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Predlog z dopolnitvami TIRS in UZK 

 

PROGRAM  DELA  ZA LETI – 2019/2020 
 
 
1. Stalno spremljanje izvajanja nadzora nad varnostjo električnih in elektronskih proizvodov 

na trgu Republike Slovenije ter zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja  

Vir: poročila TIRS in URSK o opravljenem nadzoru za leto 2018 in 2019, informacije iz drugih 
virov. 
Problematika: vsako leto se nižajo sredstva za  nadzor na področju električnih in elektronskih 
proizvodov na trgu. . Potrebno je zagotoviti letno sprejemljivo višino finančnih sredstev v skladu 
z zahtevami v evropskih predpisih, kot npr. Uredba 765/2008/ES. 
Cilj: zagotoviti še sprejemljivo raven varnosti električnih proizvodov ter vztrajati pri splošni 
praksi v EU, ki zahteva, da države zagotovijo za primerno raven nadzora na tržišču (izdelava 
letnih načrtov, finančni plan). Zaustaviti moramo nenehno vsakoletno zniževanje finančnih 
sredstev za tržni nadzor.  
K sodelovanju bi bilo potrebno pritegniti tudi institucije, ki nadzirajo oziroma delujejo na področju 
varnosti električne opreme in inštalacij v uporabi. 
 

2.  Spremljanje in informiranje o izvajanju nadzora nad električno varnostjo (za področje 
proizvodov in storitev) v pristojnosti inšpektoratov, ki so pristojni tudi za električno 
varnost./ trg, gradnja, infrastruktura – cestni promet, energija, železnica, gradnja, okolje, 
varnost in zdravje pri delu,…/ 

Vir: podatki in informacije članov, poročila pristojnih organov in vabljenih strokovnjakov 
Vključena naj bodo tudi poročila za daljša obdobja. 
Problematika: Pomanjkanje informacij o stanju in tveganjih v zvezi z električno varnostjo 
narekuje pripravo in oblikovanje stališč za preventivne aktivnosti.  
Cilj: Oblikovanje stališč za osveščanje v praksi. Posebna pozornost je potrebna poleg električne 
varnosti v delovnih procesih tudi v vseh okoljih bivanja, prostočasnih aktivnosti in povsod, kjer je 
uporabna elektrotehnika prisotna. Nadzor izvajanja določil predpisov, ki določajo električno 
varnost /n.pr. prvi pregledi nizkonapetostnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred strelo/ 
Seznanitev s stanjem na področjih  zaščite pred strelo, prenapetostmi in z elektromagnetnim 
poljem. 
 

3.  Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno in hitro 
informiranje 

Problematika:  skrbeti za učinkovito delovanje informacijskih virov za uporabnike, potrošnike. 
Viri: TIRS, URSK, ZPS, EZS, podjetja, ministrstva. Vsi člani si bomo prizadevati za preprost in 
hiter dostop do ažurnih informacij o nevarnih električnih proizvodih.  
Cilj: preprost dostop do svežih informacij na spletnih straneh raznih institucij. Učinkovito 
informiranje širše javnosti - potrošnikov - uporabnikov. Pripraviti  program »Promocija električne 
varnosti«. 
Priprava predlogov za konkretne akcije – obveščanje potrošnikov o varnosti električnih 
proizvodov – povezovanje z podjetji. OEV bo obravnaval tudi naprej problematiko povezano z 
uporabo novih tehnologij / sončni paneli (foto napetost),  uporabo vozil na električni pogon, 
razvoj in tveganja pri električni mobilnosti, usposabljanje kompetentnih mehanikov za električne 
avtomobile. 
 

4.  Spremljanje poročil in pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih 
predpisov na področju električne varnosti.   
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Informiranje pristojnih organov z rezultati obravnave na OEV kot n.pr. Ekspertiza v letu 2018. 
Gre za oblikovanje varnostne kulture ob uvajanju novih tehnologij v panogo uporabne 
elektrotehnike. In seveda gre za ozaveščanje uporabnikov in potrošnikov o električni varnosti. 
Na osnovi spremljanja poročil bomo pripravili pobude pristojnim državnim organom 
(ministrstvom) za obnovitev ali izdelavo novih tehniških predpisov, ki so potrebni z vidika 
električne varnosti. 
 

5.  Strokovna pomoč OEV pri oblikovanju stališč v zvezi z določenimi vprašanji do katerih 
mora Republika Slovenija zavzeti v različnih delovnih telesih EU. 

(Primer: priprava stališč, ki jih Republika Slovenija zavzema na sestanku Odbora EK za 
standarde v Bruslju). 

 
 
 
 
 
 
mag. Rudi Zorko, univ. dipl. el. inž.  
 

               Predsednik OEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, december 2018  


