
 
 

 

 

 
 

 

  Electrical Safety Committee  

 

Kotnikova ulica   5 
SI – 1000  Ljubljana    

 

 

Številka:   

Datum:  14. 6. 2018 

 

 

 

Zapisnik  28.  seje  

Odbora  za  električno  varnost,  

ki  je  potekala  dne,  14. 6. 2018 
 

 

 

Seja je potekala dne, 14. 6. 2018 med 10.
00

 in 12.
30

 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:  

- ga. Andreja Belavič Benedik, 

- dr. Gaber Begeš, 

- mag. Vojko Otovič, 

- mag. Semira Hejrlahović Mehić, 

- g. Aleš Hočevar, 

- g. Igor Jeromel, 

- g. Vlado Janžekovič, 

- ga. Vesna Klofutar. 

 

Namestniki:  

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

- namesto g. Igorja Likarja: →  g. Gregor Schoss, 

- namesto g. Mateja Žontarja: →  g. Gregor Schoss, 

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

 

Vabljeni gostje. 

- ga. Mojca Mihelčič (MGRT), 

- ga. Vesna Klofutar (SIST) – opravičila, 

- g. Janez Guzelj (METREL), 

- g Ervin Seršen (EZS), 

- g. Alojz Zupanc (EZS), 

- g. Sašo Tomažič (AMZS). 

- g. Jurij Kočar (AMZS). 

Potrjen  
zapisnik 
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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 27. seje OEV;  

2. Kratka predstavitev uredbe (EU) 2016/679 EU o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (t.i. GDPR), ki vsem sem pravnim 

osebam nalaga skrbnejše ravnanje z osebnimi podatki; 

3. Predstavitev drugega dela Ekspertize za ozaveščanje uporabnikov in potrošnikov 

električni varnosti, ki vsebuje naslednja vodila za področje električne varnosti: 

- Električna vozila in polnilne postaje,  

- "Elektromehaniki" za električna vozila,  

- balkonske sončne PV naprave, 

- vzdrževanje elektroenergetskih postrojev,  

4. Informacija o delu na posodobitvi standarda SIST 1050:2010 Dimenzijske zahteve za 

vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo; 

5. Razno:  

- informacija o prenovi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v 

stavbah in prenovi pripadajoče tehnične smernice, 

- informacija o prenovi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in prenovi 

pripadajoče tehnične smernice; 

- aktualnosti, interesne skupine, datum naslednje seje. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.  

 

 

 

K točki 28/1:  

Pregled in potrditev zapisnika 27. seje OEV  

Prisotni člani OEV so ugotovili, da:  

- je sklep 27/1 v realizaciji. Na podlagi tega sklepa MGRT na SIST naslovi pobudo s 

predlogom, da se dopolni nacionalni del standarda za sončne elektrarne (ki določa izraze 

in oznake za sončne elektrarne ).  

(v povezavi s standardom SIST HD 600364-7-712:2016 z ustrezno v slovenščino 

prevedenimi varnostnimi oznakami za sončne elektrarne).  

(Vir: Smernica o požarni varnosti sončnih elektrarn - SZPV 512). 

Opomba: izraze na varnostnih oznakah v SZVP 512 je treba uskladiti s prevedenimi 

izrazi v standardu SIST HD 60364-7-712:2016! 

Prav tako se na Ministrstvo za okolje (MOP) naslovi pobuda, da se ustrezno dopolni 

Tehnična smernica za nizkonapetostne električne inštalacije (v povezavi s standardom  

SIST HD 600364-7-712:2016 z ustrezno v slovenski jezik prevedenimi varnostnimi 

oznakami za sončne elektrarne). 

- je sklep 27/2 realiziran do faze, kot je bilo možno. Na podlagi tega sklepa je EZS v 

sodelovanju z ZPS pripravila informacijo o balkonskih elektrarnah. Tekst je precej 

strokoven. 
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- je sklep 27/3 v realizaciji. Na podlagi tega sklepa EZS pošlje pisno pobudo na SIST, da 

se standardi, ki so navedeni v brošurah in zloženkah o električni varnosti (5 skupin) 

privzamejo kot SIST z metodo ponatisa in s prevodom naslova v slovenski jezik. 

- je sklep 27/4 delno realiziran. Na podlagi tega sklepa Odbor za električno varnost soglaša 

z aktivnostmi povezanimi z revizijo standarda SIST 1050:2010 ter priporočilom, da se ta 

vključi v tehnično smernico za nizkonapetostne električne inštalacije. Ta smernica je 

trenutno v fazi posodobitve. 

 

Širše razprave pod to točko ni bilo. 

 

 

 

K točki 28/2:  

Kratka predstavitev uredbe (EU) 2016/679 EU o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (t.i. GDPR) 

Ga. Mojca Mihelčič je navzočim na kratko predstavila vsebino Uredbe (EU) 2016/679 o 

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

(GDPR) ter pojasnila obveznosti, ki jih njena vsebina nalaga članom Odbora.  

V uredbi so navedene pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tj. 

podatki posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo. Med temi pravicami so pravica 

do dostopa do osebnih podatkov ter pravice do popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, 

ugovora in prenosljivosti podatkov. Določena je tudi obveznost upravljavcev (oseb, 

odgovornih za obdelavo podatkov) glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih 

informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, o obdelavi njihovih 

podatkov. 

V uredbi so podrobno opredeljene splošne obveznosti upravljavcev in oseb, ki osebne podatke 

obdelujejo v njihovem imenu (obdelovalci). Med temi obveznostmi sta obveznost izvajanja 

ustreznih varnostnih ukrepov in obveznost uradnega obveščanja o kršitvah varstva osebnih 

podatkov. V skladu z uredbo bodo javni sektor ter podjetja, katerih temeljne dejavnosti 

zajemajo ali dejanja obdelave, ki pomenijo redno in sistematično obsežno spremljanje 

posameznikov, ali pa obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov, morali imenovati uradno 

(odgovorno) osebo za varstvo podatkov. 

Upravljavci ne bodo več dolžni prijavljati zbirk osebnih podatkov v register zbirk osebnih 

podatkov, ostajajo pa dolžnosti sprejema katalogov, te dolžnosti se krepijo in uvajajo tudi za 

(pogodbene) obdelovalce. 

V uredbi je potrjena obstoječa obveznost držav članic glede ustanovitve neodvisnega 

nadzornega organa na nacionalni ravni. V RS je to Urad Informacijskega pooblaščenca. 

Uredba ureja tudi pravico posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, do vložitve 

pritožbe pri nadzornem organu, pa tudi njihovo pravico do pravnih sredstev zoper odločitev 

nadzornega organa ali v primeru ne ukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in 

odgovornosti. Zoper upravljavce ali obdelovalce, ki kršijo pravila o varstvu podatkov, so 

določene zelo ostre sankcije. Te upravne sankcije izrečejo nacionalni organi za varstvo 

podatkov. 

Uredba je začela veljati 24. 5. 2016, uporabljati pa se je začela neposredno in hkrati v vseh 

državah članicah 25. 5. 2018. 

 

 

 

K točki 28/3:  
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• Predstavitev II. dela Ekspertize za ozaveščanje uporabnikov in potrošnikov o 

električni varnosti  

Mag. Rudi Zorko je predstavil vsebino II. dela Ekspertize aktualnih vsebin za 

ozaveščanje uporabnikov in potrošnikov glede električne varnosti za naslednja štirih 

področij uporabne elektrotehnike. Ta področja so: električna vozila in polnilne postaje, 

opredelitev kompetentnih oseb in predlog usposobitve za delo na preventivnem in 

intervencijskem vzdrževanju električnih vozil in polnilnih postaj, balkonske sončne 

elektrarne in njihova masovna uporaba in nadzor izvajanja Pravilnika o vzdrževanju 

elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, št. 98/15) z ozirom na mala/srednja in velika 

podjetja. 

Vsem članom OEV je bila razdeljen 1. del Ekspertize za ozaveščanje uporabnikov in 

potrošnikov o električni varnosti, v obliki tiskane knjige. Glede na velikost in obseg 

knjige je mag. Viljem Muzek predlagal, da bi ta del ekspertize, ki je sedaj na voljo, bil na 

voljo tudi v zelo skrajšani obliki, npr. knjižice, zloženke ter da naj bi bila taka skrajšana 

različica dostopna tudi na spletni strani. Mag Rudi Zorko glede tega predloga pove, da se 

bodo (EZS in OEV) potrudili, da bi prišli tudi do takih oblik ekspertize, ki bo lahko 

dostopna tudi širši javnosti. 

 

• Električne inštalacije v vozilih in polnilne postaje 

Janez Guzelj je prisotnim predstavil problematiko električne varnosti pri uporabi 

električnih inštalacij v vozilih in pri uporabi polnilnih postaj. 

Možnost električnega udara, možnost nastanka električnega obloka,eksplozije ali požara-

življenjsko nevarno. 

Električno varnost lahko ustrezno zagotavljamo le ob rednih pregledih nizkonapetostnih 

inštalacij ob homologaciji ter redno periodično po intervencijah, po vzdrževalnih posegih 

in servisih, po prenosu in prestavitvi opreme na novo lokacijo. Zagotavljati moramo 

električno varnost vseh podaljškov vseh podaljškov in električnih naprav, katere se na 

inštalacijo priključujejo. 

Prisotnost vlage niža izolacijsko upornost in povečuje uhajavi tok okvare. Osnovna 

zaščita za zagotavljanje električne varnosti slabi zaradi korozije materialih, ki je dodatno 

izpostavljena slabšalnim vplivom ob uporabi na terenu, ob prenašanju in premestitvah še 

posebej ob uporabi v zimskem času, ob prisotnost kemikalij, soli proti zmrzovanju in 

podobno. 

Posebej operativni uporabniki kot so gasilci, reševalci, policisti, vojaki in podobne 

skupine uporabnikov so v času intervencij izpostavljeni povečani nevarnosti električnega 

udara. Zagotavljanje električne varnosti na mobilnih inštalacijah pomeni zahteven izziv 

ter resen pristop, saj je uporabnik tovrstne inštalacije izpostavljen okolju povezanih 

sistemov inštalacij: 

- inštalacije objektov in stavb ter napajalnih postaj,  

- inštalacije na vozilih z lastnimi agregati,  

- prepletenimi električnimi tokokrogi različnih napetostnih nivojev in oblik enosmernih 

in izmeničnih tokov,  

- sistemi ozemljevanja od ozemljenih do izoliranih sistemov,  

- vrstami zaščite z zagotavljanjem avtomatskega odklopa ob okvari,  

- aparati, stroji in električne naprave v raznovrstnih izvedbah zaščite,  

- razvodi in povezave med inštalacijami in napravami izvedene preko podaljškov, 

položenih po nezavarovanem terenu. 

 

• "Elektromehaniki" za električna vozila  
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Predstavnika AMZS, g. Sašo Tomažič in g. Jurij Kočar sta prisotnim predstavila 

problematiko električne varnosti pri električnih vozilih (EV) in načine, ki so jih pri 

AMZS pripravili za izobraževanje svojih vzdrževalcev.  

Vsaj 80% sistemov električnih vozil (zavore, luči, pasivna in aktivna varnost…) je 

identičnih kot pri vozilih brez električnega pogona. Preostali sistemi (pogon, klimatska 

naprava, polnilni sistem, el. napeljava) pa delujejo pod visoko napetostjo, ki kot taki pri 

nestrokovnem rokovanju predstavljajo veliko nevarnost. Določeni proizvajalci vozil prek 

svojih pogodbenih partnerjev že izvajajo usposabljanje svojega kadra, kateri pa zdaleč ne 

zadošča potrebam. Izpostavljenost omenjeni nevarnosti je moč zaznati v vsaki panogi 

povezani z avtomobili (bencinski servisi, avtopralnice, servisne delavnice, vlečne 

službe…). V obdobju treh let je bilo na svetu prodanih več kot 2 milijona novih 

električnih vozil, predviden delež EV do 2023 naj bi bil 30%. Potreba in povpraševanje 

po tovrstnih informacijah narašča in močno presega ponudbo.  

Zaradi širine področja in večinoma neustreznega predznanja vzdrževalcev vozil, pri 

AMZS predlagajo usposabljanje osebja v treh nivojih: 

- Nivo1 je zgolj teoretičen in razdeljen na 7(osnovna varnostna pravila,  učinek 

električnega toka na človeško telo, prva pomoč pri nesrečah z električnim tokom, vrste 

električnih vozil, osnove visokonapetostnih komponent, preverjanje znanja 

- Nivo2 vsebuje teoretični del (osnove elektrotehnike, delovanje in funkcije 

visokonapetostnih komponent, delovanje in funkcije varnostnih naprav v HV sistemih) 

in praktični del (merilna in zaščitna oprema za delo z visoko napetostjo, izklop 

baterijskega ločilnika, meritve stanja brez napetosti in kontrola preboja napajanja 

baterije na karoserijo vozila, preverjanje znanja). 

- Nivo3 bi bil namenjen tehnikom, ki imajo opravljeno usposabljanje Nivo1 in Nivo2, 

predvsem pa je bistveno, da ima tehnik za opravljanje Nivoja3 že ustrezne izkušnje in 

potrebna znanja elektrotehnike. Skupaj s katalogom znanj bi bilo potrebno določiti 

tudi pogoje, ki jih mora tehnik izpolnjevati pred začetkom usposabljanja.  

Trenutno imajo na AMZS 3 certificirane tehnične inštruktorje z Nivojem3, lastno 

akademijo, ustrezno infrastrukturo (TDC) in opremo ter dobro geografsko pokritost. 

Sodelujejo pa tudi s strateški partnerji kot so: Tesla, AvantCar, in AV Living Lab. V 

prihodnje si želijo usposobiti 100 lastnih mehanikov z Nivojem1 in postati vodilni 

ponudnik izobraževanj za električno varnost za EV. 

 

Predsedujoči je nato odprl diskusijo na predstavljene vsebine. 

G. Milan Bučar je povedal, da v zvezi z E-mobilnostjo teče projekt, ki bo ponudil rešitev v 

zvezi s tem. Projekt naj bi predvidoma trajal 2 leti, vendar se ne ve, kdaj točno bo zaključen. 

G. Janez Guzelj je dodal, da je npr. uvajanje nadzora električnih inštalacij s pregledniki za 

preverjanje v Sloveniji trajalo 15 let. Pri električnih vozilih pa tega časa nimamo na voljo. 

Npr. kako naj ravna gasilec v primeru intervencije na takem vozilu? V tujini (npr. Nemčiji) 

dajo veliko težo raznim vodilom (vodnikom), v Sloveniji pa temu ni tako.  

Mag. Viljem Muzek je opozoril, da bi bilo potrebno pri električnih vozilih uskladiti 

terminologijo, kaj je srednja, nizka in mala električna napetost. Predlaga tudi, da bi bilo 

potrebno cene polnjenja pri javnih polnilih napravah za EV urediti z zakonodajo. Na računu, 

bi moralo biti razvidno, koliko energije je bilo dejansko posredovano v EV, ne pa, koliko 

minut je polnjenje potekalo (trenutno se meri minute polnjena). V obstoječih javnih polnilnih 

napravah za EV se za pripravo in tiskanje računov uporablja nek avstrijski vzorec. Dobro bi 

bilo, da se Agencijo za energijo in/ali Energetsko zbornico opozori na ta problem. 
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Ga. Dušica Breskvar Žužek bo Agencijo za energijo in/ali Energetsko zbornico v imenu 

Zveze potrošnikov seznanila z navedeno problematiko. 

 

• balkonske sončne PV naprave 

Mag. Viljem Muzek je prisotne seznanil, da je v letih 2005/2006 v Mariboru delovala 

projektna skupina, ki se je ukvarjala z balkonskimi PV elektrarnami. V to projektno 

skupino so bila vključena vsa slovenska elektrodistribucijska podjetja, na koncu, pa je to 

delo "nekako zaspalo". Eden od zaključkov dela te skupine, pa je bil ta, da so omejili 

maksimalni tok take naprave na 3,15 A. 

Mag. Viljem Muzek meni, da je trenutno postavljena največja moč take naprave na 

Portugalskem, ki znaša 200 W, prenizka. Pri nas bi naj bila postavljena na 600 - 700 W, 

saj prerezi vodnikov to dovoljujejo.  

V zvezi s namestitvijo in obratovanjem balkonske sončne PV naprave, je mag. Viljem 

Muzek postavil vprašanje kako ustrezno varovati tako napravo? 

 

• vzdrževanje elektroenergetskih postrojev  

G. Lojze Zupanc pove, da je pred cca 1 mesecem v Šempetru potekal posvet, kjer so 

obravnavali to tematiko. Udeleženci tega posveta menijo, da bi morali Uredbo o 

samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 

št. 97/15 in 32/18 - pristojnost Ministrstva za infrastrukturo) dopolniti, prav tako pa tudi 

Pravilnik o zahtevah za električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12 –

 pristojnost Ministrstva za okolje in prostor). Pri tem bo potrebno rešiti tudi komercialni 

del oziroma vprašanja povezana z oddano energijo. Na Ministrstvo za infrastrukturo so 

poslali osnutek prenovljene Uredbe o samooskrbi z električno z električno energijo iz 

obnovljivih virov energije, ki pa ga navedeni organ še ni vzel v obravnavo. V zvezi z 

navedenim so prisotni člani sprejeli. 
 

Sklep 28/1: Odbor za električno varnost predlaga, da MGRT naslovi pismo na resorna 

ministrstva oziroma direktorate, ki so pristojni za predpise, ki pokrivajo 

predstavljene storitve (servisiranje, vzdrževanje, usposabljanje in polnjenje 

pogonskih baterij) in naprav (električni avto, PV naprave, polnilne postaje, in 

hranilniki el. energije).  

Navedene zadeve sodijo med najnovejše pridobitve uporabne elektrotehnike, 

zato je je nujno njihovo premišljeno uvajanje v prakso, katero bo spremljano tudi 

z pripravo ustreznih predpisov.  

Pismu naj bodo priloženi izvlečki iz I. in II. dela Ekspertize o električni varnosti 

(npr. knjižice, zloženke). 

 

 

 

K točki 28/4:  

Informacija o delu na posodobitvi standarda SIST 1050:2010 Dimenzijske zahteve za 

vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo; 

G. Ervin Seršen je prisotne informiral o poteku dela pri reviziji standarda SIST 1050:2010. 

Delovna skupina je uskladila besedilo in naredila čistopis. Tako pripravljeno besedilo bo 

sedaj obravnavano na SS EIT - Strokovnem svetu SIST za področje elektrotehnike, 

informacijske tehnologije in telekomunikacij.  
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K točki 28/5:  

Razno: 

• informacija o prenovi pravilnikov in tehničnih smernic 

Mag. Rudi Zorko je podal informacijo o prenovi Pravilnika o zahtevah za 

nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in prenovi pripadajoče tehnične smernice 

ter o prenovi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in prenovi pripadajoče 

tehnične smernice. Prenova bo potekala v dinamiki, kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

 
 

 

 

• aktualnosti, interesne skupine, datum naslednje seje. 

Naslednja seja OEV naj bi bila predvidoma v mesecu novembru 2018. 

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

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

1. Lista prisotnosti na 28. Seji OEV (pdf. datoteka). 

 

 

 

Poslano po e-pošti:  

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

irena.mozek@gov.si,                        sandi.rutar@gov.si, mojca.zupan@urszr.si, 

gaber.beges@fe.uni-lj.si, janez.ribic@uni-mb.si, bostjan.godec@slo-akreditacija.si, 

marjanca.simsic@tzslo.si, marjan.rihar@gzs.si, milan.bucar@gov.si, gp.tirs@gov.si, 

predstojnik.tirs@gov.si, viljem.muzek@gov.si, vojko.otovic@gov.si, 

slavko.kristofelc@gov.si, benjamin.oslak@gov.si, semira.hajrlahovic-mehic@gov.si, 
……….      , ales.hocevar@merkur.eu, igor.jeromel@tcl.si, igor.likar@siq.si, 

gregor.schoss@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:  

 vesna.klofutar@sist.si, sersen.ervin@gmail.com, sebastijan.seme@gmail.com, 

lojze.zupanc@gmail.com, jozica.skof-nikolic@sist.si 

 

 

V vednost: generalni direktor MGRT – DNT (g. Franc Stanonik).   
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