljevalo pod 

sklepom št. 75. 
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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 

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).  

Dopolnjen 9. decembra 2008: Predlog dopisa je pripravljen, pošlje se ga na 

Ministrstvo za gospodarstvo.  

 

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.  

Dopolnjen 9. decembra 2008: Zadnjo različico Pravilnika o vtičih in vtičnicah se 

pošlje vsem članom OEV, ki lahko do 15. 1. 2009 še podajo pripombe nanj. Po 

tem datumu bo Ministrstvo za gospodarstvo poslalo prečiščeno različico pravilnika 

v notifikacijo po postopku direktive 98/34. 

Prav tako se po 15. 1. 2009 dopolnjena in prečiščena različica pravilnika objavi na 

spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 

 

Sklep 72:  Ta sklep je realiziran. 

 

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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Dopolnjen 8. julija 2008: Sklep je v realizaciji.Dopolnjen 9. decembra 2008: ga. 

Dušica Breskvar pripravi dopis do 15. januarja, predsednik ga pregleda ter pošlje 

na TIRS. 

 

 

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. 

Dopolnjen 9. decembra 2008: MG pregleda vse smiselne pripombe, opravi 

zadnji pregled ter letak se objavi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo in 

pošlje po e-pošti vsem zainteresiranim 

 

 

K točki 3:  

Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski Komisiji. 

Poročilo o delu Delovni skupini za nizkonapetostno električno opremo pri Komisiji EU je 

podal g. Walter Istenič.  

Delovna skupina je na sestanku dne 3. 12. 2008 imela na dnevnem redu zahtevo ameriške 

uprave za varnost in zdravje pri delu (OSHA) po dodatnih informacijah (RFI) s katerimi bi EU 

dokazala učinkovitost svojega sistema tj. učinkovitost sistema dobaviteljeve izjave o 

skladnosti (SDoC), kot nadomestilo za odobritev proizvoda s strani državno priznanih 

laboratorijev za preskušanje v ZDA. 

OSHA se je tako odzvala na zahtevo Evropske Komisije, naj ZDA odobrijo (sprejmejo) 

dobaviteljevo izjavo o skladnost za električno in elektronsko opremo z nizkim tveganjem. EU 

je že v dosedanjem dialogu z ZDA glede ukinitve ovir za evropske izvoznike električnih 

izdelkov zagovarjala stališče, da je vzpostavljeni sistem v EU enako varen ali celo varnejši od 

ameriškega sistema obveznega preskušanja. 

Na podlagi dogovora sklenjenega na zadnjem zasedanju delovne skupine za LVD 

(3. 12. 2008) bo lahko vsaka država članica še dodatno pisno podprla (obrazložila) svoje 

videnje v smislu, kot ga nam bo posredovala Komisija. Na osnovi teh odgovorov članic, želi 

Komisija pripraviti ustrezen odgovor do konca tega leta, saj ga je potrebno do 20. januarja 

2008 poslati na OSHA.  

Sklep 76:  Osnutek odgovora Komisije EU bo posredovan vsem članom OEV (takoj ko ga 

prejmemo na MG) v pregled in morebitno dopolnitev. Na podlagi teh pripomb in 

dopolnitev bo Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo slovenski (nacionalni) 

odgovor, ki bi dopolnjeval trditve Komisije. 

 
 

K točki 4:  

Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2008. 

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

zaradi odsotnosti ge. Andreje Belavič Benedik predstavil Walter Istenič. 

Vzorčenje proizvodov na področju, ki ga pokriva Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena  

za uporabo znotraj določenih napetostnih mej je potekalo čez celo leto 2008. Odvzetih je bilo 

vzorcev 61 proizvodov, od katerih je bil 1 zelo nevaren (razred 3), 11 nevarnih (razred 2), 32 

neskladnih proizvodov (razred 1) in 17 skladnih proizvodov (razred 0). Pri proizvodih, pri 
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katerih je bilo ugotovljeno, da gre za zelo nevaren proizvod (razred 3) je bila podana 

priglasitev v sistem RAPEX. Pri proizvodih, pri katerih je bilo ugotovljeno, da gre za nevaren 

proizvod (razred 2) pa je bila izdelana ocena tveganja. Na podlagi te ocene je prišlo do 

odločitve ali se izvede priglasitev v sistem RAPEX ali uporabi "zaščitno klavzulo". 

Splošnega administrativnega nadzora v letu 2008 ni bilo (razen svetlobnih nizov), saj v letu 

2007 ni bilo ugotovljenih nekih večjih neskladnosti. 

Trenutno še poteka mednarodni projekt 5 držav (Nemčija, Slovaška, Slovenija, Nizozemska, 

Madžarska) na področju nadzora svetlobnih nizov. V okviru tega projekta naj bi bilo odvzeto 

25 vzorcev. Sledila je živahna razprava, nato pa je Svet OEV sprejel  

Sklep 77: Svet OEV daje pobudo Tržnemu inšpektoratu RS, da v okviru svojih možnosti 

v letu 2009 opravi nadzor tudi nad večjimi gospodinjskimi aparati kot so.: TV, 

sesalci, pralni stroji, el. štedilniki itd. oziroma el. proizvodi, ki so navedeni v 

preglednici IDB (European Injury Data Base).  

 

 

K točki 5:  

Stanje v zvezi z novimi predpisi, ki so v pristojnosti MOP. 

Dr. M. Pregl je podal podrobno poročilo o postopku sprejemanja Pravilnika o zaščiti stavb 

pred delovanjem strele, Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v 

stavbah ter tehničnih smernicah o Zaščiti pred delovanjem strele in Nizkonapetostnih 

električnih inštalacijah. Vsi navedeni akti so bili predhodno notificirani po postopku 

98/34/ES, javna razprava in medresorsko usklajevanje je potekalo skoraj celo leto. Pripombe, 

ki so prispele so bile upoštevane v največji možni meri. V zaključni fazi se je postopek 

zavlekel zaradi nestrinjanja Ministrstva za javno upravo z roki za preglede električnih 

inštalacij v stavbah in strelovodne zaščite, predpisanimi v obeh pravilnikih. Po dodatnih 

usklajevanjih je prišlo tudi do soglasja s strani Ministrstva za javno upravo. 

Sklep 78:  OEV ugotavlja, da sta bila oba pravilnika izdelana po transparentnem postopku 

in ob udeležbi najširše strokovne javnosti. Predlagamo, da oba pravilnika 

čimprej potrdijo vsi relevantni organi za medresorsko usklajevanje na MG in 

MJU. Odbor pričakuje, da se bosta pravilnika in tehnični smernici čim prej 

objavili v Uradnem Listu RS.  

 

 

K točki 6:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

 

a)   Zamenjave članov: 

Prof. dr. Janko Drnovšek je dne 5. 12. 2008 na OEV naslovil dopis, v katerem 

naproša odbor, naj ga zaradi učinkovitejšega dela razreši članstva v Svetu 

OEV. S strani Univerze v Ljubljani- Fakultete za elektrotehniko, predlaga v 

Svet OEV mag Gaberja Begeša, ki ga je v odsotnosti že do sedaj večkrat 

nadomeščal. Odbor je soglasno sprejel  

Sklep 79:  Namesto prof. dr. Janka Drnovška se v Svet OEV imenuje mag. Gaber Begeš.  

 

G. Jakob Šink je dne 18. 7. 2008 na Svet OEV naslovil e-dopis v katerem 

naproša odbor naj ga zaradi upokojitve (z dne 1. 9. 2008) razreši članstva ter 

predlaga, da se namesto njega imenuje drug član s področja gospodarstva. 
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Trenutno v podjetju Hidria Perles, kjer je (bil) zaposlen še niso sprejeli 

odločitve o konkretnem imenu. Po njegovem mnenju lahko kandidata predlaga 

tudi GZS. Odbor je soglasno sprejel  

Sklep 80:  Predsednik Sveta OEV, mag. L. Kos bo uredil zamenjavo g. Jakoba Šinka.  

 

Mag. Andrej Korak je obvestil predsednika Sveta OEV, da zaradi zamenjave 

službe ne more več v Svetu OEV zastopati Univerzo v Mariboru – Fakulteto za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Predsednik Sveta OEV mag. L. 

Kos je naslovil na prof. dr. Jožeta Voršiča e-pismo naj imenuje predstavnika 

Fakultete za elektrotehniko, vendar odgovora še vedno ni. Zato je odbor je 

soglasno sprejel  

Sklep 81:  Mag. L. Kos bo naslovil dopis na dekana Fakultete za elektrotehniko v 

Mariboru naj v Svet OEV imenuje svojega predstavnika. Če v roku 1 meseca 

do imenovanja ne pride se Fakulteto za elektrotehniko izbriše iz članstva v 

Svetu OEV.  

 

G. Emil Jeromel je obvestil predsednika Sveta OEV, da zaradi upokojitve 

razreši članstva ter predlaga, da se namesto njega s strani TCL – Laboratoriji 

za preskušanje in certificiranje v Svet OEV imenuje dr. Franc Seme. Odbor je 

soglasno sprejel 

Sklep 82:  Namesto g. Emila Jeromela se v Svet OEV kot predstavnik TCL-a imenuje 

dr. Franc Seme.  

 

 

b)   Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma v mesecu aprilu 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

 

                

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

 

 

 

 

Priloge:  

1.  Lista prisotnosti; 
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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; 

 mag. Gaber Begeš,  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; 

 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. 

 


