
SVET ODBORA ZA ELEKTRIČNO VARNOST  

Potrjen zapisnik 

Kotnikova 5 

1000 Ljubljana 

 

Številka: 310-12/ 

Datum:  20. aprila 2006 

 

 

Zadeva:  Zapisnik 9. seje sveta odbora za električno varnost (Svet OEV) in 

letne seje OEV, ki je bila v torek, dne 18. aprila 2006, ob 10.00 uri v 

veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 

 

Navzoči člani Sveta Odbora za električno varnost: 

mag. Leon Kos, dr. Saša Prešern, Anton Bregar, Jakob Šink, Ronald Primožič, Igor 

Jeromel, Igor Likar, dr. Miroslav Pregl, Dušica Breskvar, Marjanca Simsič, Janez 

Renko (delno Žarko Jenko), dr. Boštjan Godec, Boro Jerabek, Milan Jurejevčič  

 

Odsotni naslednji člani Sveta Odbora za električno varnost:  

Breda Kutin, dr. Baldomir Zajc, dr. Ivan Skubic, dr. Janko Drnovšek, dr. Franc Žlahtič,  

Emil Jeromel, Andrej Korak, Marjan Ravnikar, mag. Marjetka Strle Vidali 

 

Navzoči člani Odbora za električno varnost: 

mag. Rudi Zorko 

 

Namestniki:  

Namesto Pavel Peter Gorše:  Andreja Belavič Benedik 

Namesto dr. Janez Hrovatin:  mag. Boris Žitnik  

 

  

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

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Sveta OEV 

2. Pregled izvajanja sklepov 8. seje Sveta OEV 

3. Poročilo o delu Svet OEV v letu 2005 - skupna obravnava Sveta OEV in OEV 

(mag. L. Kos) 

4. Volitve predsednika in njegovega namestnika – skupna obravnava Sveta OEV in 

OEV 

5. Sprejem programa dela Sveta OEV za leto 2006 – skupna obravnava Sveta OEV in 

OEV 

6. Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji (dr. Saša Prešern) 

7. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2005 (Pavel Peter 

Gorše) 

8. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek 

 

Predlagani dnevni red so navzoči člani Sveta OEV soglasno sprejeli.  
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Še nerealizirani sklepi:  

 

Sklep 16: Člani Sveta OEV dajejo pobudo Ministrstvu za gospodarstvo, da prouči 

možnost, da bi se del sredstev, ki se pridobivajo preko kazenskih določb določenih 

predpisov ministrstva, namenilo za tržni nadzor. (4. seja Sveta OEV, 11. 2. 2004) 

 

Sklep 32: Svet OEV daje pobudo SIST-u, da dopolni standard SIST HD 84.1S2 s 

slovenskimi nacionalnimi parametri za vtiče in vtičnice. Svet OEV predlaga in 

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

2. 2. 2005) 

DOPOLNJEN z dne 18. aprila 2006: Mag. Marjetka Strle Vidali je obvestila 

predsednika Sveta OEV, da bo v skladu s dogovorom s predsednikom strokovnega sveta 

SIST za elektrotehniko, informacijsko tehnologijo in telekomunikacije in vodjem 

oddelka za tehnično standardizacijo in založništvo, na naslednjem sestanku strokovnega 

sveta (predvidoma v maju 2006) oblikovana delovna skupina, ki bo pripravila 

dopolnitve k standardu SIST HD 84.1S2 s slovenskimi nacionalnimi parametri za vtiče 

in vtičnice. Dokument bo nato potrdil strokovni svet, ker za to področje ne deluje SIST 

tehnični odbor.  

 

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

problematiko vtičev in vtičnic. 

Ugotovitev z dne 18. aprila 2006: TIRS je za leto 2005 pripravil poročilo, vendar 

problematike vtičev in vtičnic ni obravnaval posebej. Člani predlagajo, da to storijo pri 

pripravi naslednjega poročila, za leto 2006. Poročilo, ki se nanaša na električne 

proizvode oziroma na električno varnost je bilo objavljeno tudi v Elektrotehniški reviji, 

št. 1/2006.  

 

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

konca decembra 2005 v presojo in nadaljnjo uporabo na Ministrstvo za gospodarstvo ter 

vsem članom sveta Odbora za električno varnost v pregled in mnenje.   

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006: Člani Sveta OEV še niso prejeli osnutka predpisa o 

vtičih in vtičnicah v presojo in mnenje, zato so navzoči člani sklenili, da predsednik 

OEV pošlje omenjeni osnutek Pravilnika o vtičih in vtičnicah vsem članov Sveta OEV 

in OEV v pregled oziroma mnenje, do konca maja 2006 (Ministrstvo za gospodarstvo 

bo prej podalo neuradne pripombe).  

 

Sklep 45: Člani Sveta OEV 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 OEV naslovil na Ministrstvo za 

okolje in prostor kakor tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. 

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006: Navzoči člani OEV in Sveta OEV prosijo dr. F. 

Žlahtiča za pojasnilo.  

 

OPOMBA: št. sklepa »46« je pomotoma izostala.  

 

Sklep 46: Svet Odbora za električno varnost podpira Ministrstvo za okolje in prostor pri 

njegovi odločitvi, da bo izdelal dva pravilnika po principu novega pristopa, in sicer:  
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- pravilnik za nizkonapetostne instalacije, ki naj bi temeljil na dokumentu SIST 

HD 384.1.S2 

- pravilnik za zaščito pred delovanjem strele. 

Svet Odbora za električno varnost priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da k 

pripravi projektne naloge za omenjena predpisa povabi tudi strokovnjake iz Sveta in 

sicer g. Marjana Ravnika, mag. Borisa Žitnika, dr. Franca Žlahtiča. 

 

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 OEV.  

Dopolnitev z dne 18. aprila 2006:  kot pri sklepu 45 (dr. F. Žlahtiča prosimo za 

pojasnilo). 

 

Sklepi in ugotovitve 9. seje so naslednji:  

 

Sklep 54: Zapisnik 8. seje Sveta OEV so člani soglasno sprejeli.  

 

Sklep 55: Člani OEV in Sveta OEV predlagajo pripravljalcem predpisov (Ministrstvu 

za okolje in prostor, Ministrstvu za gospodarstvo), da vsak osnutek novega predpisa, ki 

se nanaša na električno varnost, pošljejo v obravnavo vsem zainteresiranim (tudi vsem 

članom OEV in Sveta OEV), ki naj traja vsaj 30 dni.  

 

Sklep 56: (Dopolnilo oz navezava na sklep 47): Predsednik Sveta OEV naj pošlje dopis 

Uradu za varstvo potrošnikov s pobudo, da v planu financiranja za leto 2007 predvidijo 

sredstva za informativno gradivo o varnosti električnih proizvodov (letake), ki bo 

razposlano vsem gospodinjstvom.  

 

Sklep 57: S podobnim članek, kot je bil objavljen v »Delu« z naslovom »Varnost 

izdelkov je pomembna dobrina«, naj se Odbor za električno varnost predstavi tudi v 

glasilu Zveze potrošnikov Slovenije »VIP« in glasilu »Poti« (Elektrotehniški reviji). 

Navzoči člani OEV predlagajo, da Ministrstvo za gospodarstvo na svojih spletnih 

straneh objavi članek OEV, objavljen v »Delu«. 

 

Sklep 58: Člani OEV in Sveta OEV so soglasno sprejeli poročilo o delu Sveta OEV za 

leto 2005, ki je priloga temu zapisniku.  

 

Sklep 59: Člani OEV in Sveta OEV so soglasno sprejeli sklep, da vlogo predsednika in 

podpredsednika Sveta OEV prevzameta dosedanji predsednik, mag. Leon Kos in 

podpredsednik, dr. Saša Prešern,  za obdobje nadaljnjih treh let.  

 

Sklep 60: Člani OEV in Sveta OEV so soglasno sprejeli program dela Sveta OEV za 

leto 2006, ki je priloga temu zapisniku. 

 

Sklep 61: Člani OEV in Sveta OEV prosijo TIRS, da posredujejo svoje poročilo za leto 

2005 sekretarki  Sveta OEV, ki ga pošlje v vednost vsem članom OEV in Sveta OEV. 
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Sklep 62: Poročilo TIRS za leto 2005, ki ga je predstavila namestnica g. Petra Pavla 

Goršeta, ga. Andreja Belavič Benedik, ocenjujejo člani OEV in Sveta OEV kot skrb 

zbujajoče. Člani OEV in Sveta OEV ugotavljajo, da se sredstva za vzorčenje iz leta v 

leto znižujejo, zato naj predsednik Sveta OEV naslovi na ministra, pristojnega za 

gospodarstvo, dopis in ga na to opozori.  

 

Sklep 63: Člani OEV in Sveta OEV naslavljajo na TIRS pobudo, da prouči možnost, da 

se v oglasih za odpoklic proizvoda s trga navedejo tudi pravice potrošnikov (npr. 

povrnitve stroškov).   

 

Sklep 64: Člani OEV in Sveta OEV so se strinjali, da v prihodnjem letu obravnavajo na 

svoji seji poleg Poročila o delu TIRS-a, tudi poročilo inšpekcijskega organa Ministrstva 

za okolje in prostor. Zato prosimo oba organa za dostavo letnega poročila. 

 

Ugotovitev: G. Žitnik je člane OEV in Sveta OEV seznanil s problemom uvažanja 

naprav, ki so zavajajoče označene z nazivno napetostjo, s problematiko lovilcev strele in 

neustrezni prenapetostni zaščiti.  

 

Sklep 65: G. Žitnik bo pripravil članek, nanašajoč se na lovilce strele, za objavo v 

»Delu«, in ga predhodno posredoval članom Sveta OEV v mnenje.  

 

Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma 11. oktobra 2006. 

 

Seja se je končala ob 13.30 uri.  

 

 

 

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

 sekretarka sveta OEV predsednik sveta OEV 

 

 

 

Prilogi: - Poročilo o delu Sveta OEV za leto 2005 

 - Program dela Sveta OEV za leto 2006 

 

 

Poslano: članom OEV in Sveta OEV  


