
 
 

 

 

 
 

 

  Electrical Safety Committee  

 

Kotnikova ulica   5 
SI – 1000  Ljubljana    

 

 

Številka:   

Datum:  21. 5. 2019 

 

 

 

Zapisnik  30. seje  

Odbora  za  električno  varnost,  

ki  je  potekala  dne,  21. 5. 2019 
 

 

 

Seja je potekala dne, 21. 5. 2019 med 10.
00

 in 12.
55

 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. Drago Pavlič, 

- g. Milan Bučar, 

- mag. Semira Hajrlahović Mehić, 

- g. Ervin Seršen.  

 

Namestniki:  

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

- namesto dr. Marjana Riharja: → mag. Ivan Turk, 

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

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

- namesto g. Igorja Likarja: → g. Matjaž Žontar, 

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

 

Vabljeni gostje: 

- ga. Vesna Klofutar (SIST), 

- mag. Leon Kos, 

- g. Alojz Zupanc (EZS), 

- ga. Breda Goršek (MGRT). 

 

Sejo je vodil predsednik OEV mag. Rudi Zorko. Uvodoma je pozdravil direktorja Direktorata 

za notranji trg na MGRT, g. Franca Stanonika, ter mu predal besedo. 

Potrjen 
zapisnik 
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G. Stanonik je povedal, da je današnja, t.j. 30. seja OEV na nek način jubilejna. Ta odbor, ki 

kot strokovno-posvetovalni odbor ministrstva, neprekinjeno deluje že od leta 2003 ima tako 

eno najdaljših tradicij na MGRT-ju. Zahvala za tako dolgo neprekinjeno sodelovanje gre 

predvsem članom odbora, ki svoj čas tako požrtvovalno namenjajo pomembnemu področju v 

družbi, to je varnosti in v okviru te, električni varnosti v naši državi. V času predpristopnih 

pogajanj RS s takratno Evropsko skupnostjo je ministrstvo hitro prepoznalo pomen varnosti 

proizvodov. Kmalu smo ugotovili, da harmonizacija zakonodaje z evropskimi pravili ne bo 

dovolj za ustrezno raven varnosti v naši državi.  

Področje električne varnosti je bilo prepoznano kot pomemben segment varnosti naših 

državljanov, zato smo ob tesnem sodelovanju strokovne in zainteresirane javnosti že v letu 

2002 začeli z aktivnostmi za ustanovitev posvetovalnega organa, ki bi povezal pristojne 

državne organe, strokovnjake, gospodarstvo in druge deležnike, s ciljem zagotavljati čim višjo 

raven električne varnosti v Republiki Sloveniji. 

K sodelovanju v OEV je takrat pristopilo 18 slovenskih državnih organov, javnih zavodov, 

nevladnih organizacij, društev in posameznih podjetij trenutno pa jih je vključenih že 25.  

S tem smo sledili vzoru nekaterih razvitih držav EU. Odbor poleg varnosti proizvodov, skrbi 

tudi za širše področje električne varnosti pri izvajanju tehničnih storitev. 

Če je Odbor v prvih letih delovanja svetoval in pomagal zakonodajalcu pri pripravi in 

posodobitvi tehničnih predpisov, ki jih je Slovenija prevzela od bivše skupne države, se v 

zadnjem obdobju osredotoča predvsem na področja, t.i. "novih tehnologij", kjer je prisoten 

intenziven tehnični razvoj in kjer določene tehnološke rešitve prehajajo v uporabo in prakso 

zelo hitro. 

Ob tej priložnosti se je zavalil vsem članom Odbora za njihovo strokovno delo in dolgoletno 

sodelovanje, saj brez OEV na tem področju ne bi mogli dosegati takih rezultatov, kot jih. 

Lahko zaključimo, da je Odbor po 16 letih svojega delovanja v odlični kondiciji. Zato bo 

ministrstvo tudi v prihodnosti v največji možni meri podpiralo njegovo delovanje.  

 

Nato sta se mag. Rudi Zorko in g. Franc Stanonik v imenu OEV zahvalila prvemu 

predsedniku OEV, mag. Leonu Kosu za njegovo dolgoletno in učinkovito vodenje Odbora za 

električno varnost ter mu izročila priložnostno darilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od leve proti desni: Franc Stanonik (direktor Direktorata za notranji trg – MGRT), mag Leon Kos (prvi predsednik 

OEV) in mag. Rudi Zorko (trenutni predsednik OEV) 
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V nadaljevanju je predsednik OEV, mag. Rudi Zorko predlagal naslednji  

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje OEV;  

2. Predstavitev nove Uredbe o nadzoru trga in skladnosti proizvodov in spremembi 

Direktive 2004/42/ES ter uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (ga. Breda 

Goršek); 

3. Predstavitev nove Uredbe (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito 

trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) No 764/2008 (mag. Irena 

Možek Grgurevič); 

4. Obravnava letnih poročil članov OEV s področja električne varnosti; 

5. Razno. 

 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.  

 

 

K točki 30/1:  

Pregled in potrditev zapisnika 29. seje OEV  

Prisotni člani na predlog zapisnika 29. seje OEV niso imeli pripomb in so ga soglasno 

potrdili. 

 

 

K točki 30/2:  

Predstavitev nove Uredbe o nadzoru trga in skladnosti proizvodov in spremembi 

Direktive 2004/42/ES ter uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011  

Ga. Breda Goršek je prisotnim predstavila predlog nove Uredbe o nadzoru trga in skladnosti 

proizvodov. Pove, da je na enotnem trgu prost pretok blaga svoboščina, ki je od vseh štirih 

temeljnih svoboščin najbolj razvita. Ustvarja približno 25 % BDP EU in 75 % blagovne 

menjave med državami članicami EU. Delež EU v svetovni blagovni menjavi znaša približno 

eno šestino.  

Vendar pa je potrebnega še precej dela, da bomo ustvarili poglobljen in pravičen enotni 

evropski trg. Na trgu je vedno večje število nezakonitih in neskladnih proizvodov, kar 

izkrivlja konkurenco in ogroža potrošnike. Mnogi gospodarski subjekti ne upoštevajo pravil 

zaradi pomanjkanja znanja ali namenoma, da bi pridobili konkurenčno prednost.  

Nadzor nad izvajanjem zakonodaje je ocenjen kot najpomemebnejši element krepitve 

notranjega trga. Potrebna so učinkovitejša odvračilna sredstva, vendar pa imajo organi za 

nadzor trga pogosto na voljo premalo finančnih sredstev, ovirajo pa jih tudi nacionalne meje. 

Podjetja so pogosto dejavna v EU in po vsem svetu, sodobne dobavne verige pa se hitro 

razvijajo. Zlasti pri e-trgovini imajo organi za nadzor trga velike težave pri sledenju 

neskladnih proizvodov, uvoženih v Unijo, ter pri iskanju odgovornega subjekta v svoji 

jurisdikciji. 

Cilj tega predloga je prvenstveno krepitev enotnega trga blaga. Predlagana uredba sledi temu 

cilju tako, da se utrdi obstoječi okvir za dejavnosti nadzora trga; spodbudi skupne ukrepe 

organov za nadzor trga iz različnih držav članic; izboljša izmenjavo informacij in spodbujanje 

usklajevanja programov za nadzor trga in vzpostavi okrepljen okvir za kontrolo proizvodov, 
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ki vstopajo na trg Unije, ter za boljše sodelovanje med organi za nadzor trga in carinskimi 

organi. 

Uredba vključuje vso harmonizirano zakonodajo (70 uredb/direktiv, vključno gradbene 

proizvode in osebno varovalno opremo). Ne zajema pa živil, krme, zdravil za uporabo v 

humani in veterinarski medicini, živih rastlin in živali, proizvodov človeškega izvora ter 

proizvodov rastlin in živali, neposredno vezanih na njihovo prihodnje razmnoževanje. 

Obveznosti iz te uredbe od gospodarskega subjekta zahtevajo, da ima sedež v EU, če želi dati 

na proizvode na trg EU. Velja tudi za prodajo preko spleta (skrita identiteta). Med 

gospodarske subjekte sodi tudi ponudnik storitev odpremnih skladišč s sedežem v Uniji za 

proizvode, ki jih obdela, kadar noben drugi gospodarski subjekt nima sedeža v Uniji  

Ga. Breda Goršek je v nadaljevanju podala še nekaj dodatnih pojasnil, nato pa so prisotni 

soglasno sprejeli  

Sklep 30/1:  Člani odbora so se seznanili z vsebino in potekom sprejema nove Uredbe o 

nadzoru trga in skladnosti proizvodov. 

 

 

K točki 30/3:  

Predstavitev nove Uredbe (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito 

trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) No 764/2008 

Mag. Irena Možek Grgurevič je člane OEV seznanila z bistvenimi poudarki nove Uredbe 

(EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju. Namen te uredbe je okrepiti delovanje notranjega 

trga z izboljšanjem uporabe načela vzajemnega priznavanja in odpravo neutemeljenih ovir za 

trgovino. Uredba določa pravila in postopke glede uporabe načela vzajemnega priznavanja v 

posameznih primerih s strani držav članic v zvezi z blagom, za katerega se uporablja 34. člen  

PDEU in ki se zakonito trži v drugi državi članici, ob upoštevanju 36. člena PDEU in sodne 

prakse Sodišča Evropske unije. Uredba določa tudi vzpostavitev in vzdrževanje kontaktnih 

točk za proizvode v državah članicah ter sodelovanje in izmenjavo informacij v okviru načela 

vzajemnega priznavanja. 

Uporablja se za vse vrste blaga, vključno s kmetijskimi proizvodi v smislu drugega 

pododstavka 38(1). člena PDEU, in za upravne odločbe, ki jih je ali jih bo pristojni organ 

namembne države članice sprejel v zvezi s kakršnim koli takim blagom, ki se zakonito trži v 

drugi državi članici. 

Nekaj najpomembnejših poudarkov:  

 novost je prostovoljna izjava o vzajemnem priznavanju (4. člen), ki jo lahko pripravi 

gospodarski subjekt. Namen te izjave je olajšati ugotavljanje nadzornih organov glede 

zakonitosti trženja blaga v izvorni državi članici;  

 z 8. členom se določa postopek odprave težav, ki morebiti nastanejo zaradi izdaje odločbe 

o omejitvi trženja neharmoniziranega proizvoda preko sistema SOLVIT;  

 uredba priporoča, da je v odločbi inšpektorata navedeno, da lahko gospodarski subjekti 

uporabijo SOLVIT kot pot za reševanje težav iz te uredbe; 

 poudarjena krepitev sodelovanja med kontaktnimi točkami in pristojnimi organi (10 

člen). To mora zagotoviti Evropska komisija. Sodelovanje bo oblikovano po vzoru AdCo 

odborov, ki so primer dobrega sodelovanja in izmenjave informacij ter strokovnega 

znanja med vsemi deležniki;  

 kot zadnja novost je za namene implementacije 5. 6. in 10. člena v 11. členu določeno, 

sporočanje o neskladnih neharmoniziranih proizvodih v sistem ICSMS.  

Uredba (ES) 764/2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih 

pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici (določa izvajanje nadzora) 
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preneha veljati 19. aprila 2020. Sklicevanja na Uredbo (ES) 764/2008 se štejejo kot 

sklicevanja na novo Uredbo 2019/515. 

V nadaljevanju mag. Irena Možek Grgurevič še odgovarjala na vprašanja povezana s 

predstavljeno uredbo, nato pa so prisotni soglasno sprejeli  

Sklep 30/2:  Člani odbora so se seznanili z vsebino in potekom sprejema nove Uredbe (EU) 

2019/515 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi 

članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) No 764/2008. 

 

 

K točki 30/4:  

Obravnava letnih poročil članov OEV s področja električne varnosti  

Inšpektorat RS za delo: 

Letno poročilo Inšpektorata RS za delo (IRSD) je predstavil g. Benjamin Ošlak. Pove, da je 

nesreč pri delu vedno več, prisotne pa so tudi smrtne žrtve, ki so povezane z delom, kjer je 

prisotna elektrika. Električna varnost na delovnih mestih se z leti ne izboljšuje, temveč je iz 

leta v leto več delovnih nezgod, kjer je vzrok stik z elektriko (posredni ali neposredni). 

Opažajo, da se v glavnem poškodujejo nekvalificirani delavci (neusposobljeni za delo 

oziroma so slabo seznanjeni z navodili za delo). Največ delovnih nesreč povezanih z elektriko 

se zgodi v napetostnem nivoju do 20 kV.  

V tabeli 1 so nezgode, kateri vzrok za nezgodo je bila elektrika. Iz opisov hujših nezgod 

izhaja, da je pri teh nezgodah prišlo do posrednega ali neposrednega stika z deli pod 

napetostjo. Pri smrtni nezgodi pa je delavec pri obžagovanju vej na višini s teleskopsko ročno 

žago prišel v območje voda visoke napetosti, kateri ni bil izključen. 

Vrsta nezgode / 
Leto 

2016 2017 2018 

Hujša 3 2 2 

Lažja 13 8 18 

Smrtna 0 1 0 

Skupaj 16 11 20 

Tabela 1: Število nezgod, katerih vzrok je elektrika, razdeljene po teži nezgode 

 

Na inšpektoratu je zaposlenih samo 29 inšpektorjev iz področja varnosti in zdravja pri delu in 

je nemogoče nadzirati takšno število delodajalcev, kar je za tako obsežno področje dela 

občutno premalo. 

Letno poročilo o delu IRSD je širši javnosti dostopno na spletnem portalu IRSD. 

 

G. Igor Jeromel ob tej točki še doda, da mora imeti podjetje, ki posluje v Avstriji sklenjeno 

pogodbo z delavcem v nemškem jeziku v kateri je poleg ostalega navedena tudi najnižja urna 

postavka (€/uro). 

 

Sklep 30/3: Člani odbora ugotavljajo, da so problemi povezani z električno varnostjo na 

delovnih mestih v porastu. Zato je potrebno pristojnim ministrstvom (MDDSZ in 

MOP) priporočiti, naj se načrtuje več poučevanja o električni nevarnosti pri 

delodajalcih. Priporočilo velja tudi inšpekciji varstva in zdravja pri delu za 

ustrezne oblike nadzora. 
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Uprava RS za zaščito in reševanje: 

Ker predstavnica Uprave RS za zaščito in reševanje ni bila prisotna, je tabelo s podatki o 

požarih katerih vzrok je elektrika, predstavil mag. Rudi Zorko. Na naslednji seje naj bi 

predstavnik URSZR podrobneje pojasnil vrednosti navedene v tabeli 2. 

Skupina 
dogodkov 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Eksplozije 6 1 2 2 1 3 - - 1 1 1 3 2 1 - 

Požari na 
prometnih 
sredstvih 

129 150 109 96 138 120 148 131 149 136 153 153 167 163 60 

Požari v 
objektih 

330 486 444 389 416 300 235 218 216 227 210 256 235 214 73 

Skupna 
vsota 

465 637 555 487 555 423 383 349 366 364 364 412 404 378 133 

Tabela 2: Podatki o požarih katerih vzrok je elektrika 

 

Tržni inšpektorat RS: 

Mag. Viljem Muzek je predstavil poročilo o planiranem in realiziranem letnem nadzoru 

proizvodov za leto 2018, ki zapadejo pod direktivi LVD in EMC.  

Inšpektorat je izvedel nad 600 pregledov različnih tipov električne opreme, ki se je nahajala 

na trgu. Pri tem se kontrolira administrativna skladnost. Vendar na podlagi administrativne 

skladnosti še ni mogoče sklepati o tehnični (ne)skladnosti. Le-to je možno dokazati z 

odvzemom vzorcev in preverjanjem izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev po Pravilniku 

LVD v ustreznem akreditiranem laboratoriju. 

Poleg administrativnega nadzora je Tržni inšpektorat vršil nadzor proizvodov na trgu z 

odvzemom naključno izbranih (vnaprej določenih - planiranih skupin proizvodov) vzorcev 

električne opreme ter preverjanjem izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev v laboratoriju. V 

letu 2018 je bilo odvzetih 12 vzorcev električne opreme, od katerih je bilo 10 neskladnih  

Seveda pa na podlagi takšnega števila preskušanih proizvodov ni mogoče podati ocene o 

stanju na trgu. 

Pri proizvodih, ki sodijo na področje LVD direktive se istočasno kontrolira tudi 

administrativna skladnost z EMC direktivo, saj večina proizvodov električne opreme vsebuje 

tudi elektronske sklope ali podsklope, ali pa je narava proizvodov takšna, da zapadejo tudi 

pod direktivo EMC. V letu 2019 so bili vzorčeni 3 proizvodi (solarni razsmerniki, ki se 

uporabljajo pri PV elektrarnah in se priključijo na nizkonapetostno omrežje) v okviru projekta 

skupine EMC AdCo.  

V okviru izvedenih delnih preskušanj, se sicer lahko izkaže, da neskladnosti niso ugotovljene, 

vendar pa to ne pomeni, da je proizvod dejansko v celoti skladen (da izpolnjuje vse bistvene 

zahteve po določenem predpisu), saj se ga preskuša le po določenih točkah standardov iz 

izjave o skladnosti oziroma merodajnih standardih za določen proizvod.. 

Letno poročilo o delu Tržnega inšpektorata je širši javnosti dostopno na arhivskem spletnem 

portalu: http://ti.arhiv-spletisc.gov.si/. 

 

G. Matej Žontar pove za katere inšpektorate SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje 

izvaja testiranje proizvodov ter njihov obseg in pristop. Meni, da je potrebna harmonizacija 

postopkov in uporaba dobrih praks. 

 

G. Igor Jeromel je postavil vprašanje: kolikšna je razlika med proizvodi ki imajo vse papirje 

in dejansko skladnostjo? Za TIRS je sicer v prvi vrsti merodajna EU izjava o skladnosti in 

http://ti.arhiv-spletisc.gov.si/
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podatki, ki so v njej navedeni. Vendar pa se potem s testiranjem preveri ali proizvod dejansko 

ustreza navedenim podatkom v izjavi. 

 

Mag. Viljem Muzek je dodal, da EU izjava o skladnosti ter namestitev oznake skladnosti CE 

na proizvod ustvarita šele domnevo o skladnosti, dejansko izpolnjevanje administrativnih 

zahtev pa se mora preveriti z nadzorom proizvoda na trgu, izpolnjevanje tehničnih zahtev pa v 

ustreznem laboratoriju. 

 

Mag. Rudi Zorko se je zahvalil poročevalcem za podano oceno stanja na posameznih 

področjih. Na osnovi poročil, ki so jih podali predstavniki inšpektoratov odbor OEV izraža 

pohvalo opravljenemu delu. Istočasno priporoča pripravo načrtov ukrepanja in nadzora (na 

srednjeročni in letni osnovi ter ustrezno finančno podprti) še posebej kjer je to nujno. To je 

predlog za  manjšanje tveganja zaradi nevarnosti, ki ima za posledico  električni udar ali vžig. 

 

 

K točki 30/5:  

Razno: 

• datum naslednje seje: 

Naslednja seja OEV bo predvidoma v mesecu novembru 2019. V primeru potrebe pa se 

bo sklicala korespondenčna seja.  

 

 

 

 

 

 

        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

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

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

1. Lista prisotnosti na 30. Seji OEV (sken). 

 

 

Poslano po e-pošti:  

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, 

mailto:irena.mozek@gov.si
mailto:uros.habjan@gov.si
mailto:mojca.zupan@urszr.si
mailto:marjan.rihar@gzs.si
mailto:viljem.muzek@gov.si
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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,  

 

 

V vednost: v.d. generalne direktorice MGRT – DNT (mag. Karla Pinter).   
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