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Sestanek je potekal dne 13. 12. 2012 med 10.
00

 in 12.
35

 uro v "veliki sejni sobi" Ministrstva za 

gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, drugo nadstropje, Ljubljana. 

 

Članom Odbora za električno varnost (OEV) in sveta OEV je bilo po e-pošti poslano sledeče 

gradivo: Poročilo o delu sveta OEV za obdobje 2011/12, Program dela sveta OEV za leto 

2013, osnutek zapisnika 18. seje OEV ter Predlog obnove tehniških predpisov, ki ga je 

pripravila ETZ. 

 

Udeleženci sestanka so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  

- dr. Boštjan Godec; 

- ga. Dušica Breskvar Žužek 

- ga. Andreja Belavić Benedik. 

 

Namestniki:  

- namesto Bojan Skrt: →  g. Igor Jeromel; 

- namesto g. Aleš Hočevar:→  g. Aleksandar Glogovac 

- namesto g. Boro Jarabek: →  (trenutno še nima izbranega namestnika). 

 

Vabljeni eksperti:  mag. Janez Novak; 

 mag. Alja Guček. 

 

 

Sestanek je vodil predsednik sveta OEV mag. Leon Kos. Uvodoma je pozdravil prisotne člane 

odbora in vabljene goste ter predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 18. seje;  

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 18. seje;  

Potrjen 
zapisnik  
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3. Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2011 in podatki 

za leto 2012 (TIRS - ga. Andrejka Grlić in sodelavci); 

4. Poročilo o delu sveta OEV v obdobju 2011/12 - skupna obravnava sveta OEV in OEV 

(mag. Leon Kos); 

5. Volitev predsednika in njegovega namestnika - skupna obravnava sveta OEV in OEV;  

6. Aktivnosti v zvezi s promocijo električne varnosti (mag. Rudi Zorko); 

7. Predstavitev Uredbe (EU) o evropski standardizaciji (mag. Irena Možek Grgurevič); 

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

9. Diskusija o predlogih za obnovo tehničnih predpisov (priloga EZS); 

10. Predlogi za Program dela sveta OEV za leto 2013 - skupna obravnava sveta OEV in 

OEV (mag. Leon Kos); 

11. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 18. seje OEV 

Na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 18. seje Odbora za električno varnost, člani niso imeli 

pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 18. seje OEV 

Prisotni člani so pri pregledu sklepov 18. seje OEV ugotovili sledeče:  

Sklep 18/1:  je realiziran. Člani OEV so potrdili Poročilo o delu sveta OEV za leto 2010.  

Sklep 18/2: v skladu s katerim naj ožja skupina sestavljena iz predstavnikov EZS, TZS; 

TIRS, MG, ZPS prouči možnost priprave promocijskega gradiva na temo 

″Promocija električne varnosti″ je realiziran. Aktivnosti na tej nalogi se 

odvijajo še naprej. Podrobnosti so predstavljene v točki 6 tega zapisnika. 

Sklep 18/3:  v skladu s katerim naj se Program dela OEV za leto 2012 smiselno dopolni s 

pripombami in predlogi podanimi na 18. Sestanku ter k sodelovanju v Odboru 

povabilo predstavnike Urada RS za kemikalije in Carinsko upravo RS je 

realiziran. 

Carinsko upravo RS predstavlja: →  g. Vojko Otovič, 

Urad RS za kemikalije predstavlja: → (Trenutno predstavnik še ni 

imenovan) 

Sklep 18/4:  Namesto g. Antona Bregarja (MZIP- IRSPEP) se v OEV kot predstavnika 

imenuje mag. Jože Dimnik. Sklep je realiziran. 

Sklep 18/5:  Namesto ge. Andreje Belavić Benedik (TIRS) se v OEV kot predstavnico 

imenuje go. Andrejko Grlić. Sklep je realiziran. 

Sklep 18/6:  Namesto dr. Franca Žlahtiča (MZIP) se v OEV kot predstavnico imenuje 

go. Andrejo Belavić Benedik. Sklep je realiziran. 
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K točki 3:  

Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2011 in podatki 

za leto 2012  

 

a) Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2011 

Mag. Janez Novak je predstavil poročilo TIRS-a za leto 2011 na področju, ki ga 

opredeljuje Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 

napetostnih mej. Uvodoma je povedal, da na tržišče prihajajo novi električni proizvodi z 

daljnega vzhoda. Ti so cenejši in zato dostopnejši široki množici potrošnikov. 

Posledično to zahteva dobro organiziran nadzor nad prometom in uvozom električnih 

proizvodov, saj je le na ta način možno zagotoviti, da se na slovenskem tržišču pojavlja 

čim manj proizvodov, ki so neskladni oziroma ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih 

zahtev. Tržni inšpektorat RS je v letu 2011 izvajal nadzor slovenskega tržišča z: 

- administrativnim nadzorom in vzorčenjem osebnih računalnikov pri slovenskih 

proizvajalcih/sestavljavcih te opreme glede vsebine tehnične dokumentacije,  

- odvzemom vzorcev v prodajalnah z namenom tehničnega preverjanja skladnosti 

opreme pri pooblaščenih laboratorijih; 

- administrativno (s pregledom dokumentacije), kot tudi s preverjanjem tehnične 

skladnosti pri svetlobnih nizih (novoletna okrasna razsvetljava); 

- povezavo s Carinsko upravo RS glede poskusa uvoza neskladnih proizvodov; 

- akcijami na podlagi prejetih obvestil držav članic EU - podane zaščitne klavzule in 

RAPEX;  

- odzivom TIRS-a na vse prejete prijave potrošnikov glede električne opreme. 

 

b) Poročilo o nadzoru s podatki za leto 2012 

V nadaljevanju je mag. Novak predstavil izvajanje nadzora v letu 2012. To je  potekalo: 

- z vzorčenjem proizvodov v prodajalnah z namenom tehničnega preverjanja 

skladnosti opreme pri pooblaščenih laboratorijih; 

- s koordiniranim administrativnim nadzorom masažnih kadi in večnamenskih kabin 

za prhanje;  

- s koordiniranim administrativnim nadzorom solarijev za nego telesa (skupaj z očali 

za solarije) v uporabi, prodaji in dobavi; 

- tako administrativno (s pregledom označevanja proizvodov, ustreznosti prilaganja 

listin in druge dokumentacije, kot tudi s preverjanjem tehnične skladnosti) pri 

svetlobnih nizih (novoletna okrasna razsvetljava); 

- v povezavi s Carinsko upravo RS glede poskusa uvoza neskladnih proizvodov; 

- na podlagi prejetih obvestil držav članic Evropske unije - podanih zaščitnih klavzul 

in RAPEX obvestil (teh proizvodov v slovenskih prodajaln niso našli); 

- z odzivom TIRS-a na vse prejete prijave potrošnikov glede električne opreme. 

Skupna ugotovitev je, da je v prodaji še vedno precej stare zaloge proizvodov preteklih 

let, ki so za dajanje na trg neustrezno opremljeni. Večji uvozniki in distributerji 

proizvode, ki so jih dali v promet v letu 2012, opremljajo v skladu s predpisi (pojavljajo 

se le manjše pomanjkljivosti), manjši dobavitelji pa zakonodaji še vedno ne posvečajo 

dovolj pozornosti. 

Podrobnejše Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2011 in 

Poročilo o nadzoru s podatki za leto 2012 je sta prilogi k temu zapisniku.  

 

Po predstavitvi poročila se je odprla razprava v kateri je: 

 ga Andrejka Grlić povedala, da se na TIRS srečujejo z velikimi finančnimi in 

kadrovskimi težavami. Vendar so kljub temu v letošnjem letu uspeli vzorčiti nekatere 



Zapisnik 19. zasedanja OEV – Potrjen 17. 10. 2013 
 
  stran 4 (8) 

proizvode. Radi bi sodelovali na določenih evpropskih projektih in se udeleževali 

zasedanj AdCo skupin, vendar za to ni zadostnih finančnih virov. V nadaljevanju je 

pohvalila zgledno sodelovanje med TIRS in CURS. 

 g. Janez Renko je poudaril, da mora država zagotoviti denar za sodelovanje 

inšpektorjev TIRS na zasedanjih AdCo, drugače ne moremo pričakovati uspešnega 

nadzora trga. OEV upravičeno pričakuje, da se ta problem reši. Ob tem je še povedal, 

da imajo pri GZS neobvezno članstvo, zato ni možnosti, da bi GZS prispevala kaka 

finančna sredstva za nadzor trga. 

 g. Igor Jeromel je povedal, da se morali na MGRT zavedati, da je v skladu z 

zakonodajo EU država dolžna zagotavljati ustrezna finančna sredstva za nadzor trga. 

Po končani razpravi so prisotni člani sprejeli  

Sklep 19/1:  Odbor za električno varnost pooblašča g. Janeza Renka, da pripravi dopis s 

pobudo in pozivom Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da okrepi 

financiranje nadzora slovenskega trga električnih proizvodov. Ta dopis bo g. 

Renko prebral tudi na ″okrogli mizi″ z naslovom Osnutki Slovenske 

industrijske politike 2014 - 2020, ki bo potekala dne, 20. 12. 2012. Na tej 

″okrogli mizi″ bo sodeloval tudi minister mag. Radovan Žerjav, ki se bo tako 

seznanil z zaskrbljenostjo OEV glede nezadostnih finančnih sredstev za nadzor 

trga električnih proizvodov.  

 

 

K točki 4:  

Poročilo o delu sveta OEV v obdobju 2011/12 

Predsednik OEV, mag. Leon Kos je prisotnim članom podal poročilo o delu OEV v letu 2011, 

ki ga lahko predstavimo v naslednjih treh točkah: 

1. Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 

zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja. Člani OEV so vsa poročila TIRS-a 

obravnavali vedno zelo kritično, saj se nikakor ne morejo sprijazniti z dejstvom, da se 

vse od leta 2000 sredstva za izvajanje tržnega nadzora nad varnostjo električnih 

proizvodov zmanjšujejo. Člani OEV menijo, da je na električnem področju inšpekcijska 

služba prešibka in se še slabša. Ugotavljajo, da niso bila uspešna nenehna prizadevanja 

OEV za ustrezen obseg jemanja vzorcev na trgu in preverjanje v laboratorijih.  

2. Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno, hitro 

informiranje. V ta namen je OEV ustanovil delovno skupino za Promocijo električne 

varnosti, ki jo vodi mag. Rudi Zorko. Cilj promocije je večja zaščita potrošnikov, 

pomoč proizvajalcem električne opreme in boljša podoba RS na tem področju. Glede na 

glavni ciljni skupini, kot so otroci in starejši, je bilo ugotovljeno, da lahko OEV stori 

največ z osveščanjem o nevarnostih, torej bi bilo dobro delovati v smeri osveščanja v 

obliki sodelovanja s šolami in z elektrodistribucijskimi podjetji.  

3. Pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih predpisov na področju 

električne varnosti. Gre za seznam s področja elektrogospodarstva. OEV bo izbral tiste 

predpise, za katere večina članov meni, da so prioritetni.  

Po krajši razpravi in vnesenih manjših popravkih so prisotni člani soglasno sprejeli 

Sklep 19/2:   Predstavljeni Poročilo o delu Sveta OEV v obdobju 2011/12 se potrdi. 

 

Celotno besedilo Poročilo o delu sveta OEV v obdobju 2011/12 je priloga k temu zapisniku.  
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K točki 5:  

Volitev predsednika in njegovega namestnika  

V skladu s 5. členom Dogovora o ustanovitvi OEV člani Sveta odbora izmed svojih članov 

izvolijo predsednika za obdobje treh let. Ker se je mag. Leonu Kosu predsedniški iztekel, je 

prisotnim predlagal naj bi v prihodnje Odbor za električno varnost vodil mag. Rudi Zorko. Ta 

predlog je podprla tudi mag. Marjetka Strle Vidali. Prisotni člani so predlog soglasno podprli 

in sprejeli 

Sklep 19/3: Za predsednika Sveta OEV se za obdobje treh let imenuje mag. Rudija Zorka. 

 

Ker se je tudi namestnici predsednika Sveta OEV, mag. Ireni Možek Grgurevič, iztekel 

triletni mandat, je mag. Leon Kos prisotnim predlagal naj to funkcijo mag. Možek opravlja 

tudi v prihodnje. Prisotni člani so predlog soglasno podprli in sprejeli 

Sklep 19/4:  Za namestnico predsednika Sveta OEV se za obdobje treh let imenuje 

mag. Irena Možek Grgurevič. 

 

 

K točki 6:  

Aktivnosti v zvezi s promocijo električne varnosti  

Mag Rudi Zorko ja prisotnim predstavil opravljeno delo v zvezi s promocijo električne 

varnosti. Na podlagi zaključka 18. seje sveta Odbora za električno varnost je bil dne 11. 5. 

2012 o sklican uvodni sestanek projektne skupine za promocijo električne varnosti glede 

preučitve možnosti promocije v letu 2012. Cilj promocije naj bi bil večja zaščita potrošnikov, 

pomoč proizvajalcem električne opreme in boljša podoba RS na tem področju v Evropi.  

Drugi sestanek je bil v decembru 2012.  

Brošure v zvezi z varnostjo pri delu, ki so jih že pripravili in izdali na Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve so sicer v redu, vendar pa ne vsebujejo področja električne 

varnosti. 

 

Sklep: 19/5:  ………………….. 

Mag Rudi Zorko in mag. Jože Dimnik bosta obiskala SODO d.o.o. - Sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja z električno energijo. 

 

 

K točki 7:   

Predstavitev Uredbe (EU) o evropski standardizaciji  

Podpredsednica OEV mag. Irena Možek Grgurevič je podala informacijo o novi Uredbi (EU) 

št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 25. oktobra 2012 o evropski 

standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 

2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS (na 

kratko: Uredba (ES) št. 1025/2012 o EU standardizaciji).  

Standardizacija je ključni element infrastrukture enotnega trga EU. Z zagotavljanjem 

gladkega in hitrega postopka sprejemanja standardov omogočamo njihovo hitrejšo pripravo in 

s tem hitrejšo dostopnost za vse njihove uporabnike. Spodbujanje uporabe standardov na 

področjih IKT tehnologije in storitev je bistvenega pomena za obnovo evropskega 

gospodarstva. Zato je uredba tudi del Akta za enotni trg, ki je politični dokument z naborom 

ukrepov za krepitev evropskega gospodarstva, povečanje števila delovnih mest in zaupanja v 

enotni trg EU.  
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Nova uredba tudi določa pravila za sodelovanje med nacionalnimi organi za standarde in 

evropskimi organi za standardizacijo ter Komisijo, z jasnimi odgovornostmi v izogib 

administrativnim oviram. Uredba želi preprečiti morebitno nezdružljivost in kontradiktornost 

standardov.  

Uredba vsebuje tudi določila na področju IKT sektorja, da bi se pospešila standardizacija na 

tem področju in širila inovativnost v tem hitro rastočem sektorju. Standardizacija je na tem 

področju sedaj omejena na tehnične specifikacije, ki nastajajo v ozkem krogu proizvajalcev 

IKT in ne zajemajo širšega javnega interesa.  

Ne nazadnje, uredba spodbuja širšo uporabo standardov še na enem pomembnem področju – 

t.j. storitveni sektor. S tem se bo izboljšala preglednost in združljivost storitev.  

Uredba spreminja Direktivo 98/34 in še nekatere sektorske direktive (direktiva o strojih, 

osebni varovalni opremi,…), zato bo potrebno nomotehnično uskladiti Uredbo o postopkih 

notificiranja in nekatere pravilnike. Uredba bo pričela veljati 1. januarja 2013. 

 

 

K točki 8:  

Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski komisiji  

Ker je bilo zasedanje »LVD Expert Group« pri Komisiji EU prestavljeno na 20. 12. 2012 

g Walter Istenič ni mogel podati poročila o obravnavanih temah na tem zasedanju. 

Zato bodo člani OEV poročilo z zasedanja »LVD Expert Group« prejeli po elektronski pošti. 

 

 

K točki 9:  

Diskusija o predlogih za obnovo tehničnih predpisov  

Mag Rudi Zorko ja prisotnim predstavil trenutno stanje na področju tehničnih predpisov. Na 

Elektrotehniški zvezi Slovenije dejavno delujejo pri oblikovanju strategije razvoja, pri 

pripravi standardov in zakonodaje. 

V pripravi imajo trenutno sta naslednja predpisa:  

- Pravilnik o tehničnih pogojih za postroje nad 1 kV in  

- Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih 

transformatorskih postaj. 

Na EZS so skupaj s SIST prevedli osem standardov in s tem delom bodo nadaljevali tudi v 

prihodnje. 

Kontaktna točka SIST bo ažurirala seznam predpisov s področja elektrogospodarstva. 

 

 

K točki 10:  

Predlogi za Program dela sveta OEV za leto 2013  

Predsednik Sveta OEV, mag. Leon Kos je prisotnim članom predstavil Program dela za leto 

2013, katero bo osredotočeno na: 

1. Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 

zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja. Potrebno je zagotavljati še sprejemljivo 

raven varnosti električnih proizvodov ter vztrajati pri splošni praksi v EU, ki zahteva, da 

države poskrbijo za primerno raven nadzora na trgu (v skladu z Uredbo ES št. 

765/2008). 

2. Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno, hitro 

informiranje. Dostop do ažurnih informacij o nevarnih proizvodih, skrb za obveščanje 

potrošnikov, učinkovito delovanje skupine za Promoviranje električne varnosti (ob 

sodelovanju z TIRS, ZPS, EZS in ministrstvi). 
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3. Pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih predpisov na področju 

električne varnosti. S pomočjo EZS se bodo pripravile pobude pristojnim državnim 

organom za pripravo potrebne zakonodaje (ključnih novih tehničnih predpisov) na 

elektro področju. Svet OEV bo opredelil predlog prioritetnih ravni za pripravo 

posameznih predpisov.  

Celotno besedilo Programa dela sveta OEV za leto 2013 je priloga k temu zapisniku.  

Po krajši razpravi so prisotni člani soglasno sprejeli 

Sklep 19/5:   Predstavljeni Program dela Sveta OEV za leto 2013 se potrdi. 

 

 

K točki 11:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek 

a) Novi člani OEV oziroma zamenjave: 

Sklep 19/6:  Namesto dr. Ivana Skubica 

(Urad RS za meroslovje – MGRT) se v OEV kot predstavnika imenuje:  

(Trenutno predstavnik še ni imenovan) 

 Sklep 19/7:  Namesto g. Boro Jarabek (Gorenje d.d.) se v OEV kot predstavnika imenuje: 

(Trenutno predstavnik še ni imenovan) 

 

b) Datum naslednje seje: 

V letu 2013 se planira dva sestanka Odbora za električno varnost. 

 

c) Zahvala: 

 Dosedanji predsednik Sveta OEV, mag. Leon Kos se je ob koncu svojega mandata 

zahvalil članom za odlično sodelovanje. Izrazil je upanje za tvorno sodelovanje članov 

tudi pod vodstvom novega predsednika, mag. Rudija Zorka.  

 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

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

 

 

 

 

 
Priloge:  

1. Lista prisotnosti; 

2. Potrjen Zapisnik 18. seje OEV; 
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3. Poročilo o delu sveta OEV za leto 2011/12; 

4. Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2011; 

5. Poročilo o nadzoru s podatki za leto 2012; 

6. Predlogi za Program dela sveta OEV za leto 2013; 

7. EZS: predlog obnove tehničnih predpisov (2010-04-19). 

 

 

 
Poslano po e-pošti:  
 

A. Člani sveta OEV: 

irena.mozek@gov.si, Andrejka.Grlic@gov.si, sandi.rutar@gov.si, gaber.beges@fe.uni-

lj.si, janez.ribic@uni-mb.si, bostjan.godec@gov.si, marjanca.simsic@tzslo.si, 

janez.renko@gzs.si, viljem.muzek@gov.si, elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net, 

boro.jerabek@gorenje.si, filip.kozelj@hidria.com, ales.hocevar@merkur.eu, 

igor.jeromel@tcl.si, igor.likar@siq.si, bojan.skrt@tcl.si, baldomir.zajc@fe.uni-lj.si, 

ezs@guest.arnes.si, dusica.breskvar@zps.si, breda.kutin@zps.si, leon.kos@siq.si,  

 
B. Člani Odbora za električno varnost (OEV): 

marjan.ravnik@ozs.si, Marjetka.Strle-Vidali@sist.si, 

elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net, (mag. Rudi Zorko) 

 
C.  Povabljeni gostje in drugi udeleženci seje: 

 lojze.zupanc@gmail.com, andreja.belavic-benedik@gov.si, joze.dimnik@gov.si 

 

 
 

 

V vednost: 

 Generalni direktor MGRT – DNT (dušan.pšeničnik@gov.si). 
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