
SVET ODBORA ZA ELEKTRIČNO VARNOST    Potrjen zapisnik 

   

  

 

Kotnikova 5 

1000 Ljubljana 

 

 

Številka: 310-12/ 

Datum:  18. novembra 2005 

 

 

Zadeva:  Zapisnik 8. seje sveta odbora za električno varnost (svet OEV), ki je bila v 

četrtek, dne 17. novembra 2005, ob 9.30 uri v veliki sejni sobi Ministrstva 

za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 

 

Navzoči člani sveta Odbora za električno varnost: 

mag. Leon Kos, dr. Saša Prešern, dr. Franc Žlahtič, Anton Bregar, Pavel Peter Gorše, Jakob 

Šink, Ronald Primožič, Igor Jeromel, Igor Likar, Emil Jeromel, Andrej Korak, dr. Miroslav 

Pregl, Dušica Breskvar, Marjanca Simsič, dr. Janez Hrovatin, dr. Jože Korbar (namesto dr. 

Boštjan Godca),  

 

Odsotni naslednji člani sveta Odbora za električno varnost:  

Breda Kutin, dr. Baldomir Zajc, dr. Ivan Skubic, Boro Jerabek, dr. Janko Drnovšek, Janez 

Renko, Milan Jurejevčič, 

 

Navzoči člani Odbora za električno varnost: 

mag. Rudi Zorko 

 

Vabljeni gosti: 

Andreja Belavič Benedik, TIRS 

 

  

Sejo je vodil mag. L. Kos in predlagal naslednji DNEVNI RED:  

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje sveta Odbora za električno varnost 

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje seje 

3. Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji 

4. Informacije TIRS o vzorčenju električne opreme 2005 

5. Predpis »Električne instalacije« 

6. Aktivnosti in delo OEV 

7. Razno – datum naslednje seje 

 

Predlagani dnevni red so navzoči člani sveta Odbora za električno varnost soglasno sprejeli, s 

tem da postane predlagana peta točka tretja, le-ta pa peta točka dnevnega reda.  

 

Še nerealizirani sklepi:  

 

Sklep 11: Svet Odbora za električno varnost je soglasno sprejel sklep, da Ministrstvo za 

gospodarstvo predlaga sestanek s Ministrstvom za okolje, prostor in energijo ter Agencijo za 
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energijo, kjer naj interesne stranke poskušajo najti možni dogovor. Zadolžitev prevzame dr. 

S. Prešern. (4. seja Sveta odbora za električno varnost, 11. 2. 2004). 

 

Sklep 16: Člani sveta Odbora za električno varnost dajejo pobudo Ministrstvu za 

gospodarstvo, da prouči možnost, da bi se del sredstev, ki se pridobivajo preko kazenskih 

določb določenih predpisov, namenilo za tržni nadzor. (4. seja sveta Odbora za električno 

varnost, 11. 2. 2004) 

 

Sklep 22: Svet Odbora za električno varnost predlaga glavnemu tržnemu inšpektorju, da se 

informacije o nevarnih proizvodih objavljajo ne le na spletni strani Tržnega inšpektorata 

ampak tudi na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. (5. seja sveta Odbora za električno 

varnost, 26. 10. 2004) 

Dopolnjen na 8. seji sveta Odbora za električno varnost, 17. 11. 2005: GZS, Združenje za 

trgovino predlaga, da se informacije o nevarnih proizvodih objavijo tudi na spletni strani 

omenjenega združenja.  

 

Sklep 32: Svet Odbora za električno varnost daje pobudo SIST-u, da dopolni standard SIST 

HD 84.1S2 s slovenskimi nacionalnimi parametri za vtiče in vtičnice. Svet Odbora za 

električno varnost predlaga in pričakuje, da bo to v letu 2005 realizirano. (6. seja sveta 

Odbora za električno varnost, 2. 2. 2005) 

 

Sklep 37: Navzoči člani sveta Odbora za električno varnost prosijo Ministrstvo za 

gospodarstvo, da nemudoma urgira pri Evropski komisiji, kajti na seznamu priglašenih 

organov za LVD na spletni strani Evropske komisije ni slovenskih organov. (6. seja sveta 

Odbora za električno varnost, 2. 2. 2005) 

 

Obrazložitev k sklepu 37: Dr. Saša Prešern je pojasnil, da je Ministrstvo za gospodarstvo 

ustrezno opozorilo Evropsko komisijo v zvezi z napako objavljenih priglašenih organov za 

LVD na spletni strani Evropske komisije. Zagotovili so, da bodo ob prvi naslednji objavi 

seznama v Uradnem listu to napako korigirali. Odbor za električno varnost bo pozorno sledil, 

ali bo to res storjeno.   

 

Sklep 42: Predlagamo, da TIRS v svojem poročilu za leto 2005 posebej izdvoji problematiko 

vtičev in vtičnic. 

 

Sklep 43: Osnutek predpisa o vtičih in vtičnicah, ki ga je pripravil SIQ, le-ta pošlje do konca 

decembra v presojo in nadaljnjo uporabo na Ministrstvo za gospodarstvo ter vsem članom 

sveta Odbora za električno varnost v pregled in mnenje.   

 

Sklep 45: Člani sveta Odbora za električno varnost so se strinjali, da delovna skupina v 

sestavi mag. L. Kos, dr. F. Žlahtič, A. Bregar in dr. M. Pregl pripravi osnutek dopisa, v 

katerem bodo izrazili zaskrbljenost glede izvajanja zakonskih in podzakonskih aktov, zlasti 

glede inšpekcijskega nadzora. Dopis bo predsednik sveta Odbora za električno varnost 

naslovil na Ministrstvo za okolje in prostor kakor tudi na Ministrstvo za gospodarstvo.  

 

Sklep 47: Člani sveta Odbora za električno varnost predlagajo Ministrstvu za gospodarstvo, 

da izdela podobne letake (informacije) o oznaki CE, kot pred letom za proizvajalce, tudi za 

potrošnike in naj se le-ti nato distribuirajo skupaj z računi za elektriko v vsa slovenska 

gospodinjstva.  
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Sklepi in ugotovitve 8. seje so naslednji:  

 

Sklep 48: Zapisnik 7. seje sveta Odbora za električno varnost so člani soglasno sprejeli.  

 

Sklep 49: Ker sklep 11 še vedno ni realiziran, so se navzoči člani strinjali s predlogom, da se 

mag. L. Kos in dr. Franc Žlahtič sestaneta s mag. Peter Puhanom, generalnim direktorjem 

Direktorata za notranji trg, z namenom, da pojasnita predlog Odbora  za električno varnost v 

zvezi z omrežnino. Na omenjenem sestanku naj se obravnava tudi problematika sklepa 16, ki 

je tudi še nerealiziran sklep ter problematika sklepa 47.  

 

Delovna skupina je pripravila osnutek članka za objavo. Osnutek so na seji prejeli vsi člani 

sveta Odbora za električno varnost v pregled in mnenje. Do 25. novembra 2005 člani pošljejo 

morebitne pripombe in mnenja na elektronski naslov mag. Leona Kosa. Predvidoma 

decembra oziroma januarja naslednje leto bo članek poslan v objavo (Delo, VIP, Poti).  

 

Sklep 50: Na naslednji seji Odbora za električno varnost bo dr. Pregl poročal o nadaljnjem 

delu pri pripravi osnutka predpisa za električne instalacije.  

 

Pojasnilo: Dr. Pregl je poročal o poteku dela pri pripravi osnutka predpisa za električne 

instalacije. Kratko je predstavil zgradbo osnutka predpisa. Razvila se je debata o problematiki 

prevajanja standardov in dostopnosti do standardov. Dr. Prešern je pojasnil, da standardi niso 

obvezen del zakonodaje in ga zato ni treba prevesti. Standardi so avtorsko zaščiteni, zato je 

tudi dostopnost do njih zaščitena.  

 

Sklep 51: TIRS bo pri pripravi navodila za oblikovanje oglasa za odpoklic proizvoda 

upošteval utemeljene konstruktivne pripombe članov sveta Odbora za električno varnost.  

 

Sklep 52: Člani sveta Odbora za električno varnost bodo pripravili predloge za program dela 

Odbora za leto 2006 jih poslali po elektronski pošti predsedniku.  

 

Sklep 53:  Navzoči člani se strinjajo, da se predstavniki sveta Odbora za električno varnost v 

sestavi mag. Leon Kos, dr. Miroslav Pregl, dr. Franc Žlahtič in dr. Saša Prešern dogovorijo za 

sestanek z ministrom mag. Andrejem Vizjakom z namenom, da ga seznanijo s problematiko 

nerešenih sklepov sveta Odbora za električno varnost.  

 

Načelni dogovor: Naslednja seja sveta OEV bo 14. marca 2006. 

 

Seja se je končala ob 13.15 uri.  

 

 

 

Zapisala: mag. Edita Samsa, Sklepe potrjuje: mag. Leon Kos, 

 sekretarka sveta OEV predsednik sveta OEV 

 

 

 

Poslano: članom sveta OEV  


