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ZZaappiissnniikk    2244..    sseejjee    

OOddbboorraa    zzaa    eelleekkttrriiččnnoo    vvaarrnnoosstt,,    

kkii    jjee    ppootteekkaallaa    ddnnee,,    2255..  55..  22001166  
 

 

 

Seja je potekala dne, 25. 5. 2015 med 10.
00

 in 12.
30

 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 

poslano gradivo za nekatere točke dnevnega reda. 

 

Udeleženci seje so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na seji so opravičili:  

- dr. Gaber Begeš; 

- g. Vojko Otovič; 

- g. Slavko Krištofelc; 

- g. Aleš Hočevar. 

 

Namestniki:  

- namesto dr. Boštjana Godca: →  dr. Jure Zupančič; 

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

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

- namesto ge. Marjance Simsič ga. Mia Lapornik; 

- namesto ge. Valentine Melkić: g. Vladimir Janžekovič. 

 

 

 

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

in vabljene goste ter predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje OEV ter potrditev zapisnika 23. seje OEV 

(dopisna);  

2. Pregled izvajanja sklepov 22. In 23. seje OEV; 

Potrjen 
zapisnik 
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3. Nastajanje direktiv EU in njihova implementacija; 

4. Informacija prenosu direktiv 2014/35/EU (LVD) in 2014/30/EU (EMC) v slovenski 

pravni red; 

5. Informacija o Vodniku za uporabo LVD direktive, ki ga pripravlja Evropska Komisija; 

6. Poročilo o delu OEV za leto 2015; 

7. Plan dela OEV za leto 2016 in 2017; 

8. Preskušanje popravljene rabljene električne opreme in naprav za namen ponovne uporabe 

(informacija o pripravi tehnične specifikacije);  

9. Razno: aktualnosti, interesne skupine, naslednja seja. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

K točki 24/1:  

Pregled in potrditev zapisnika 22. in 23. seje OEV (dopisna)  

Na besedilo zapisnika 22. in 23 seje Odbora za električno varnost člani niso imeli pripomb. 

Zapisnika sta bila soglasno potrjena.  

 

 

K točki 24/2:  

Pregled izvajanja sklepov 22. in 23. seje OEV 

Prisotni člani so pregledali izvajanje sklepov 22/1 in 22/2 na podlagi katerih Republika 

Slovenija ne podpira formalnega ugovora zoper standarda EN 60335-2-9:2003/A13:2010 in 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012, zato je na sestanku Odbora za standarde v Bruslju dne, 29. 4. 

2015 glasovala proti tema dvema formalnima ugovoroma.  

OEV ugotavlja, da sta sklepa 22. seje realizirana. 

Nadalje so člani OEV pregledali izvajanje sklepa 23/1 na podlagi katerega Republika 

Slovenija ne podpira formalnega ugovora Nemčije zoper standard EN 60335-2-14:2006  

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost - 2-14. del: Posebne zahteve za 

električne kuhinjske stroje, saj meni, da dejstva, ki jih navaja Nemčija niso utemeljena. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je to mnenje poslalo Komisiji.  

OEV ugotavlja, da sklep 23/1 realiziran, sklep 23/2 na podlagi katerega se od leta 2015 dalje 

pripravlja program dela OEV za dve leti skupaj, pa v realizaciji. 

 

 

K točki 24/3:  

Nastajanje direktiv EU in njihova implementacija 

Podpredsednica OEV, mag. Irena Možek Grgurevič je na kratko predstavila postopek 

sprejemanja EU direktiv na nivoju Evropskega Sveta in Parlamenta EU, kako nastanejo in kaj 

je potrebno narediti za njihov prenos in implementacijo na nacionalnem nivoju. Njena 

predstavitev (ppt datoteka) je priloga tega zapisnika. 

 

 

K točki 24/4:  
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Informacija prenosu direktiv 2014/35/EU (LVD) in 2014/30/EU (EMC) v slovenski 

pravni red 

Walter Istenič je prisotne seznanil, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v 

UL RS, št. 39/2016 objavilo "nov" Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na 

trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. Pravilnik določa zahteve, 

s katerimi se zagotovi, da električna oprema na trgu zagotavlja visoko raven zaščite zdravja in 

varnosti ljudi, domačih živali in premoženja ter hkrati zagotavlja delovanje notranjega trga. 

Ta pravilnik v slovenski pravni red vsebinsko prenaša Direktivo 2014/35/EU (LVD). 

Prav tako je bil v UL RS, št. 39/2016 objavljen "nov" Pravilnik o elektromagnetni 

združljivosti, ki določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme, njeno dajanje na trg 

in omogočanje dostopnosti na trgu. Na podlagi določb tega pravilnika je oprema lahko 

dostopna na trgu ali dana v obratovanje le, če je primerno vgrajena, vzdrževana in uporabljena 

za predvideni namen. Pravilnik v slovenski pravni red vsebinsko prenaša Direktivo 

2014/30/EU (EMC) 

Navedena pravilnika ne prinašata novih tehničnih zahtev za proizvode, pač pa natančneje 

določata usklajene definicije, obveznosti gospodarskih subjektov (proizvajalci, uvozniki, 

distributerji), obveznosti organov za preskušanje in certificiranje proizvodov, ipd.), kar bo 

predvsem olajšalo nadzor nad proizvodi na trgu in v uporabi. Pri pripravi pravilnika se je 

sledilo določbam direktiv, prenos je izveden v celoti brez nacionalnih dodatkov oziroma 

izjem. 

Pri pripravi besedil obeh pravilnikov so sodelovali tudi predstavniki MJU, MZIP, in AKOS-a, 

Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, 

Fakulteti za elektrotehniko, Zveza potrošnikov Slovenije, organi za ugotavljanje skladnosti v 

RS (SIQ, TCL), Tržni inšpektorat RS, Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenska 

akreditacija, Elektrotehnična zveza Slovenije in zainteresirani gospodarski subjekti. 

 

 

K točki 24/5:  

Informacija o Vodniku za uporabo LVD direktive, ki ga pripravlja Evropska Komisija 

Walter Istenič je podal informacijo o pripravi novega Vodnika za uporabo LVD direktive, saj 

je bilo potrebno obstoječi Vodnik za uporabo direktive 2006/95/EC (LVD) zaradi uveljavitve 

nove direktive 2014/35/ES uskladiti z njenimi določbami. Novi vodnik pripravlja Komisija 

EU, skupaj z državami članicami, ki so zadolžene za vsebino posameznih poglavij in prilog. 

Slovenija pripravlja Prilogo VII, ki govori o primerih proizvodov, ki so na podlagi posebnih 

odločitev stroke uvrščeni ali pa izključeni iz področja, ki ga pokriva direktiva  

Nova različica vodnika temelji na prejšnji izdaji, vključuje pa nova poglavja, na primer o 

obveznostih gospodarskih subjektov, priglašenih organih za ugotavljanje skladnosti, modulih 

za ugotavljanje skladnosti, itd. Vodnik naj bi pomagal pri boljšem razumevanju direktive ter 

njeni enotnejši in skladnejši uporabi.  

Vodnik je zgolj (na)vodilo - pravno veljavno je le besedilo direktive. 

Trenutno je vodnik v postopku pravnega in redakcijskega pregleda. Njegovo besedilo naj bi 

se potrdilo na zasedanju Delovne skupine za n.n. električno opremo (28. 10. 2016) v Bruslju, 

nato pa bo vodnik (v angleškem jeziku) na voljo zainteresiranim preko spleta.  

Po krajši razpravi so prisotni člani OEV sprejeli  

Sklep 24/1:  Člani Odbora za električno varnost so prejeli informacijo o pripravi novega 

Vodnika za uporabo direktive 2014/35/ES in priporočajo, da se le-tega namesti 
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na spletno stran Elektrotehniške zveze Slovenije in Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, takoj, ko bo javno dostopen. 

 

K točki 24/6:  

Poročilo o delu OEV za leto 2015 

Mag. Rudi Zorko je predstavil Poročilo o delu OEV za leto 2015, ki temelji na naslednjih 

točkah: 

a) Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 

Spremljanje in informiranje o izvajanju nadzora nad električno varnostjo (za področje 

proizvodov in storitev) v domenah energetskega, delovnega in požarnega inšpektorata  

b) Zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja  

c) Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno in hitro 

informiranje  

d) Spremljanje poročil in pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih 

predpisov na področju električne varnosti 

e) Strokovna pomoč OEV pri oblikovanju stališč v zvezi z določenimi vprašanji do katerih 

mora Republika Slovenija zavzeti stališče v različnih delovnih telesih EU. 

Celotno Poročilo o delu OEV za leto 2015 je priloga tega zapisnika. 

Odprta je bila razprava. Predstavnici TZS in SIST sta podali manjše pripombe na del poročila. 

Na podlagi teh pripomb se je besedilo ustrezno korigiralo, nato pa so prisotni člani OEV 

sprejeli  

Sklep 24/2:  Odbor za električno varnost se je seznanil s poročilom o delu OEV za leto 2015 

ter ga ob upoštevanju pripomb potrdi. 

 

 

K točki 24/7:  

Plan dela OEV za leto 2016 in 2017 

Mag. Rudi Zorko je prisotnim predstavil plan dela OEV za leto 2016 in 2017, ki ga je strnil v 

naslednjih točkah: 

a) Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 

zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja, s ciljem zagotoviti še sprejemljivo raven 

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

zagotovijo primerno raven nadzora na tržišču;  

b) Spremljanje in informiranje o izvajanju nadzora nad električno varnostjo (za področje 

proizvodov in storitev) v domenah inšpektoratov, ki so pristojni za električno varnost. 

Posebno pozornost je potrebna poleg električne varnosti v delovnih procesih tudi v vseh 

okoljih bivanja, prostočasnih aktivnosti in povsod, kjer je uporabna elektrotehnika 

prisotna; 

c) Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno in hitro 

informiranje. Pripraviti program "Promocija električne varnosti". OEV bo obravnaval 

problematiko povezano z uporabo sončnih panelov (foto napetost) in uporabo vozil na 

električni pogon; 

d) Spremljanje poročil in pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih 

predpisov na področju električne varnosti; 



  stran 5 (7) 

e) Strokovna pomoč OEV pri oblikovanju stališč v zvezi z določenimi vprašanji do katerih 

mora Republika Slovenija zavzeti stališča v različnih delovnih telesih EU. 

Celoten Plan dela OEV za leto 2016 in 2017 je priloga tega zapisnika. 

Po predstavitvi plana dela so prisotni člani OEV so sprejeli  

Sklep 24/3:  Odbor za električno varnost potrdi plan dela OEV za leto 2016 in 2017 brez 

pripomb. 

 

 

K točki 24/8:  

Preskušanje popravljene rabljene električne opreme in naprav za namen ponovne 

uporabe (informacija o pripravi tehnične specifikacije)  

G. Ervin Seršen je povedal, da so na Elektrotehniški zvezi Slovenije (EZS) seznanjeni z 

uvajanjem krožnega gospodarstva in ustanavljanjem Centrov za ponovno uporabo v Sloveniji, 

ki so že postali člani mreže RREUSE (Reuse and Recycling EU Social Enterprise Network). 

V teh centrih zbirajo rabljeno opremo, ki jo popravijo in namenijo za ponovno uporabo. Med 

to opremo so tudi električni in elektronski aparati, ki pa lahko postanejo nevarni, če niso 

pravilno in strokovno popravljeni. 

Evropska direktiva o ravnanju z odpadki (2008/98/EC) določa 5-stopenjsko hierarhijo 

ravnanja z odpadki, kjer je na prvem mestu preprečevanje nastajanja odpadkov, takoj za tem 

je priprava odpadkov za ponovno uporabo, nato sledi recikliranje, predelava in 

odstranjevanje. 

V Centrih za ponovno uporabo prevzemajo opremo, kot je računalniška oprema, pohištvo, 

razno blago z napako, gospodinjske aparate, itd., ki jih je mogoče s procesom obdelave 

vključiti v vnovično uporabo. Ti Centri morajo zagotoviti varnost delavcem in okolju ter tudi 

uporabnikom teh proizvodov. Polega tega, morajo proizvodi za ponovno uporabo iz teh 

centrov zadostiti veljavni zakonodaji v smislu proizvajalčeve odgovornosti za varnost in 

garancijo, enako kot drugi proizvodi, ki se dajejo na trg. 

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) kot član evropske (CENELEC) in mednarodne 

(IEC) elektrotehniške standardizacije, pripravlja in sprejema neobvezne standardizacijske 

dokumente To so največkrat evropski ali mednarodni standardi. Na področju ponovne 

uporabe so se pojavili začetki priprave standarda tako na mednarodni (IEC 62638 Ed.1: 

Recurrent test and test after repair) kot evropski ravni. Evropska verzija FprEN 62638:2013 

je bila v letu 2013 razveljavljena. Poudariti je treba, da to verzijo tudi v Nemčiji niso sprejeli, 

vendar uporabljajo dokument VDE 0701-702:2010-08 z naslovom Prüfung nach 

Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte - Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte, ki 

ga je sprejela njihova elektrotehniška organizacija. Tudi EZS je mnenja, da se do sprejetja 

evropskega ali mednarodnega standarda pripravi slovenska tehnična specifikacija Preskušanje 

popravljene rabljene opreme za ponovno uporabo, ki bo na voljo pri SIST. 

Po predstavitvi so se pojavljala vprašanja, kot kako je z učinkovitostjo aparata, ki je dan v 

ponovno uporabo. To vprašanje bo potrebno v tehnični specifikaciji doreči, verjetno tako, da 

je učinkovitost oziroma poraba energije enaka kot pri aparatu, ki ga je dal na trg originalni 

proizvajalec – podobno, kot če bi originalni proizvajalec izvršil servisno popravilo. Posebej je 

bilo povedano, da ta tehnična specifikacija ne bo obravnavala električnih inštalacij, zaščitnih 

naprav za gospodinjstvo, medicinske opreme, opreme za varjenje, opremo, ki jo je popravil 

proizvajalec med proizvodnjo v svoji tovarni in opreme za katere je preverjanje predpisano po 

posebni zakonodaji. S to predstavitvijo je EZS želela pridobiti tudi podporo v Odboru za 

električno varnost. 

Po krajši razpravi so prisotni člani OEV sprejeli  
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Sklep 24/4:  Odbor za električno varnost podpira pobudo ETZ glede priprave navedene 

tehnične specifikacije in pri tem podpira nadaljnje aktivnosti ETZ, SIST in 

ostalih dejavnikov. 

 

 

K točki 24/9:  

Razno: aktualnosti, interesne skupine, naslednja seja 

Mag Leon Kos je odbor seznanil, da zaradi upokojitve ne bo mogel več v OEV delovati kot 

predstavnik SIQ – Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje in naproša odbor, da ga 

razreši članstva. SIQ predlaga, da mag. Leona Kosa nadomesti g. Matej Žontar.  

Odbor je soglasno sprejel  

Sklep 24/5:  Namesto mag Leona Kosa se v OEV imenuje g. Matej Žontar. 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

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

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

1. Lista prisotnosti (pdf. datoteka); 

2. Nastajanje direktiv EU in njihova implementacija – Predstavitev (ppt. datoteka); 

3. Poročilo o delu OEV za leto 2015 (doc. datoteka); 

4. Plan dela OEV za leto 2016 in 2017 (doc. datoteka); 

5. Preskušanje popravljene rabljene električne opreme in naprav za namen ponovne 

uporabe (informacija o pripravi tehnične specifikacije) – Predstavitev (ppt datoteka). 

 

 

 

 

Poslano po e-pošti:  

A. Člani Odbora za električno varnost in Sveta OEV: 

irena.mozek@gov.si, andreja.belavic-benedik@gov.si, sandi.rutar@gov.si, 

mojca.zupan@urszr.si, gaber.beges@fe.uni-lj.si, janez.ribic@uni-mb.si, 

bostjan.godec@gov.si, marjanca.simsic@tzslo.si, marjan.rihar@gzs.si, 

milan.bucar@gov.si, andrejka.grlic@gov.si, vojko.otovic@gov.si, 

mailto:irena.mozek@gov.si
mailto:mojca.zupan@urszr.si
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slavko.kristofelc@gov.si, semira.hajrlahovic-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, 

valentina.melkic@ozs.si, vlado.janzekovic@siol.net, marjetka.strle-vidali@sist.si, 

 

 
B.  Povabljeni gostje in drugi udeleženci seje:  

 sersen.ervin@gmail.com 

 

 

V vednost: 

 V.d. Generalnega direktorja MGRT – DNT. (g. Jernej Tovšak). 

jernej.tovsak@gov.si  

mailto:valentina.melkic@ozs.si
mailto:vlado.janzekovic@siol.net
mailto:sersen.ervin@gmail.com
mailto:jernej.tovsak@gov.si

