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Številka:  
Datum:  11. 6. 2009  
 
 

 

ZZaappiissnniikk      
1155..    sseejjee    ssvveettaa    OOddbboorraa    zzaa    eelleekkttrriiččnnoo    vvaarrnnoosstt  iinn  lleettnnee  sseejjee  OOEEVV,,  

  ddnnee  1111..  66..  22000099  
  
 
 
 
Sestanek je potekal dne 11. 6. 2009 med 10.00 in 13.00 uro v ″veliki sejni sobi″ Ministrstva za 
gospodarstvo, Kotnikova ulica  5, II. nadstropje, Ljubljana. 
 
Gradivo za  točke 1. (zapisnik), 3.  (poročilo 2008) in 5. (predlog programa 2009) dnevnega 
reda je bilo poslano članom Odbora za električno varnost in sveta OEV po e-pošti.  
 
Udeleženci sestanka so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 
 
Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  
- dr. Franc Žlahtič 
- mag. Gaber Begeš 
- ga. Breda Kutin. 
 
 
Namestniki:  
- namesto mag. Janez Ribič: →  g. Bogdan Fluher; 
- namesto dr. Janez Hrovatin: → mag. Rudi Zorko. 
 
 
Sestanek je vodil mag. Leon Kos, predsednik Sveta Odbora za električno varnost. Uvodoma 
je predstavil nove člane odbora in predlagal naslednji dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 14. seje  
2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 14. seje  
3. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2008 - skupna obravnava sveta OEV in OEV (mag. 

Leon Kos) 
4. Volitve predsednika in njegovega namestnika - skupna obravnava sveta OEV in OEV  
5. Sprejem programa dela sveta OEV za leto 2009 - skupna obravnava sveta OEV in OEV 
6. Zakonodaja: Električne instalacije - Zaščita pred strelo (dr. Miroslav Pregl) 

Potrjen 
zapisnik  
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7. Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji (g. Walter Istenič) 
8. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2008 ter o zasedanjih 

AdCo (ga. Andreja Belavič Benedik) 
9. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 
 
Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 
 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 14. seje  
 
Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 14. seje Sveta Odbora za električno varnost niso 
imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
 
K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 14. seje sveta Odbora za električno varnost 
 
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.  
Dopolnitev 18. april 2007: Ker se dr. Franc Žlahtič zadnjih sestankov ni mogel 
udeležiti, ostane izvajanje tega sklepa v veljavi še naprej.  
Dopolnitev 20. decembra 2007: Ker se dr. Franc Žlahtič tudi tega sestanka ni 
mogel udeležiti, ostane izvajanje tega sklepa v veljavi še naprej. 
Dopolnitev 8. julija 2008: Sklepa ni bilo mogoče uresničiti, zato so prisotni 
predlagali, da se v mesecu septembru 2008 sestanejo IRSER, MOP, DE in DNT, s 
ciljem dogovora glede izvajanja nadzora na področju električnih inštalacij in 
strelovodne zaščite. 
Dopolnitev 9. decembra 2008: Člani ožje skupine v sestavi g. A. Bregar, dr. M. 
Pregl in mag L. Kos bodo uskladili osnutek dopisa, in ga do 15. 1. 2009 naslovili 
na MOP, MG in MJU.  
V naslednjem koraku bo Ministrstvo za gospodarstvo po potrebi organiziralo 
sestanek na temo izvajanja inšpekcijskega nadzora.  
Dopolnitev 11. junija 2009: Ta naloga ni bila izvedena, ker zanjo ni bilo pravega 
interesa. 

 
 
Sklep 62:  Problematika glede premajhne višine sredstev, ki so namenjena vzorčenju 

proizvodov. Predsednik Sveta OEV naslovi na ministra, pristojnega za 
gospodarstvo, dopis in ga na to opozori.  
Dopolnjen z dne 30. novembra 2006: Člani sveta OEV predlagajo Ministrstvu za 
gospodarstvo, da poišče dodatna sredstva preko razpisov Evropske komisije.  
Dopolnjen z dne 18. aprila 2007: Mag. Leon Kos naslovi pismo na Ministrstvo 
za gospodarstvo, v katerem OEV izraža zahtevo po stabilnem letnem financiranju 
preskušanja električne opreme.  
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Dopolnjen z dne 20. decembra 2007: Člani OEV naj do 10. 1. 2008 posredujejo 
Tržnemu inšpektoratu RS predloge za tiste skupine proizvodov, katerim naj bo v 
letu 2008 namenjena še posebna pozornost pri nadzoru. V predlogu je potrebno 
upoštevati tako množičnost kot rizičnost posameznih izdelkov. Predloge je 
potrebno v nekaj stavkih tudi utemeljiti. 
Ga. Dušica Breskvar, mag. Leon Kos in g. Igor Jeromel pripravijo do konca 
meseca februarja 2008 predlog stabilnega financiranja nadzora električnih 
proizvodov na tržišču RS. OEV tudi predlaga in prosi za sodelovanje dr. Petra 
Vrtačnika v zvezi z revizijo Novega pristopa. 
Dopolnitev 8. julija 2008: Osnutek dopisa je pripravljen. Člani odbora naj 
pregledajo osnutek in pošljejo morebitne pripombe do 1. septembra 2008. Dodati 
je potrebno povezavo na revizijo Novega pristopa. Ga. Andreja Belavič Benedik 
pridobi podatke od treh partnerskih držav o višini sredstev, namenjenih za letni 
nadzor električnih proizvodov. Predlog izbire držav: nova članica, stara članica, 
skandinavska država. Dopis naj gre do 15. septembra na Ministrstvo za 
gospodarstvo. Člani naj tudi predlagajo konkretno višino sredstev za ustrezen 
nadzor (trenutna ocena je 100.000 EUR).  
Dopolnitev 9. decembra 2008: Predlog dopisa je pripravljen, pošljemo na 
Ministrstvo za gospodarstvo.  
Dopolnitev 11. junija 2009: Odbor za električno varnost je odgovor na poslani 
dopis prejel 15. 1. 2009 s strani Ministrstva za gospodarstvo. Ta sklep je realiziran. 
 

Sklep 71: Odbor pošilja osnutek Pravilnika o vtičih in vtičnicah v nadaljnjo obravnavo na 
Ministrstvo za gospodarstvo. Ekspert T. Kokelj k osnutku doda primere, kako je 
tovrstna zakonodaja urejena v drugih članicah EU ter tudi navede razloge za 
upravičenost takšnega pravilnika. Ministrstvo za gospodarstvo bo osnutek 
pregledalo in morebitne pripombe poslalo pripravljalni skupini.  
Dopolnjen 20. decembra 2007: Zunanji ekspert g. Tibor Kokelj pripravi do 
30. 4. 2008 utemeljitev (1 do 3 strani), s katero se bo poslal Pravilnik o vtičih in 
vtičnicah v medresorsko obravnavo.  
Dopolnjen 8. julija 2008: Ekspert g. Tibor Kokelj je pripravil ustrezno 
utemeljitev ter jo poslal na ministrstvo. Nadaljnjo koordinacijo bo opravila mag. 
Irena Možek. Na naslednjem sestanku bomo obravnavali pripravo pravilnika.  
Dopolnjen 9. decembra 2008: Zadnjo različico Pravilnika o vtičih in vtičnicah se 
pošlje vsem članom OEV, ki lahko do 15. 1. 2009 še podajo pripombe nanj. Po 
tem datumu bo Ministrstvo za gospodarstvo poslalo prečiščeno različico pravilnika 
v notifikacijo po postopku direktive 98/34. 
Prav tako se po 15. 1. 2009 dopolnjena in prečiščena različica pravilnika objavi na 
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 
Dopolnitev 11. junija 2009: Odbor za električno varnost umika osnutek 
Pravilnika o vtičih in vtičnicah in daje pobudo na SIST, da pripravi dopolnitev 
standarda IEC EN 60883-1 s slovenskimi parametri. Pobudo podpiše mag. Leon 
Kos.  
 

Sklep 73:  Odbor daje ponovno pobudo Tržnemu inšpektoratu RS, da potrošnikom 
poenostavi dostop do tistih spletnih strani TIRS-a, kjer so na voljo podatki o 
nevarnih proizvodih. Potrošnikom naj bodo na voljo ažurirani podatki.  
Dopolnjen 8. julija 2008: Sklep je v realizaciji. 
Dopolnjen 9. decembra 2008: ga. Dušica Breskvar pripravi dopis do 15. januarja, 
predsednik ga pregleda ter pošlje na TIRS. 
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Dopolnitev 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Navedeni dopis je bil poslan na 
Tržni inšpektorat RS. O podrobnostih se bosta dogovorila Zveza potrošnikov 
Slovenije in TIRS. 

 
Sklep 75:  Letak v zvezi z varnostjo električnih proizvodov.  

Člani odbora naj do 15. septembra 2008 pregledajo osnutek vsebine letaka in 
pošljejo morebitne dopolnitve oziroma pripombe. G. Janez Renko naj pošlje 
dodatek o ponaredkih. Prisotni so predlagali, da naj se pripravita 2 različici letaka: 
eden za širšo javnost (napisan bolj poljudno), drugi pa naj bo namenjen strokovni 
javnosti. 
Dopolnitev 9. decembra 2008: MG pregleda vse smiselne pripombe, opravi 
zadnji pregled ter letak objavi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo in 
pošlje po e-pošti vsem zainteresiranim. 
Dopolnitev 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Člani OEV so prejeli letak v e-
obliki. Širši javnosti je letak trenutno dostopen preko spletne strani Ministrstva za 
gospodarstvo: 
(http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DNT/SHITZ/novi_pristop/L

VD/Letak_-_Varnost_elektricnih_proizvodov__20.5.2009_.pdf). 
 
Sklep 76:  Delovna skupina za LVD pri Komisiji EU je na sestanku dne 3. 12. 2008 imela na 

dnevnem redu zahtevo ameriške uprave za varnost in zdravje pri delu (OSHA) po 
dodatnih informacijah (RFI) s katerimi bi EU dokazala učinkovitost svojega 
sistema tj. učinkovitost sistema dobaviteljeve izjave o skladnosti (SDoC), kot 
nadomestilo za odobritev proizvoda s strani državno priznanih laboratorijev za 
preskušanje v ZDA.  Na osnovi teh odgovorov članic, želi Komisija pripraviti 
ustrezen odgovor do konca tega leta, saj ga je potrebno do 20. januarja 2008 
poslati na OSHA.  
Sklep: Osnutek odgovora Evropske komisije bo posredovan vsem članom OEV 
(takoj ko ga prejmemo na MG) v pregled in morebitno dopolnitev. Na podlagi teh 
pripomb in dopolnitev bo Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo slovenski 
(nacionalni) odgovor, ki bi dopolnjeval trditve Komisije. 
Dopolnjen 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Dopis s slovenskim stališčem (ki 
podpira predloge in trditve Komisije) je bil s strani Ministrstva za gospodarstvo 
poslan Komisiji EU. 

 
Sklep 77: Poročilo o delu TIRS na področju varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 

2008 je zaradi odsotnosti ge. Andreje Belavič Benedik predstavil g. Walter 
Istenič. Sledila je živahna razprava, nato pa je Svet OEV sprejel 

 Sklep: Svet OEV daje pobudo Tržnemu inšpektoratu RS, da v okviru svojih 
možnosti v letu 2009 opravi nadzor tudi nad večjimi gospodinjskimi aparati kot 
so: TV, sesalci, pralni stroji, el. štedilniki itd. oziroma el. proizvodi, ki so 
navedeni v preglednici IDB (European Injury Data Base).  

 Dopolnjen 11. junija 2009: Zaradi omejenih finančnih sredstev, kot posledica 
globalne finančno gospodarske krize, sklepa ni (ne bo) možno realizirati. 

 
Sklep 78:  Stanje v zvezi z novimi predpisi, ki so v pristojnosti MOP. Podano je bilo 

podrobno poročilo o postopku sprejemanja Pravilnika o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele, Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije 
v stavbah ter tehničnih smernicah o Zaščiti pred delovanjem strele in 
Nizkonapetostnih električnih inštalacijah.  
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 Sklep: OEV ugotavlja, da sta bila oba pravilnika izdelana po transparentnem 
postopku in ob udeležbi najširše strokovne javnosti. Predlagamo, da oba 
pravilnika čim prej potrdijo vsi relevantni organi za medresorsko usklajevanje na 
MG in MJU. Odbor pričakuje, da se bosta pravilnika in tehnični smernici čim prej 
objavili v Uradnem Listu RS.  

 Dopolnjen 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Sprejeta in objavljena sta oba 
navedena pravilnika in tehnični smernici. 

 
Sklep 80:  G. Jakob Šink (Hidria Perles) je dne 18. 7. 2008 na Svet OEV naslovil e-dopis v 

katerem naproša odbor naj ga zaradi upokojitve (z dne 1. 9. 2008) razreši članstva 
ter predlaga, da se namesto njega imenuje drug član s področja gospodarstva.  

 Sklep: Predsednik Sveta OEV, mag. L. Kos bo uredil zamenjavo g. Jakoba Šinka.  
 Dopolnjen 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Namesto g. Jakoba Šinka se v svet 

OEV imenuje g. Filip Koželj. 
 
Sklep 81:  Mag. Andrej Korak je obvestil predsednika Sveta OEV, da zaradi zamenjave 

službe ne more več v Svetu OEV zastopati Univerzo v Mariboru – Fakulteto za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko.  

 Sklep: Mag. L. Kos bo naslovil dopis na dekana Fakultete za elektrotehniko v 
Mariboru naj v Svet OEV imenuje svojega predstavnika.  

 Dopolnitev 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Namesto mag. Andreja Koraka se  
v svet OEV imenuje mag. Janez Ribič. 

 
Sklep 82:  Namesto g. Emila Jeromla (TCL – Laboratoriji za preskušanje in certificiranje) se 

v Svet OEV kot predstavnik TCL-a imenuje dr. Franc Seme.  
 Dopolnjen 11. junija 2009: Sklep je realiziran. Namesto g. Emila Jeromla je bil v 

svet OEV imenovan dr. Franc Seme. 
 
 

K točki 3:  

Poročilo o delu sveta OEV v letu 2008  
 
OEV si je tudi v letu 2008 prizadeval za zvišanje ravni električne varnosti v Sloveniji. Pri 
zakonodajnih pobudah so se vendarle po več letih pokazali končni rezultati, pri tržnem 
nadzoru pa še zdaleč nismo dosegli želene ravni financiranja. Člani OEV smo prepričani, da 
moramo obdržati tudi v prihodnje tako visoko zastavljene cilje ter si zanje prizadevati, pa 
čeprav se kasneje praviloma izkaže, da so možnosti članov OEV za njihovo praktično 
ukrepanje dokaj omejene. Tudi za prihodnje obdobje člani OEV ne nameravajo svojih ciljev 
in načrtov omejevati. Še naprej si bodo prizadevali za dovolj učinkovit tržni nadzor, dajali 
pobude ministrstvom za izdelavo novih in potrebne spremembe obstoječih tehničnih 
predpisov ter skrbeli za primerno osveščanje širše javnosti o pomenu električne varnosti. Po 
krajši razpravi je bil sprejet  
 
Sklep 83:  Poročilo o delu sveta OEV v letu 2008 je bilo soglasno potrjeno. 

 
K točki 4:  

Volitve predsednika in njegovega namestnika  
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V sladu s Poslovnikom sveta Odbora za električno varnost je bilo potrebno opraviti volitve 
predsednika in podpredsednika odbora za naslednje triletno mandatno obdobje.  
Sklep 84:  Po krajši razpravi so člani Odbora za električno varnost za naslednje triletno 

mandatno obdobje izvolili: 
 mag. Leona Kosa, za predsednika Sveta Odbora za električno varnost in  
 mag. Ireno Možek Grgurevič, za podpredsednico Sveta Odbora za električno 

varnost. 
 
 
K točki 5:  
Sprejem programa dela sveta OEV za leto 2009 
 
Predsednik Sveta Odbora za električno varnost mag. Leon Kos je predstavil predlog programa 
dela sveta OEV za leto 2009, ki je povzet v naslednjih točkah:  
1. Stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov in 

skrb za zagotovitev stabilnega vsakoletnega financiranja (cilj: zagotoviti primerljivo 
raven varnosti električnih proizvodov z razvitimi državami EU in doseči ustrezno 
visoko in vsakoletno stabilno financiranje tržnega nadzora);  

2. Obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno, hitro 
informiranje (problematika: še vedno nismo dosegli splošnega, preprostega, hitrega 
dostopa do informacij, podatkov o nevarnih električnih proizvodih);  

3. Pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih predpisov na področju 
električne varnosti (priprava seznama potrebnih sprememb zakonodaje na področju 
električne varnosti); 

4. Vzpostavljanje delovnih stikov z organi in institucijami v EU na področju električne 
varnosti (akcija 2009/2010: povabilo strokovnjaka iz partnerske institucije na obisk v 
Slovenijo). 
Mag. Marjetka Strle Vidali in g. Janez Renko sta podala še dodatne predloge za delo 
Odbora, nato pa je bil sprejet naslednji  

 
Sklep 85:  Program dela se smiselno dopolni s pripombami in predlogi podanimi na tem 

sestanku in se ga članom pošlje v potrditev. 
 
 
 
K točki 6:  

Zakonodaja: Električne instalacije - Zaščita pred strelo 

Dr. Miroslav Pregl je prisotne obvestil, da je bil Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem 
strele objavljen v UL RS 28/09, Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije 
v stavbah pa v UL RS 41/09. Tudi tehnični smernici k navedenima pravilnikoma naj bi bili 
objavljeni v kratkem. Oba pravilnika sta nastajala v tesnem sodelovanju s stroko. 
ETZ Slovenije bo zbirala pripombe v zvezi z »življenjem« tega pravilnika v praksi. Ko se bo 
teh pripomb nabralo dovolj, bodo predlagali ustrezne spremembe pravilnika.  
V zvezi s sprejetima pravilnikoma in v njih določenih datumih je bil na predlog g. Janeza 
Renka sprejet naslednji 
 
Sklep 86:  Glede na določila 16. člena Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne 

instalacije v stavbah (Ur. l. RS št. 41 z dne 1. 6. 2009) OEV predlaga pristojnim 
institucijam, zlasti Centru za poklicno izobraževanje RS (CPI), da pripravi vse 
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potrebne korake in postopke za vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
(NPK) za pregledovalce električnih instalacij. 

 Glede na to, da je skrajni rok za pridobitev NPK v 16. členu pravilnika postavljen 
na 31. 12. 2011, predlagamo, da je skrajni rok za vzpostavitev omenjene NPK z 
vsemi potrebnimi mehanizmi za opravljanje preverjanja usposobljenosti 
kandidatov, najpozneje do 30. 6. 2011. 
Dopolnitev 26. novembra 2009: G Zorko je prisotne seznanil, da je CPI že 
naredil prvi korak na osnovi vloge, ki jo je podalo Ministrstvo za okolje in 
prostor. Postopek v zvezi s tem tako teče. Sklep realiziran. 

 
 
K točki 7:  

Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski komisiji 

• Najnovejše informacije o delu CENELEC-a. Podeljeni mandati za standarde. 
• Uvrstitev LVD direktive v nov zakonodajnega okvir. Komisija predlaga, da se sedaj ne 

bi ukvarjali s kompletno revizijo direktive, saj ni ne časa ne sredstev - lahko naredimo le 
nekatere manjše spremembe, za katere obstajajo točni predlogi, kako naj bi to izgledalo. 
Če bi v direktivi določili novo spodnjo mejo 0 V (predlog Avstrije), bi se nam pojavilo 
nesorazmerje z ogromno novimi izdelki. Bojijo se tudi, da bi s tem odprli »Pandorino 
skrinjo« in dolgo časa ne bi mogli priti do ustreznega konsenza. Če pa konsenza ni, je 
vse skupaj le »politična debata«. Ostale pomanjkljivosti v direktivi vidijo le še v 
premalo jasno izraženih kompetencah NB, pa tudi Modul A bi se lahko bolj jasno 
zapisal (opisal). 

• Proizvodi, ki so privlačni za otroke. Priporočilo LVD AdCo glede teh proizvodov bo 
dano na spletno stran Komisije, ob tem pa združenje ANEC pogreša bolj natančno 
definicijo, kaj sploh so proizvodi privlačni za otroke.  

• Vtičnice s stikalom - označevanja z oznako CE  -  DA ali NE. Po mnenju LVD AdCo je 
v primeru, ko sta vtičnica in stikalo v enem ohišju, tak proizvod uvrščen v LVD. V 
primeru, ko vtičnica in stikalo nista v enem ohišju (električno pa sta povezana), pa ta 
proizvod ni uvrščen v LVD.  

• Električna vozila - Direktiva 2007/46/ES. Občasno prihaja do konfliktov oziroma 
dvomov med navedeno direktivo in direktivo LVD. Električna vozila niso nedvoumno 
izključena iz »obsega (scope)« direktive LVD. Zato je podan predlog, da se električna 
vozila izvzamejo iz LVD (vozila se premikajo), medtem ko mora polnilec 
akumulatorjev vsekakor izpolnjevati zahteve LVD (polnilci za akumulatorje ne morejo 
biti uvrščeni v direktivo o el. vozilih, saj se ne premikajo - niso del vozil).  

• Zadnji dve številki (cifri) letnice ob pritrditve oznake skladnosti CE na proizvodu in 
navedba v DoC. Komisija je organom tržnega nadzora svetovala naj pri delu uporabljajo 
načelo sorazmernosti v primerih pomanjkljivega označevanja proizvodov, npr. če zadnji 
dve cifri letnice ob oznaki CE na proizvodu, nista navedeni tudi v ES-izjavi o 
skladnosti.  

• Laserski tiskalniki. Problematičen je prah iz tonerjev (večje tveganje za nastanek raka). 
Če so ljudje v prostoru, kjer je več tiskalnikov, so še bolj izpostavljeni prahu tonerjev. 
Predvsem naj bi bile ogrožene osebe, ki menjajo tonerje. Narejena je ocena tveganja in 
meritve za različna delovna mesta (Nemčija) in po analizi ugotovljeno, da trenutno ni 
nobenega rizika, vendar pa je potrebno narediti še druge raziskave (še za druge 
substance, ki jih vsebujejo tonerji).  

• Kabli in označevanje z oznako skladnosti CE. Komisija meni, da je na večino kablov 
možno namestiti oznako CE, tudi če je premer kabla manjši, saj sodobna tehnologija to 
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omogoča. Zato naj bi bila oznaka CE na kablih, tudi če je njena velikost manjša od 
5 mm. 

 

K točki 8:  

Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2008 ter o zasedanjih 

AdCo 

Tržni inšpektorat RS je v letu 2008 izvajal nadzor električne opreme : 
• z odvzemom vzorcev, ki se jih preda na ugotavljanje skladnosti glede varnosti 

električne opreme usposobljenim in akreditiranim organizacijam, z obdelavo poročil o 
preskusih, obveščanju dobaviteljev o rezultatih poročil o preskusih ter z izrekanjem 
ukrepov v skladu s predpisi ob upoštevanju kriterija samostojnosti, varstva javnega in 
zasebnega interesa, načela javnosti in sorazmernosti (ugotavljanje dejanske skladnosti 
proizvodov); 

• s sodelovanjem pri projektu nekaterih držav članic EU (nadzor skladnosti svetlobnih 
nizov); 

• v sodelovanju s Carinsko upravo RS in 
• na podlagi prejetih obvestil držav članic Evropske unije – zaščitnih klavzul in RAPEX. 
 
Rezultati preskušanj glede na Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo 
znotraj določenih napetostnih mej in podanimi izjavami o skladnosti, so sledeči: 
• v razred 0 (ni bilo ugotovljenih neskladnosti) se je uvrstilo 17 (26,7%) proizvodov; 
• v razred 1 (neskladnosti vplivajo na varnost) se je uvrstilo 31 (51,7%) proizvodov;  
• v razred 2 (neskladnosti ogrožajo varnost) se je uvrstilo 11 (20,0%) proizvodov; 
• v razred 3 (neposredna nevarnost) se je uvrstil 1 (1,7%) proizvod.  

 
Dobavitelji so v glavnem zelo resno pristopili k reševanju problemov glede na ugotovitve 
tržnega inšpektorata RS in v večini primerov prostovoljno umikali neskladne proizvode s 
tržišča. Seveda so v določenih primerih kljub temu bile izdane odločbe o prepovedi prometa 
in sicer zaradi preprečitve prodaje neskladnih izdelkov ob naslednji dobavi. 
Za vzorce, za katere je Tržni inšpektorat RS prepovedal promet zaradi varnostnih razlogov, 
bodo podane tudi zaščitne klavzule oziroma RAPEX obvestila, prav tako pa so vsi rezultati 
vneseni v mednarodni sistem ICSMS. 

Podrobnejše poročilo o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2008 je na voljo na 
spletni strani TIRS-a. 
 
 
K točki 9:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek 

Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma v mesecu novembru 2009. 
 
 
 
 
 
        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 
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  Walter Istenič            mag. Leon Kos  
(sekretar sveta OEV)    (predsednik sveta OEV) 
 
Priloge:  

1. Lista prisotnosti; 
2. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2008; 
3. Program dela sveta OEV za leto 2009. 
 

 

 

 
Poslano:  
Člani sveta OEV: 
− mag. Irena Možek Grgurevič,  Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; 
− dr. Franc Žlahtič,  Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; 
− dr. Miroslav Pregl,  Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48/III, 1000 Ljubljana; 
− mag. Gaber Begeš,  FE - Laboratorij za metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana; 
− dr. Boštjan Godec,  Slovenska akreditacija, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; 
− dr. Ivan Skubic,  Urad RS za meroslovje, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana; 
− Barbara Gnilšak (Marjanca Simsič),  Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 

Ljubljana; 
− Janez Renko,  GZS - Združenje za elektroindustrijo, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana; 
− Anton Bregar,  MG, - Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, Grajska ulica  2, 1410 Zagorje ob 

Savi; 
− Andreja Belavič Benedik,  MG - Tržni inšpektorat RS, Parmova ulica 33, 1000 Ljubljana; 
− Boro Jerabek, Gorenje d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje; 
− Ronald Primožič,  Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo; 
− Igor Jeromel,  SILAB, Partizanska cesta 12, 3502 Velenje; 
− Filip Koželj,  Hidria Perles, Savska Loka 2, 4000 Kranj; 
− Igor Likar,  SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; 
− dr. Franc Seme,  TCL - Laboratorij za preizkušanje in certificiranje, Partizanska cesta 12, 3502 

Velenje; 
− prof. dr. Baldomir Zajc, Slovenska inženirska zveza, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana; 
− dr. Janez Hrovatin, Elektrotehniška zveza Slovenije, Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana; 
− mag. Janez Ribič,  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, 

2000 Maribor; 
− Dušica Breskvar,  ZPS - Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska cesta 5, 1000 Ljubljana; 
− Breda Kutin,  ZPS - Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska cesta 5, 1000 Ljubljana; 
− mag. Leon Kos,  SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana. 
 
Ostali člani OEV: 

− Marjan Ravnik, Obrtna zbornica Slovenije; 
− mag. Marjetka Strle Vidali, SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo; 
− mag. Rudi Zorko, Metrel. 
 
 
 
V vednost: 
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− Generalni direktor DNT - MG. 


