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Seja je potekala dne, 17. 10. 2013 med 10.
00

 in 12.
40

 uro v "veliki sejni sobi" Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, drugo nadstropje, Ljubljana. 

 

Članom Odbora za električno varnost (OEV) in sveta OEV je bil po e-pošti predhodno poslan 

Osnutek zapisnika 19. seje OEV-V2. 

 

Udeleženci seje so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na seji so opravičili:  

- dr. Gaber Begeš; 

- g. Aleš Hočevar; 

- g. Bojan Skrt; 

- prof. dr. Baldomir Zajc. 

 

Namestniki:  

- namesto mag. Leona Kosa:→  g. Matej Žontar;. 

- namesto ge. Marjance Simsič: →  ga. Urška Brglez; 

- namesto g. Janeza Renka:→  dr. Marjan Rihar; 

- namesto ge. Andrejke Grlič: →  mag. Marjan Oven; 

- namesto g. Igorja Likarja:→  g. Matej Žontar. 

 

Vabljeni eksperti:  ga. Vesna Klofutar; 

 mag. Marjan Oven; 

 g. Alojz Zupanc. 

 

 

Sejo je vodil predsednik sveta OEV mag. Rudi Zorko. Uvodoma je pozdravil prisotne člane 

odbora in vabljene goste ter predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 19. Seje OEV;  

Potrjen 
zapisnik  
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2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 19. Seje; 

3. Predstavitev spletnih strani OEV; 

4. Predlog glede organizacijskih sprememb OEV; 

5. Poročanje o aktivnostih sveta OEV v letu 2013; 

6. Predlog programa dela sveta OEV za leto 2014; 

7. Informacija o obnovi tehničnih predpisov; 

8. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 

 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 19. Seje OEV  

Na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 19. seje Odbora za električno varnost, člani niso imeli 

pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 19. Seje OEV 

 

Sklep 19/1:  s katerim 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  

je realiziran. 

Sklep 19/2:  s katerim je bilo potrjeno Poročilo o delu Sveta OEV v obdobju 2011/12  

je realiziran. 

Sklep 19/3: s katerim se za predsednika Sveta OEV za obdobje treh let imenuje 

mag. Rudija Zorka je realiziran. 

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

mag. Irena Možek Grgurevič je realiziran. 

Sklep: 19/5:  v skladu s katerim mag. Rudi Zorko in mag. Jože Dimnik obiščeta SODO 

d.o.o. - Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo 

ostane v realizaciji. Na SODO so se namreč zamenjali nekateri sogovorniki, 

zato bodo navedene aktivnosti potekale tudi v bodoče. 

Sklep 19/6:  v zvezi z imenovanjem novega predstavnika Urada RS za meroslovje, ki bo 

nadomestil dr. Ivana Skubica je realiziran. Urad RS za meroslovje ne bo 

imenoval stalnega predstavnika v OEV, bodo pa z veseljem sodelovali na 

posebno povabilo, če se bodo obravnavale teme povezane z meroslovjem. 

Sklep 19/7:  v zvezi z imenovanjem novega predstavnika Gorenje d.d., ki bo nadomestil 

g. Bora Jarabeka ostane v realizaciji. V Gorenju d.d. so zagotovili, da bodo 

kmalu imenovali svojega predstavnika. 

 

 

K točki 3:  

Predstavitev spletnih strani OEV  

Mag Rudi Zorko je predstavil spletno stran Odbora za električno varnost. 
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http://www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-elektricno-varnost/ 

 

- Odbor je odprt za vse pobude, ki bi obogatile spletno stran. Portal trenutno gostuje na 

strežniku FERI Maribor.  

- MGRT naj pošlje dopis vsem, da bi ″reklamirali″ to spletno stran. 

- Dr. Marjan Rihar je predlagal, da naj bi imeli s spletne strani MGRT vzpostavljen link 

do spletne strani OEV. 

- Andreja Belavić Benedik bo preverila ali obstaja možnost, da bi spletna stran Odbora za 

električno varnost gostovala na strežniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 

Vzpostavljen naj bi bil tudi link od MzIP do spletne strani OEV. 

- V kolikor imajo člani odbora predlog za obliko logotipa OEV, so naprošeni, da svoj 

predlog sporočijo sekretarju odbora. 

 

 

K točki 4:  

Predlog glede organizacijskih sprememb OEV 

Mag. Rudi Zorko je podal predlog za organizacijsko spremembo Odbora za električno varnost 

in Sveta Odbora za električno varnost. Praksa je namreč pokazala, da ni realne potrebe po 

dveh paralelnih organih. Zato bi se organizirali kot enovit odbor. Ob tem bi se izvedla tudi 

osvežitev imenovanj predstavnikov institucij, ki so članice odbora. Po krajši razpravi so 

prisotni člani soglasno sprejeli 

Sklep 20/1:  Odbor podpira predlog za enovito organiziranost Odbora za električno varnost. 

MGRT pa pripravi formalno pravni predlog za spremembo organiziranosti v 

skladu s Poslovnikom Sveta odbora za električno varnost in drugimi ustreznimi 

pravnimi akti. 

 

 

K točki 5:  

Poročanje o aktivnostih sveta OEV v letu 2013 

 

- Poročilo o delu TIRS v letu 2013 bo na voljo spomladi 2014. Ob tem je mag. Marjetka 

Strle Vidali povedala, da v OEV nima smisla razpravljati o proračunih TIRS-a in drugih 

institucij, saj s tem posegamo v njihovo pristojnost, OEV pa je le strokovno-

posvetovalno telo  

- Poročilo o delu OEV se bo pripravilo ob koncu leta.  

 

 

K točki 6:  

Predlog programa dela sveta OEV za leto 2014 

- Mag Marjetka Strele Vidali je prisotne seznanila, da v EU deluje Odbor za Uredbo 

(EU9 1025/2012, v okviru katerega potekajo različni projekti. Za te projekte je na voljo 

kar precej finančnih sredstev in Slovenija bi se morala prijaviti na take projekte, čeprav 

male države pri prijavi na projekte težko uspejo.  

- Na SIST deluje Odbor za raziskave in razvoj (ga. Vesna Klofutar in mag. Jožica Škof 

Nikolič), na katerega se lahko obračajo člani OEV glede informacij o evropskih 

projektih, za katere so na voljo tudi finančna sredstva. 

http://www.ezs-zveza.si/drustva-in-odbori/odbori/odbor-za-elektricno-varnost/
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- Plan predpisov naj bil srednjeročen, saj je potrebno predhodno sprejeti vse potrebno 

glede načrtovanja (1 do 2 leti). 

 

 

K točki 7: 

Informacija o obnovi tehničnih predpisov 

Predstavljena je bila problematika zastarelih tehničnih predpisov na področju 

elektroenergetike. EZS je do sedaj pripravila z vednostjo MZiP, Direktorat za energijo tri 

predpise, vendar ni pravega odziva. Zgledno sodelovanje je z MZiP, Direktorat za prostor, saj 

se pripravlja posodobitev dveh tehniških smernic. Zastareli tehnični predpisi predstavljajo 

oviro razvoju in hkrati ne zagotavljajo optimalne električne varnosti. Strokovna javnost 

pričakuje ureditev razmer. Pozivamo pristojne, da problematiki posvetijo potrebno pozornost.  

V razpravi je ga. Andreja Belavić Benedik povedala, da se bodo razmere začele urejati. EZS 

pozdravlja najavo premikov v smeri urejanja razmer. 

 

 

K točki 8:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek  

 

a) Novi člani v OEV: 

- Na podlagi zaprosila OEV je Urad RS za kemikalije kot svojo predstavnico v odboru 

imenoval mag. Semiro Hajrlahović Mehić; 

- Na podlagi zaprosila OEV je Inšpektorat RS za delo kot svojega predstavnika v odboru 

imenoval g. Slavka Krištofeljca, direktorja inšpekcije nadzora za varnost in zdravje pri 

delu; 

- Na podlagi zaprosila OEV Slovenski inženirski zvezi za imenovanje njihovega 

predstavnika v odboru (namesto prof. dr. Baldomirja Zajca, ki se je upokojil) sporočilo 

SIZ do današnje seje še ni prišlo. 

 

b) Elektro sekcija pri Obrtni zbornici Slovenije 

- Elektro sekcija pri Obrtni zbornici Slovenije se je včlanila v Electrical contractors 

Association of Europe.  

Spletni naslov je: www.aie.eu 

 

c)  Informacije o poteku prenove LVD direktive 

G. Walter Istenič je prisotne seznanil s potekom prenove direktive 2006/95/ES o 

električni opremi, ki je konstruirana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. Do 

spremembe je prišlo zaradi neusklajene obravnave neskladnih proizvodov in različnih 

pristopov, ki jih nacionalni organi držav članic uporabljajo pri imenovanju organov za 

ugotavljanje skladnosti ter posledično zaradi težav s kompetentnostjo nekaterih 

priglašenih organov. Zato je bilo na trgu EU prisotnih vse več nevarnih ali neskladnih 

proizvodov, kar je povzročalo resno nezaupanje v oznako CE. Gospodarski subjekti, ki so 

spoštovali zakonodajo so bili večkrat v slabšem konkurenčnem položaju v primerjavi s 

tistimi, ki je niso. Prenova LVD direktive ima tri glavne cilje: 

- zagotoviti, da so proizvodi na trgu EU varni in da izpolnjujejo vse zahteve, ki 

zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov; 

http://www.aie.eu/
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- izboljšati delovanje notranjega trga z zagotovitvijo enake obravnave neskladnih 

proizvodov in gospodarskih subjektov ter enakega ocenjevanja priglašenih organov 

na celotnem trgu EU. 

- poenostavitev regulativnega okolja za proizvode. 

Predlagane spremembe bodo zaradi bolj natančne določitve obveznosti gospodarskih 

subjektov, postopkov ugotavljanja skladnosti in nadzora trga pomenile zmanjšanje 

nelojalne konkurence in obenem povečala konkurenčnost podjetij. Nove ali spremenjene 

obveznosti, ki jih direktiva uvaja, pa ne predstavljajo bistvenih dodatnih bremen in 

stroškov za industrijo.  

V mesecu septembru in oktobru 2013 je bila glavnina dela na MGRT povezanega s 

prenovo direktive namenjena lingvističnim popravkih slovenskega besedila direktive 

glede na angleško besedilo. Pri tem si pomagamo tudi s FR, DE, IT in HR različico 

besedila. Sočasno s pravniki lingvisti v Bruslju razjasnjujemo posamezne izraze in 

besedne zveze.  

V januarju 2014 naj bi Evropski parlament sprejel prenovljeno besedilo LVD direktive, v 

februarju pa naj bi bila tudi objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Prenovljena 

direktiva bo začela veljati dvajseti dan po objavi v UL EU (predvidoma v februarju ali 

marcu 2014). 

 

d) Naslednja seja 

Naslednja seja Odbora za električno varnost se planira v letu 2014. 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

      

    Walter Istenič          mag. Rudi Zorko  
    (sekretar OEV)         (predsednik OEV) 

 

 

 

 

 
Priloge:  

1. Lista prisotnosti; 

2. Potrjen Zapisnik 19. seje OEV; 

 

 

 

 
Poslano po e-pošti:  
 

A. Člani sveta OEV: 

irena.mozek@gov.si, andreja.belavic-benedik@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, joze.dimnik@gov.si, 

andrejka.grlic@gov.si, vojko.otovic@gov.si, slavko.kristofelc@gov.si, 

mailto:irena.mozek@gov.si


  stran 6 (6) 

semira.mehic@gov.si, filip.kozelj@hidria.com, ales.hocevar@merkur.eu, 

igor.jeromel@tcl.si, igor.likar@siq.si, bojan.skrt@tcl.si, ezs@guest.arnes.si, 

dusica.breskvar@zps.si, breda.kutin@zps.si, leon.kos@siq.si, marjan.ravnik@ozs.si, 

marjetka.strle-vidali@sist.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: 

 Vesna.klofutar@sist.si, marjan.oven@gov.si, lojze.zupanc@gmail.com  

 

 
 

 

V vednost: 

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