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Zapisnik  26.  seje  

Odbora  za  električno  varnost,  

ki  je  potekala  dne,  19. 4. 2017 

 

 

 

Seja je potekala dne, 19. 4. 2016 med 10.
00

 in 12.
00

 uro v "veliki sejni sobi" Ministrstva za 

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

 

 

Udeleženci seje so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na seji so opravičili:  

- dr. Gaber Begeš; 

- mag. Vojko Otovič; 

- mag. Semira Hejrlahović Mehić; 

- g. Aleš Hočevar; 

- g. Igor Likar. 

 

Namestniki:  

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

- namesto g. Slavka Krištofelca:→  g. Benjamin Ošlak; 

- namesto ge. Brede Kutin:→  ga. Dušica Breskvar Žužek. 

 

 

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

in gostjo ter predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje OEV;  

2. Poročila inšpektoratov o problematiki električne varnosti v letu 2016: 

-  Tržni inšpektorat RS, 

-  Inšpekcija za energetiko in rudarstvo, 

-  Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu; 

3. Poročila in komentar ostalih članov Odbora in Sveta OEV za leto 2016; 

4. Predvidevanje in pobude za naloge v letu 2017; 

Potrjen 
zapisnik 
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5. Izrazoslovje, besedila in prevajanje v področju elektrotehnike;  

6. Informacija o obnovitvi pravilnikov; 

7. Razno: aktualnosti, interesne skupine, datum naslednje seje. 

 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.  

Nato je predsedujoči prisotnim predstavil novega člana, mag. Pavlič Draga, ki bo v OEV 

zastopal interese Inženirske zbornice Slovenije - Matične sekcije elektro inženirjev. 

 

 

K točki 26/1:  

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje OEV  

 Članom OEV je bila na 25. seji podana informacija, da bodo glede boljšega koncepta pri 

novelaciji in sprejemanju predpisov na elektro področju pričele teči določene aktivnosti. 

Na predlog Inženirske zbornice Slovenije (IZS) glede boljšega koncepta pri novelaciji in 

je bil na MGRT sklican sestanek na katerega so bili povabljeni vsi deležniki, ki kakorkoli  

sodelujejo pri pripravi predpisov na elektro področju.  

 Na 24. seji OEV se je obravnavala pobuda za pripravo slovenske tehnične specifikacije 

za preskušanje popravljene rabljene opreme za ponovno uporabo (o tem je imel 

predstavitev g. Ervin Sršen). Na tej seji je bil podan tudi predlog, da se na eni od 

prihodnjih sej OEV ponovno obravnava pripravo te tehnične specifikacije. 

 Na 22. seji so člani OEV sprejeli sklep, da Republika Slovenija ne podpira formalnega 

ugovora Nemčije in Nizozemske na posamezne zahteve standarda EN 60335-2-

9:2003/A13:2010  Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost - Posebne 

zahteve za žare, opekače in podobne prenosne aparate za pripravo hrane., predvsem v 

delih, ki se nanašajo ne temperaturo vročih nefunkcionalnih površin (čista kovinska 

površina). V zvezi s to zadevo je mag. Irena Možek Grgurevič prisotnim podala 

informacijo, da je Evropska Komisija ponovno dala na dnevni red razpravo in glasovanje 

glede formalnega ugovora na standard EN 60335-2-9:2003/A13:2010. Standard sicer še 

ni harmoniziran. Nekaj DČ je pohvalilo prizadevanja Komisije, ki je pripravila 

spremembo aneksa, ki naj bi bil dober kompromis. FR je pojasnila, da je še vedno proti 

ugovoru, ker je ta ukrep neproporcionalen in bo povzročil pravno praznino. SI, ES, IT, 

PT, BG, so podprle FR in so glasovale proti formalnemu ugovoru. FI, BE, UK, DK, NO, 

AT, Švica in ANEC so podprle predlog formalnega ugovora.  

Ker ni bilo konsenza, je Komisija dala predlog formalnega ugovora na standard 60335-2-

9:2003/A13:2010 v obliki predloga izvedbenega sklepa Komisije na glasovanje. Predlog 

izvedbenega sklepa se je glasil:  

Sklic na standard EN 60335-2-9:2003, "Household and similar electrical appliances - 

Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable 

cooking appliances", nazadnje dopolnjen z A13:2010 se objavi v OJ EU z omejitvijo, kot 

je navedena v anexu izvedbenega sklepa. Aneks določa, da se standard lahko uporablja 

pod sledečimi omejitvami: 

»The application of the following parts of standard EN 60335-2-9:2003, as last amended 

by A13:2010, does not confer a presumption of conformity to the safety objectives laid 

down in point 1(c) of Annex I to Directive 2014/35/EU, in conjunction with point 2(b) of 

that Annex: 

- footnote b of table Z101 in section 11, 
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- the parts of section 7.1 which refer to footnote b of table Z101, 

- the parts of section 11.Z10x which refer to ventilation openings.« 

Glasovalo je 24 držav članic, od tega je 13 je bilo za, 10 proti in 1 vzdržana. Predlog 

izvedbenega sklepa Komisije je bil tako sprejet.  

V skladu s pravili se je uporabil postopek s posvetovanjem, kjer je dovolj navadna večina 

(11. člen Uredbe (ES) 1025 v kombinaciji z 22. členom Uredbe (ES) 1025). 

 V okviru te točke je mag. Rudi Zorko predstavil še 5 varnostnih pravil glede varnosti 

pred nevarnostjo električnega toka: 

1. Izklop naprave (pred pričetkom dela na napravi jo je potrebno v celoti izklopiti, 

čeprav delamo le na majhnem delu naprave);  

2. Zavarovanje proti ponovnemu vklopu naprave (opremo s katero smo izvedli 

izklop je potrebno zavarovati proti ponovnem vklopu. Na primer glavna stikala imajo 

velikokrat možnost uporabe ključavnice v ta namen), 

3. Ugotovitev breznapetostnega stanja naprave (breznapetostno stanje lahko ugotovi 

samo strokovnjak elektrotehnične stroke! Običajno se to preveri s faznim 

preizkuševalcem, vendar to ni vedno zanesljivo, saj le-ta lahko sveti tudi zaradi 

inducirane napetosti sosednjih vodnikov. Za največjo zanesljivost je potrebno 

breznapetostno stanje potrditi z ustreznim instrumentom); 

4. Ozemljitev in kratka sklenitev (dele na katerih izvajamo dela je potrebno ozemljiti 

in kratko skleniti); 

5. Prekrivanje in ograditev bližnjih delov, ki so pod napetostjo (tako se izognemo 

naključnim dotikom delov pod napetostjo). 

 

G. Vlado Janžekovič je ob tem dodal, da morda pri naštetih varnostnih pravilih manjka še 

6. In sicer, kako zapustiti objekt (npr. elektroenergetski objekt), da je (bo) varen. 

Potrebno ga je zakleniti, da ne pride do nepooblaščenega vstopa. 

 

Širše razprave pod to točko ni bilo. Prisotni člani OEV so nato sprejeli  

Sklep 26/1:  Zapisnik 25. seje OEV se potrdi brez pripomb. 

 

 

K točki 26/2:  

Poročila inšpektoratov o problematiki električne varnosti v letu 2016 

 Inšpekcija za energetiko in rudarstvo 

G. Milan Bučar je uvodoma povedal, da je temeljna naloga energetskih inšpektorjev, ki 

izvajajo nadzor na področju elektro energetike zagotavljanje varnega in zanesljivega 

obratovanja vseh energetskih naprav, napeljav in postrojenj. 

Energetski inšpektorji za področje elektro energetike s svojim delom pripomorejo k 

zagotavljanju odprave pomanjkljivosti in nepravilnosti še v procesu gradnje ali 

rekonstrukcije elektroenergetskih naprav. S preventivnim delom pri inšpekcijskem 

nadzoru nad rednim obratovanjem elektroenergetskih naprav je dosežena večja varnost, 

zanesljivost ter racionalnost.  

V skladu z načinom in vsebino inšpekcijskih pregledov, predpisanih s tehničnimi 

predpisi, energetska inšpekcija za področje elektro energetike opravlja predpisane redne 

in izredne inšpekcijske preglede pri gradnji, obratovanju in vzdrževanju naslednjih 

elektroenergetskih postrojev: 

- proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in v nuklearni elektrarni, 
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- proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah in malih elektrarnah na alternativne 

energetske vire, 

- prenosno omrežje (400-110 kV) - daljnovodi, razdelilno transformatorsko postaje, 

- distribucijsko omrežje (110-0,4 kV) - daljnovodi, transformatorske postaje, 

- veliki porabniki električne energije, 

- ostali porabniki električne energije in objekti javnega pomena, 

- elektroenergetske naprave po evropskih direktivah ATEX 110a in ATEX 118a. 

 

Povzetek ugotovitev inšpekcijskih pregledov in ocena stanja energetskih naprav je 

naslednji: 

- pri inšpekcijskih pregledih elektroenergetskih naprav na napetostnih nivojih od 0,4 kV 

do 400 kV se še vedno ugotavlja slabo vzdrževanje elektroenergetskih naprav v lasti 

gospodarskih družb. To je pri porabnikih električne energije, kjer poleg tehničnih 

problemov zaznavamo tudi povsem pravne probleme glede lastništva in pristojnosti 

upravljanja naprav.  

- inšpektorji ugotavljajo, da se stanje pri porabnikih - objektih javnega pomena (šole, 

vrtci) izboljšuje. Inšpektorji so sicer še zaznali pomanjkljivosti glede vzdrževanja 

objektov in naprav, vendar manj kot v preteklosti. Dokazila o opravljenih periodičnih 

pregledih in meritvah na elektroenergetskih napravah so izdana s strani preglednikov s 

predpisano strokovno usposobljenostjo. Zavezanci, zaradi finančnih težav pogosto 

odlašajo s sanacijo električnih inštalacij in sistemov zaščite pred strelo po pregledih, 

pri katerih je bila podana negativna strokovna ocena o ustreznosti.  

- poseben poudarek pri inšpekcijskem nadzoru v letu 2016 je bil usmerjen tudi v 

večstanovanjske zgradbe, ki imajo upravnike. Inšpektorji preverjajo izvajanje 

Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah, v katerem je 

predpisana periodika preizkušanja električnih instalacij v stavbah.  

- inšpekcijski nadzori elektroenergetskih naprav, vgrajenih v potencialno eksplozijsko 

ogroženih prostorih so pokazali, da se je stanje pri vzdrževanju naprav v eksplozijsko 

varni izvedbi izboljšalo, saj so lastniki teh naprav resneje pristopili k izpolnjevanju 

zahtev iz Pravilnika o protieksplozijski zaščiti.  

- inšpekcijski nadzor na področju električne varnosti proizvodov se ni izvajal, saj na 

tem področju ni bilo zaznane problematike, ki bi se nanašala na elektroenergetske 

postroje. 

 

b) Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu (IRSD) 

G. Benjamin Ošlak je prisotne informiral, da je bilo v letu 2016 na Inšpektorat RS za delo 

prijavljenih 8718 nezgod pri delu. Od tega je bilo 52 takšnih, ki so posledica stika z 

neposrednim oziroma posrednim stikom elektrike, kar je 13 več kot v letu 2015. 

V letu 2016 ni bilo smrtne nezgode, ki bi imela vzrok v električni energiji. Se pa je leto 

2017 začelo z 1 smrtno nezgodo pri podizvajalcu elektro distribucijskega podjetja 

(čiščenje trase daljnovoda).  

V letu 2016 so bili izvedeni pri vseh elektro distribucijskih podjetjih inšpekcijski nadzori 

s področja varnosti in zdravja pri delu. Rezultati oziroma ugotovitve so bile, kar se tiče 

zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, dobri. Problem pa se pojavlja pri nadzoru 

podizvajalcev teh podjetij s strani naročnika. 

V letu 2017 so se zato pri nadzoru elektro distribucijskih podjetij odločili, da izvedejo 

čim več nadzorov pri podizvajalcih, da bi s tem zagotovili čim večjo varnost. 

 

c) Tržni inšpektorat RS 
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Predstavnik Tržnega inšpektorata RS na sestanku ni bil prisoten, zato je v nadaljevanju 

podan povzetek njihovega letnega poročila: 

Zagotavljanje urejenosti trga zahteva organiziran in aktiven nadzor nad prometom in 

uvozom električnih proizvodov tako v prodaji na drobno kot pri drugih pravnih subjektih 

v dobavni verigi. Le na ta način je možno zagotavljati, da se na slovenskem tržišču pojavi 

čim manj neskladnih proizvodov oziroma takšnih, ki ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih 

zahtev, ki so določene v Pravilniku o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, 

ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL RS, 39/2016) in 

Pravilniku o elektromagnetni združljivosti (UL RS, 39/2016).  

V letu 2016 je potekal nadzor nad skladnostjo naslednjih skupin električne opreme in 

aparatov (administrativni nadzor proizvodov na trgu in vzorčenje proizvodov): 

 hladilniki in zamrzovalniki ter njihove kombinacije; 

 pralni stroji, sušilniki perila in njihove kombinacije; 

 pomivalni stroji za posodo; 

 sesalniki (za suho in mokro sesanje, za trda tla, za preproge, akumulatorski sesalniki, 

robotski sesalniki, industrijski sesalniki); 

 svetlobni nizi; 

 kotni brusilniki. 

Na tehnične analize v usposobljenih laboratorijih je bilo predanih 14 elektrotehničnih 

proizvodov in 2 aparata, pri katerih se je preizkušalo izpolnjevanje zahtev glede 

elektromagnetne združljivosti. 

Za potrebe sodelovanja v skupnem projektu AdCo na področju elektromagnetno 

združljivost je odvzel in oddal na vzorčenje 2 proizvoda električne in elektronske opreme. 

V preteklem letu je bilo veliko aktivnosti usmerjenih tudi v sodelovanje s Finančno 

upravo RS oziroma izvajanje nadzora - ocene skladnosti zadržanih proizvodov na 

podlagi obvestil carinskih organov. TIRS je prejel od Finančne uprave 59 pisnih obvestil 

o zadržanju sprostitve proizvodov v prost promet (61 obvestil v letu 2015), od katerih je 

bilo v 22 primerih (v letu 2015 v 23 primerih) ugotovljeno, da gre za neskladne proizvode 

in sprostitev ni bila dovoljena, v 37 primerih (v letu 2015 v 38 primerih) pa neskladnosti 

niso bile ugotovljene in je bila izvedena sprostitev proizvodov v prost promet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pregled proizvodov po direktivah, kjer sprostitev v prosti promet ni bila dovoljena 

 

Leta 2016 je Tržni inšpektorat od nacionalne RAPEX kontaktne točke prejel v pristojno 

reševanje 702 obvestili. Največ, 309, obvestil se je nanašalo na električne proizvode, 178 

na proizvode splošne varnosti, 150 na otroška oblačila (prisotnost vrvic in vezalk), 27 na 

osebno varovalno opremo, 23 na stroje in 15 na druge proizvode. 
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Ne gre spregledati tudi preventivnega delovanja TIRS-a. Za to se uporabljajo različni 

komunikacijski kanali: spletne strani, elektronska in navadna pošta, telefon, osebni stiki, 

tiskovne konference, dan odprtih vrat in sodelovanje v različnih radijskih in TV oddajah. 

 

 

Sklep 26/2:  Člani OEV so se seznanili s poročili o delu Inšpekcije nadzora varnosti in 

zdravja pri delu, Inšpekcije za energetiko in rudarstvo ter Tržnega inšpektorata 

RS za preteklo leto.  

 

 

K točki 26/3:  

Poročila in komentarji ostalih članov Odbora in Sveta OEV za leto 2016 

G. Lojze Zupanc je povedal, da imamo Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev 

(Uradni list RS, št. 98/15), prav tako tudi Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev 

(Uradni list RS, št. 56/16), ki bo pričel veljati naslednje leto. Pripravlja se nov Pravilnik o 

varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka. Ti trije pravilniki so zaključena celota. 

Posebnost v vseh navedenih pravilnikih je zahteva po strokovnem znanju in usposobljenosti 

obratovalnega osebje. G. Zupanc sodeluje v Komisiji za preverjanje znanja, kjer opažajo, da 

so kandidati, ki prihajajo iz industrije zelo slabo pripravljeni. Za izboljšanje tega stanja pa bo 

potrebno še marsikaj postoriti. 

Mag. Marjetka Strle Vidali je opozorila na dejstvo, da bo potrebno proučiti ali mora 

Republika Slovenija vse pravilnike, ki obravnavajo "storitve" notificirati. 

G. Matej Žontar je povedal, da so na SIQ v letu 2016 testirali različne proizvode za potrebe 

Tržnega inšpektorata RS in sodelovali pri 3 evropskih projektih. Za potrebe PROSAFE-a 

bodo testirali 100 mešalnikov, kotne brusilke in krožne žage.  

 

 

K točki 26/4:  

Predvidevanje in pobude za naloge v letu 2017 

Mag. Rudi Zorko je predstavil plan dela Odbora za električno varnost v letu 2017, ki je 

opredeljen v naslednjih točkah. 

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

zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja. Tu se pojavlja vprašanje ali objave o 

nevarnih izdelkih dosežejo dovolj širok krog uporabnikov;  

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

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

(informacije članov, poročila pristojnih organov) Vključena naj bodo tudi poročila za 

daljša časovna obdobja; 

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

informiranje; 

d) 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 v različnih delovnih telesih EU. 
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Ga. Marjanca Simsič je prisotne seznanila, da je Trgovinska zbornica Slovenije v letu 2017 

organizirala seminar za trgovce, ki tržijo predvsem električno in elektronsko opremo. 

Udeleženci so se seznanili s spremembami zakonodaje na elektro področju (novi pravilniki, ki 

v slovenski pravni red prenašajo direktive LVD, EMC in RED). V seminar so bila vključene 

tudi vsebine iz okoljske in kemijske zakonodaje v povezavi z električno in elektronsko 

opremo. 

Mag. Rudi Zorko pove, da so skupaj z GZS izobraževali upravnike večstanovanjskih stavb in 

poslovnih objektov, tudi v povezavi z obnovo fasad, kjer večkrat pride do sprememb inštalacij 

pred in po sanaciji objekta in zadeve niso vrnjene v prvotno stanje na strokoven način. Tak 

primer je npr. neustrezna postavitev strelovoda nazaj v prvotno stanje, ki po obnovi fasade ne 

opravlja več svoje funkcije.  

G. Drago Pavlič je povedal, da inženirski in strokovni kader, ki se vključuje v Inženirsko 

zbornico Slovenije v glavnem deluje na področju storitev (gradnja, obnova in servisiranje). 

Meni, da bo več pozornosti potrebno nameniti električni varnosti, saj le-ta v javnosti ni preveč 

dobro prepoznana, predvsem na storitvenem področju. Država bi morala udejanjiti interes 

sodelovanja. Na področju električne varnosti smo v letu 2009 (po 18 letih) sprejeli Pravilnik o 

zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 

št. 41/09 in 2/12), ki je za stroko zelo pomemben. Na IZS si želijo sodelovanja z Ministrstvom 

za infrastrukturo in prostor pri prenovi dveh tehničnih smernic (Zaščita pred delovanjem 

strele in Nizkonapetostne električne instalacije). 

Področje proizvodov je zakonsko dobro urejeno, področje storitev pa preveč "razpršeno". V 

pravilnikih naj bi bilo več stroke in manj prava, saj strokovnjaki ne morejo predelati nekaj 

100 strani standardov, po drugi strani pa je pravilnik (kot normativni dokument) zelo kratek. 

Mag. Marjetka Strle Vidali je pojasnila, da SIST deluje po mednarodnih in evropskih pravilih 

za nacionalne organe za standarde. Gre za to, da se je potrebno dogovoriti za sistemski pristop 

k pripravi bodisi izvirnih standardov, bodisi izvirnih tehničnih specifikacij, ki sta normativna 

dokumenta, na katera se zakonodaja lahko sklicuje.. Mogoče je pripraviti izvirne standarde, ki 

se sprejemajo s 75% večino in izvirne tehnične specifikacije, ki se sprejemajo s 50 % večino. 

Ti dokumenti naj bi zagotavljali preglednost znotraj sistema standardizacije, saj jih mora 

SIST razveljaviti ob izdaji novejših evropskih oziroma mednarodnih standardov. Na tako 

pripravljene nacionalne dokumente se lahko zakonodajalci sklicujejo bodisi na splošni, 

nakazovalni ali izključni način. Stroka v SIST tehničnih delovnih telesih je zbrana pri 

privzemanju mednarodnih in evropskih standardov, kot tudi pri sprejemanju izvirnih 

vsebinskih tehničnih rešitev. Dodala je še, da mora SIST vzdrževati tudi podatke o načinu 

sklicevanja na standarde v veljavni RS zakonodaji. Če so v zakonodaji predpisani dokumenti 

kot npr. tehnične smernice, ki so pravno zakonodaja, mora SIST ob privzemanju vsebinsko 

enakih evropskih standardov obvestiti zakonodajalca, da standardov ne more privzeti v celoti 

temveč z odmikom. Na ta način opozori, da je v zakonodaji predpisano drugačno stanje 

tehnike. Mag. Rudi Zorko je še dodal, da moramo v elektrotehnični stroki poleg angleščine 

znati uporabljati tudi ustrezne termine v slovenščini.  

OEV je dobil dodatne pobude za letošnje aktivnosti, ki jih bomo poskušali udejanjiti. 

 

Sklep 26/3:  Prisotni so obravnavali in soglasno sprejeli Program dela za leto 2017. Na 

naslednji seji OEV pa se bo obravnaval in sprejel dvoletni program dela - za leti 

2018 in 2019. 
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K točki 26/5:  

Izrazoslovje, besedila in prevajanje na področju elektrotehnike  

Ga. Katarina Seliger je prisotnim predstavila delo in postopke ki jih uporabljajo na 

Elektrotehniški zvezi Slovenije pri izrazoslovju in prevajanju na področju elektrotehnike, saj 

se to izrazoslovje vsakodnevno uporablja v znanosti, učnem in študijskem okolju, in v 

strokovnem ter praktičnem delu tako v praksi kot tudi pri samem prevajanju. Tako kot se 

razvija stroka, se skupaj z njo razvijata tudi jezik in izrazje. Mednarodni in evropski standardi 

v tem primeru predstavljajo zakladnico znanj in izkušenj. Če se standarde prevede v slovenski 

jezik, so le ta znanja in izkušnje dostopna širšemu krogu ljudi, ki delujejo v stroki in nimajo 

zadostnega znanja tujega jezika za pravilno interpretacijo originalov standardov. Ravno zato 

mora biti izrazoslovje dostopno tudi v domačem jeziku. S tem se spodbuja razvoj slovenskega 

tehniškega jezika in, kar je najpomembnejše, enotno in usklajeno rabo izrazov. 

Poenoteno izrazje je zelo pomembno za pravilno in učinkovito uporabo standardov ter 

omogoča medsebojno razumevanje v različnih okoljih. Tega se že od vseh začetkov zavedajo 

tudi v mednarodnih in evropskih organizacijah za standardizacijo, rezultat pa so terminološki 

standardi in v večini standardov obvezna točka Izrazi in definicije. 

Prevajanje standardov 

Elektrotehniška zveza Slovenije (EZS) je krovna organizacija, ki je zadolžena za prevajanje 

standardov s področja elektrotehnike. Prevaja tako področne, kot tudi terminološke standarde. 

Prevajajo jih strokovnjaki, ki so eksperti na svojih področjih in imajo širino za razumevanje, 

da je njegovo področje le en del širšega področja, ki se povezuje z drugimi področji. 

Prevajanje poteka po naslednjih fazah: 

1. prevajalci prejmejo navodila za prevajanje; 

2. prevajanje definicij in izrazov; 

3. usklajevanje definicij in izrazov; 

4. prevajanje preostalega standarda; 

5. pregled in usklajevanje celotnega prevoda standarda. 

Šele, ko je standard terminološko in delno lektorsko usklajen pri EZS, se pošlje prevod 

standarda na SIST, kjer gre v nadaljnjo obravnavo na ustrezni TC (tehnični odbor). 

Izrazje 

Področje dela EZS, Odbora za terminologijo, ki je tesno povezano s prevajanjem, je objava: 

1. izrazov, usklajenih pri EZS,  

2. izrazov, ki so objavljeni v izdanih in že veljavnih standardih in  

3. novih predlogov izrazov.  

EZS je v ta namen, da ima vsa strokovna javnost brezplačen dostop do teh izrazov, pripravila 

spletni EZS glosar (www.eglosar.si), ki ima trenutno ok. 11.600 izrazov. Baza izrazov se 

redno (dnevno) dopolnjuje in popravlja, vsaj enkrat tedensko pa se jo osveži na spletni strani. 

En del dejavnosti EZS glosarja je tudi objava predlogov definicij iz standardov, ki so v 

postopku usklajevanja. 

 

V nadaljevanju je ga. Vesna Klofutar povedala, da na SIST prejmejo prevode terminološko že 

usklajenih besedil standardov, ki morajo v postopek izdajanja, ki obsega lektoriranje, 

potrditev na SIST TC oz SIST strokovna sveta in postavljanje v predlogo za privzem (urejanje 

v skladu s predpisanimi mednarodnimi in evropskimi "templati"), vendar pa je večkrat težko 

doseči konsenz glede potrditve terminologije na SIST TC, še posebej, če se pri EZS že 

terminološko usklajeno izrazje razlikuje od zahtev SIST tehničnega odbora, ki odloči ali 

http://www.eglosar.si/
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standard privzame ali ne, kar je v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardizacijskimi 

pravili.  

Na SIST so tudi pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za 

leti 2017 in 2018. Oblikovali so ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, 

zakonodajalcev in drugih uporabnikov. Program je bil v javni obravnavi. Program prevajanja 

in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2017 in 2018je na voljo na spletni strani 

SIST na http://www.sist.si/standardizacija/program-dela.  

SIST že četrtič sodeluje na evropskem projektu SA CEN CENELEC za prevajanje in 

izdajanje standardov v slovenskem jeziku, ki ga EC financira v višini 75%. V letu 2017 in 

2018 SIST sodeluje ponovno na projektu SA CENELEC 2017/2018. Na ta način se iz 

projekta financira 75% prevodov besedil, ki jih zagotavlja na podlagi javnega naročila izbrani 

dobavitelj – EZS. SIST mora sredstva, ki jih nato prejme iz projekta založiti iz prihodkov na 

trgu. Proračun bi moral pokriti 25%, kot je delež države v tovrstnih projektih. Ker je le ta vse 

od leta 2012 z ZUJF-om zmanjšan za SIST za 36% in še ni bil povrnjen, tudi ta delež SIST 

pokriva s tržno dejavnostjo.  .  

Poudarila je še, da je sodelovanje med SIST in EZS iz leta v leto boljše. 

Ga. Andreja Belavič Benedik je pripomnila, da bi se morali povezati tudi s prevajalskimi 

službami pri Evropski Komisiji in v Svetu. Kar precej težav v zvezi s terminologijo v 

predpisih namreč izhaja od tam. 

 

Sklep 26/4:  Prisotni člani se strinjajo, da bo potrebno na vseh nivojih skrbeti za ustrezno 

prevajanje. 

 

 

K točki 26/6:  

Informacija o obnovitvi predpisov 

G. Alojz Zupanc je podal informacijo o delu pri prenovi in pripravi novih tehničnih predpisov 

na področju elektrotehnike. Glede na fazo dela po posameznih predpisih s področja 

elektrotehnike je trenutno stanje sledeče: 

 Obnova tehničnih predpisov: 

- trenutno poteka obnova Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih 

elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV 

(Uradni list RS št. 52/14). V letu 2016 je preneha veljavnost standardom na katere se 

pravilnik sklicuje in začne veljati nov standard SIST EN 50341-1. Zato v jeseni 2017 

pričakujemo spremembo pravilnika glede na nov standard; 

 Trenutno poteka delo na: 

- Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo električnega toka. V jeseni 

2017 pričakujemo oddajo predloga pristojnemu ministrstvu. Glavni poudarki v njem 

so: vključitev standarda SIST EN 50110-1 Obratovanje električnih postrojev - 1. del: 

Splošne zahteve, interni akt, dokumenti za delo, strokovna znanja in usposabljanje, 

delo pod napetostjo, novi izrazi;  

- Uredbi o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju. Podlaga zanjo je Zakon o 

varovanju okolja in Priporočilo Sveta 1999/519/ES z dne 12. julija 1999 o omejitvah 

izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnemu polju. Uredba določa varovana in 

občutljiva območja, izračun obremenitve okolja, načrtovanje novih virov, prve 

meritve, monitoring, evidenco virov. Izhodišča so: načelo previdnosti in načelo 

razumne preventive, 

http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/STANDARDIZACIJA/PROGRAM%20PRIPRAVE%20SLOVENSKIH%20STANDARDOV%20V%20SLOVENSKEM%20JEZIKU%20v%20letih%202017%20in%202018.pdf
http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/STANDARDIZACIJA/PROGRAM%20PRIPRAVE%20SLOVENSKIH%20STANDARDOV%20V%20SLOVENSKEM%20JEZIKU%20v%20letih%202017%20in%202018.pdf
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- Pravilniku o meritvah in obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v 

življenjskem okolju. Podlaga zanj je Zakon o varovanju okolja. Določa: obseg 

meritev, vrste merjenja, obratovalni monitoring, pogoji za izvajalce monitoringa, 

obseg monitoringa, vodenje evidence virov EMP. Naročnik pravilnika je MOP; 

 Objavljeni so že bili: 

- Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev;  

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj;  

- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti;  

- Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev;  

 Predvidena je priprava: 

- Pravinika o tehničnih pogojih za graditev elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov 

izmenične napetosti; stari pravilnik je razveljavljen (Pravilnik o mehanski odpornosti 

in stabilnosti objektov); 

- Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih 

visokonapetostnih vodov izmenične napetosti nad 1 kV; 

 

V bližnji prihodnosti bo potrebno pripraviti tudi predpis, ki bo obravnaval priključevanje 

električnih agregatov (za zasebne namene, na javnih prireditvah, itd) in predpis, ki bo 

obravnaval polnilne postaje za električne avtomobile. 

 

 

K točki 26/7:  

Razno: aktualnosti, interesne skupine, datum naslednje seje 

 Predsedujoči je predlagal naj se v prihodnje ločeno vodi Listo članov OEV in t.i. "mailing 

listo" na kateri bodo prejemniki dokumentov oziroma pošte Odbora za električno varnost.  

 Naslednja seja OEV naj bi bila v jeseni 2017, če pa bi se pokazala potreba, bo 

korespondenčna seja sklicana že pred tem rokom. 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

      

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

 

 

 

 

 

Priloge:  

1. Lista prisotnosti (pdf. datoteka); 
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Poslano po e-pošti:  

A. Člani Odbora za električno varnost in Sveta OEV oziroma njihovi namestniki: 

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, 

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, matej.zontar@siq.si, 

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

 
B.  Povabljeni gostje in drugi udeleženci seje:  

 ga. Katarina Seliger, 

ga. Vesna Klofutar, 

g. Alojz Zupanc. 

 

V vednost: 

 generalni direktor MGRT – DNT (g. Franc Stanonik). 
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