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POROČILO  O  DELU  ODBORA  ZA LETO  2015 
 
 
 

1. Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 
zagotavljanje ustrezne ravni višine financiranja  

RAPEX: 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/?event=main
.weeklyOverview&web_report_id=1881&selectedTabIdx=1  
TIRS: 
http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html 
 
OEV na svoji strani dodatno informira javnost, kje so na voljo informacije o nevarnih proizvodih 
(baza RAPEX, potrošniški in profesionalni izdelki , TI). Namen informiranja je, da bi se potrošniki 
izognili kupovanju nevarnih proizvodov, saj se v spletni bazi RAPEX enkrat tedensko objavljajo 
(dodajajo) proizvodi, ki so nevarni.  

Posebna razprava na osnovi dela TIRS je potekala glede svetlobnih nizov. V ta nadzor je TIRS 
vložil veliko truda. Pri teh proizvodih je prisotna vsaj 50% tehnično neskladnost, administrativne 
neskladnosti pa je še veliko več. Tudi pri drugih vrstah proizvodov ni dosti bolje (do 40% tehnična 
neskladnost). 
V okviru Trgovinske zbornice Slovenije tudi vidijo potrebo po osveščanju. Podjetja želijo svoje 
proizvode uskladiti z zakonodajo. Pri nabavi novih proizvodov podjetja uporabljajo spletno stran 
aplikacije RAPEX, da se tako izognejo nakupu nevarnih proizvodov 
 
 

2. Spremljanje in informiranje o izvajanju nadzora nad električno varnostjo (za področje 
proizvodov in storitev) v domenah energetskega, delovnega in požarnega inšpektorata  

Ena od nalog URSZR tudi izvajanje osebne in vzajemne zaščite. Na področju varstva pred 
požarom je vir podatkov SPIN aplikacija ( http://spin.sos112.si/spin2/javno/ ). URSZR namenja 
veliko pozornosti izvajanju osebne in vzajemne zaščite oziroma posredovanju navodil, priporočil, 
kako leto izvajati. Poudarek je na čim širši splošni javnosti in posameznih ciljnih skupinah. V ta 
namen je prilagojena spletna stran, z različnimi vsebinami, med njimi tudi navodila, priporočila ki 
so bila pripravljena v sodelovanju z Elektotehniško zvezo Slovenije, tu bi bilo sodelovanje tudi v 
prihodnje dobrodošlo, npr. kako ukrepati ob uporabi agregatov, uporaba el. črpalk za črpanje 
vode. Ozaveščanje prebivalcev poteka tudi preko medijev.  
Na inšpektoratu za delo so zaznali problem pri fotovoltaiki. V Sloveniji deluje trenutno že več kot 
1200 takih elektrarn. Pojavljajo pa se tudi težave pri shranjevalnikih energije iz teh elektrarn. 
 
Ob pobudah nekaterih članov OEV za pripravo obvestila za javnost o nevarnih proizvodih na trgu, 
je TZS predlagala, da v kolikor se bo obvestilo pripravilo, da se vanj vključi tudi informacija, da je 
Republika Slovenija sprejela vso zakonodajo EU in standarde glede varnosti proizvodov in, da 
ima tudi vzpostavljen oziroma je vključena v evropski sistem za odkrivanje takih proizvodov.  

Na ravni trgovskih podjetij je zelo pomembno tudi spremljanje števila reklamacij pri posameznem 
izdelku, saj je od tega odvisno njihovo sodelovanje z dobavitelji. 
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3. Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno in hitro 
informiranje  

Dobro bi bilo pripraviti tudi kakšno oddajo na TV, ki bi informirala potrošnike o električni varnosti 
in nevarnostih 
Slovenska akreditacija  opaža, da javnost ne pozna akreditacije. Oznaka CE naj bo oznaka, 
kateri naj bi uporabniki verjeli, vprašanje pa je ali ljudje sploh vedo kaj ta oznaka pomeni. Kako 
ljudi izobraziti glede tega. Potrošnik je »povprečen« človek. Tisti, ki preverjajo ali ima proizvod 
oznako CE so že na t.i. varni strani 
Pregled Navodil za uporabo je cenejša različica preverjanja, čeprav včasih pride do razkoraka 
med navodili proizvajalca in prevodom le-teh. CE oznaka ni namenjena uporabnikom ampak 
predvsem organom nadzora. 

 
 
4. Spremljanje poročil in pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih 

predpisov na področju električne varnosti 

a) EZS je podala naslednje informacije glede obnove tehničnih predpisov na področju 
elektrotehnike. Objavljen je bil Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih 
elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (UL RS, 
52/14). V letu 2016 preneha veljavnost standardom na katere se sklicuje in začne veljati nov 
SIST EN 50341-1. V pripravi so nove slovenske posebnosti. Bistveno je spremenjen pristop 
k projektiranju.  

V postopku usklajevanja so bili poslani naslednji osnutki pravilnikov: 
- Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih  postrojev (trenutno je v postopku 

usklajevanja). 
- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj 

(trenutno je v postopku usklajevanja); 
- Pravilnik  o elektroenergetskih postrojih nad 1 kV izmenične napetosti ( trenutno čaka 

na usklajevanje).  

V postopku priprave so naslednji pravilniki: 
- Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev (dokončan bo predvidoma do 

konca leta); 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo električnega toka ( pravilnik je 

zastarel in potreben prenove); 
- Pravilnik o delu pod napetostjo (pri tem strokovna javnost pričakuje nov pravilnik). 

Predvideva se priprava naslednjih pravilnikov: 
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov 

izmenične napetosti; stari pravilnik je razveljavljen (Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti objektov); 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih 
visokonapetostnih vodov izmenične napetosti nad 1kV; 

- Pravilnik o priključevanju nujnostnih agregatov. 

Pri tehničnih smernicah je trenutno stanje sledeče: 
Energetski zakon Tehnične smernice "ne pozna", zato se je EZS odločila pripraviti "EZS 
priporočilo" z naslovom Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih 
transformatorskih postaj. To bo tudi osnova za smernico, če bodo nastali pogoji za 
sprejem. 

- Isto velja za Tehnično smernico o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in  
- Tehnično smernico o obratovanju elektroenergetskih postrojev. Pripravljata se 

dokumenta v obliki EZS priporočila, kot razlagalna inženirska dokumenta k standardom 
in obema pravilnikoma. 

Pozornost bo potrebno nameniti navajanju strokovne javnosti na uporabo standardov, kot 
tudi posodobitvi terminologije, ki je pogoj za kvalitetno zakonodajo. 
 

b) Informacija MGRT o osnutku časovnice sprejemanja pravilnikov, ki so v pristojnosti MGRT – 
Direktorata za notranji trg. Gre za pravilnike, ki bodo v slovenski pravni red prenašali vsebine 
novih (prenovljenih) ″tehničnih″ direktiv. 

 
 
5. Strokovna pomoč OEV pri oblikovanju stališč v zvezi z določenimi vprašanji do katerih 

mora Republika Slovenija zavzeti stališče v različnih delovnih telesih EU 
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a) Oblikovanje ustreznega stališča, ki ga je morala Republika Slovenija zastopati na Odboru za 
standarde v Bruslju (Commity on standards), dne 29. 4. 2015, v zvezi z revizijo standarda 
EN 60335-2-9:2003  Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost - Posebne zahteve 
za žare, opekače in podobne prenosne aparate za pripravo hrane, predvsem v delih, ki se 
nanašajo na temperaturo vročih nefunkcionalnih površin (čista kovinska površina). OEV je v 
zvezi s tem oblikoval stališče na podlagi katerega Republika Slovenija ni podprla formalnega 
ugovora Nemčije in Norveške in je glasovala proti temu formalnemu ugovoru.  

b) Oblikovanje ustreznega stališča, ki ga morala Republika Slovenija poslati Komisiji EU v zvezi 
ugovorom Nemčije na standard EN 60335-2-14:2006  Gospodinjski in podobni električni 
aparati – Varnost- 2-14 del: Posebne zahteve za električne kuhinjske stroje. V zvezi s 
predlaganim stališčem OEV Republika Slovenija ni podprla formalnega ugovora Nemčije 
zoper standard EN 60335-2-14, saj je menila, da dejstva, ki jih navaja Nemčija niso 
utemeljena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           OEV Predsednik: 
mag. Rudi Zorko univ.dipl.el.inž. 
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