
 
 

 

 

 
 

 

  Electrical Safety Committee  

 

Kotnikova ulica   5 
SI – 1000  Ljubljana    

 

 

Številka:   

Datum:  12. 12. 2018 

 

 

 

Zapisnik  29. seje  

Odbora  za  električno  varnost,  

ki  je  potekala  dne,  12. 12. 2018 
 

 

 

Seja je potekala dne, 12. 12. 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:  

- dr. Gaber Begeš, 

- g. Milan Bučar, 

- ga. Andrejka Grlič, 

- mag. Vojko Otovič, 

- g. Slavko Krištofelc, 

- g. Aleš Hočevar, 

- g. Igor Jeromel, 

- g. Matej Žontar, 

- g. Vlado Janžekovič, 

- mag. Marjetka strle Vidali. 

 

Namestniki:  

- namesto ge. Andrejke Grlič: → mag. Viljem Muzek, 

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

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

 

Vabljeni gostje. 

- ga. Vesna Klofutar (SIST), 

- dr. Rado Lapuh (Urad za meroslovje); 

- g Ervin Seršen (EZS), 

- g. Alojz Zupanc (EZS), 

- dr. Miroslav Pregl (zunanji sodelavec MOP. 

 

Potrjen 
zapisnik 



  stran 2 (6) 

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 28. seje OEV;  

2. Redefinicija mednarodnega sistema merskih enot (dr. Rado Lapuh - Urad Republike 

Slovenije za meroslovje); 

3. Obnova gradbenih predpisov na področju nizkonapetostnih električnih instalacij in 

predpisov, ki obravnavajo zaščito pred strelo (dr. Miroslav Pregl);  

4. Plan dela OEV za leti 2019/2020 (mag. Rudi Zorko); 

5. Razno. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 

 

 

 

K točki 29/1:  

Pregled in potrditev zapisnika 28. seje OEV  

Prisotni člani na predlog zapisnika 28. seje OEV niso imeli pripomb in so ga soglasno 

potrdili. 

 

 

K točki 29/2:  

Redefinicija mednarodnega sistema merskih enot  

Dr. Rado Lapuh (MIRS) je prisotne člane podrobno seznanil z vsebino redefinicije 

mednarodnega sistema merskih enot SI, (16. novembra 2018), kateri bo sedaj omogočil 

univerzalni dostop do merskih enot kjerkoli na Zemlji in tudi daleč stran od nje. Z 

redefinicijo, ki bo začela veljati 20. maja 2019 nobena enota ne bo več določena z 

materializirano mero (artefaktom), temveč bodo vse definirane z naravnimi konstantami, ki so 

enake povsod v nam znanem vesolju. Redefinirane bodo štiri osnovne enote za merjenje: 

masa (kilogram), električni tok (amper), temperatura (kelvin) in množina snovi (mol). S tem 

bo celoten sistem enot SI definiran bolj dosledno in bolj temeljno, s čimer bo odpravljena 

zadnja definicija, ki je temeljila na materializirani meri - prakilogramu iz leta 1879. Z 

redefinicijo bo tako mogoče vse enote neodvisno realizirati, in to načeloma kjerkoli. 

Sama redefinicija vključuje tudi drugačne določitve naravnih konstant, tako bodo nekatere 

postale točne številske vrednosti in določile osnovo za vse ostale konstante in posledično 

enote SI. Te spremembe so bile narejene tako, da se vrednosti novo definiranih enot SI ne 

bodo razlikovale od vrednosti, ki veljajo po sedanji definiciji. S tem je zagotovljen nemoten 

prehod na nove definicije, ki pa bo v prihodnosti omogočil še točnejše meritve, kot jih lahko 

opravimo danes. S tem bo odpravil ovire, ki bi lahko nastale pri razvoju novih tehnologij, 

materialov, znanj in nadaljnjega odkrivanja vesolja ter potovanja po njem. Meroslovje bo tako 

v življenju ljudi še naprej igralo pomembno vlogo, saj bo zagotavljalo kakovost izdelkov in 

storitev, skrbelo za naše zdravje in varnost ter omogočalo gospodarski in družbeni razvoj. 

Redefinicija kratkoročno ne bo prinesla sprememb, saj ostajajo vrednosti osnovnih enot 

nespremenjene. Dolgoročno pa bo prispevala k napredku na vseh področjih raziskav in 
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posledično z razvojem novih tehnologij vplivala na vsakdanje življenje na Zemlji in morda 

tudi drugje.  

 

 

K točki 29/3:  

Obnova gradbenih predpisov na področju nizkonapetostnih električnih instalacij in 

predpisov, ki obravnavajo zaščito pred strelo 

Dr. Miroslav Pregl je prisotne seznanil, da je na podlagi določb Gradbenega zakona (GZ) 

potrebno prenoviti tudi na njegovi osnovi izdane podrejene predpise. Mednje sodita: 

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

št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ)   in  

• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 –

 GZ). 

Prenovo navedenih dveh predpisov bo vodila Elektrotehnična zveza Slovenije v sodelovanju s 

Slovenskim društvom za geoelektriko, statično elektriko in strelovode, saj se na Ministrstvu 

za okolje in prostor zavedajo, da samo uradniki ne morejo pripraviti pravilnika ampak je 

nujno potrebno sodelovanje stroke. Ta dva pravilnika obravnavata zahteve na splošno, za vse 

stavbe. Poleg njih pa imamo še specifične predpise za posamezne vrste stavb. 

Že sam Gradbeni zakon zahteva bolj jasne (nedvoumne) bistvene zahteve glede na namen, 

vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve, 

kar se dokazuje s projektno dokumentacijo (14. člen GZ). Pravilnika sta se začela prenavljati 

v začetku leta 2018. V njih bo potrebno upoštevati tudi ves tehnološki razvoj v zadnjih 10 let 

(PV, balkonske elektrarne, povezava omrežij, pametna omrežja, itd.). Vsega potrebnega se v 

tem trenutku v predpisu ne bo dalo urediti, saj povsod še niso znane tehnične rešitve. V oba 

pravilnika se bo tudi vneslo nove definicije. Več sprememb pse pričakuje v spremljajočih 

tehničnih smernicah.  

Predvideva se, da bosta pravilnika pripravljena za javno obravnavo v začetku leta 2019. Oba 

pravilnika bo potrebno tudi notificirati. Ob tem je še dodal, da je stroko "prizadela" določba, 

ki je razveljavila sodelovanje Energetske inšpekcije. 

G. Ervin Sršen je v zvezi z navedenim dodal, da tudi sosednje države delajo na tem področju, 

a so si upali v predpise zapisati več tehničnih rešitev. Te države dajo veliko tehničnih rešitev 

v standarde, pri nas pa to najbolje ne deluje, saj vsega ne moremo zapisati v standarde. Tudi 

naš elektroenergetski sistem bo moral še kaj postoriti v zvezi s tem.  

Ga. Vesna Klofutar pojasni, da ima SIST možnost dodati nacionalne posebnosti (specifiko) v 

slovenski prevod standarda. Lahko bi tudi izdajo izvirni slovenski standard.  

Mag. Drago Pavlič pove, da pri Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne 

inštalacije v stavbah govorimo o napetosti do 1 kV. Pri predpisih, ki obravnavajo napetosti 

nad 1 kV so zadeve bistveno bolj regulirane in s takimi napravami upravljajo strokovnjaki. 

Pripadajoča tehnična smernica pove samo bistvene zahteve. Le-ta ima 80 strani, in to je le 

usmeritev. Projektanti pa bi za svoje delo potrebovali podrobnosti, ki so navedene v 

standardih.  

Opozoril je še na neusklajenost med posameznimi ministrstvi. Poleg navedenih dveh smernic 

se prenavlja tudi Tehnične smernice za zdravstvene objekte (v pristojnosti Ministrstva za 

zdravje), katere del so tudi električne inštalacije Pri prenovi Tehnične smernice 

nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Tehnične smernice o zaščiti stavb pred 

delovanjem strele na žalost ni medsebojne koordinacije med Ministrstvom za okolje in prostor 

ter Ministrstvom za zdravje, ki prenavlja Tehnično smernico za zdravstvene objekte. 
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Električna varnost se pojavlja v vseh sredinah in vseh področjih našega bivanja, zato je 

potrebno predpise in standarde poenotiti. 

Dr. Miroslav Pregl meni, da bi bilo idealno, če bi se v pravilniku lahko skliceval na standarde. 

Vendar je teh standardov cca 1600 strani in to je za delavce, ki delajo na terenu preveč. Zato 

se je za te potrebe izdalo tehnično smernico. Težava pri standardih so tudi prevodi, ki ji ni 

oziroma jih ni dovolj. Ministrstvo za zdravje – njihova tehnična smernica je dobila veliko 

pripomb, vendar ve ali so jih upoštevali. Se pa to smernico uporablja pri graditvi zdravstvenih 

objektov. 

Mag. Semira Hajlahović Mehić pove, da je v okviru URSK sodelovala pri nadzoru bolnišnice 

(Pediatrična klinika) Pri nadzoru vodovodne instalacije (pitna voda), so ugotovili, da problem 

povezan z bakterijami legionele izvira iz prevelikega števila vodovodnih pip. Nekatere od pip, 

so se zaradi prevelikega števila posledično premalokrat odpirale, kar je bilo zelo ugodno za 

razmnoževanje teh bakterij. Nerodno bo, če bo UKC na operativnem nivoju težave reševal 

drugače, kot pa zahteva smernica, ki jo pripravljajo na Ministrstvu za zdravje. 

Mag. Viljem Muzek meni, da LVD direktiva (kot tudi pravilnik, ki jo vsebinsko povzema), 

določa, da je na trgu lahko oprema, ki izpolnjuje predpisane bistvene zahteve. Ni pa nobene 

obveze glede doseganja višjega nivoja od zapisanega v standardih. Standard zahteva od 

proizvajalca nek minimum, proizvajalci pa lahko naredijo veliko več od tega. Ali je vsak 

projekt, ki ga nekdo pripravi res v redu? 

Mag. Rudi Zorko je ob zaključku razprave predlagal, da naj bo članek mag. Vinka Volčanjka 

(IZS) Načelo medsebojnega priznavanja blaga mora upoštevati slovenske pravilnike in 

zakonodajo in dr. Jane Hojnik (UM) O načelu medsebojnega priznavanja priloga k temu 

zapisniku. Prisotni člani na nato soglasno sprejeli  

Sklep 29/1: Sprejmejo se informacije o poteku prenove navedenih dveh predpisov. 

 

 

K točki 29/4:  

Plan dela OEV za leti 2019/2020 

Mag. Rudi Zorko je prisotnim predstavil glavne poudarke iz plana dela Odbora za električno 

varnost za leti 2019/2020. Nato pa odprl razpravo. 

Mag. Semira Hajlahović Mehić je v zvezi s I. točko Plana dela povedala, da poleg TIRS-a 

izvaja nadzor nad varnostjo električnih aparatov tudi Urad RS za kemikalije, predvsem v 

odkrivanju prepovedanih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot jih določa 

RoHS direktiva. Pri tem zasledujejo varnost ljudi in okolja. O odkritih nevarnih snoveh v 

električni in elektronski opremi poročajo v sistem ICSMS in RAPEX. 

Mag. Viljem Muzek je želel plan dela dopolniti tudi nadzorom proizvodov v uporabi 

(Energetski inšpektorat). TIRS rezultate nadzora objavlja na spletu, prav tako je TIRS 

kontaktna točka za sistem RAPEX. Letna poročila so javno objavljena, zato na TIRS-u ne 

vidijo potrebe po širšem oziroma dodatnem informiranju. Izrazil je tudi mnenje, da sredstev 

za tehnično preskušanje električnih aparatov ni dovolj, zgolj administrativni nadzor pa ne 

zadostuje. Administrativni nadzor ne pove, kako skladen in varen je proizvod, saj se tega na 

pogled ne da oceniti. Letos (2018) so na TIRS-u vzorčili 12 vrst proizvodov. Z večjim 

obsegom nadzora, bi dobili boljšo sliko, kakšno je res dejansko stanje na trgu. 

Ga. Marjanca Simsič je prisotne seznanila, da se tudi Trgovinska zbornica Slovenije vključuje 

v obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov. Pri tem so jim dobrodošle 
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vse informacije, ki jih dobijo od nadzornih organov. Le-te posredujejo podjetjem. Svojo vlogo 

vidijo predvsem I. točki plana dela za leto 2019/2020. 

Ga. Dušica Breskvar pove, da si v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) prizadevajo potrošnike 

obveščati preko njihove spletne strani in revije ZPStest. Potrošniki informacije rabijo, zato 

morajo biti le-te tudi lahko dostopne. Kot težavo pri obveščanju pa je izpostavila kadrovsko 

podhranjenost ZPS. 

Mag. Rudi Zorko je na podlagi navedenega predlagal besedilo sklepa 29/2, ki so ga prisotni 

soglasno sprejeli. Plan dela OEV za leti 2019/2020 je priloga temu zapisniku. 

Sklep 29/2: Sprejme se Plan dela odbora za električno varnost za leti 2019/2020, ki bo 

vključeval tudi predloge in pripombe podane s strani predstavnikov Tržnega 

inšpektorata RS, Urada RS za kemikalije, Trgovinske zbornice Slovenije in 

Zveze potrošnikov Slovenije. 

 

 

K točki 28/5:  

Razno: 

• datum naslednje seje: 

V naslednjem letu sta planirani dve seji OEV. K sodelovanju v odboru naj bi pritegnili še 

strokovnjake z ostalih področij, ki lahko pomembno prispevajo k električni varnosti.  

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

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

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

1. Lista prisotnosti na 29. Seji OEV (sken). 

2. Članek Vinka Volčanjka (IZS) v Pravni praksi, dec 2018: Načelo medsebojnega 

priznavanja blaga mora upoštevati slovenske pravilnike in zakonodajo; 

3. Članek dr. Jane Hojnik (UM) v Pravni praksi, dec 2018: O načelu medsebojnega 

priznavanja; 

4. Plan dela OEV za leti 2019/2020. 

 

 

Poslano po e-pošti:  
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A. Člani Odbora za električno varnost in Sveta OEV oziroma njihovi namestniki: 

irena.mozek@gov.si, uros.habjan@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, drago.pavlic@esotech.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, rado.lapuh@gov.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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