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Številka:  
Datum:  26. 11. 2009  
 
 

 

ZZaappiissnniikk      
1166..    sseejjee    ssvveettaa    OOddbboorraa    zzaa    eelleekkttrriiččnnoo    vvaarrnnoosstt,,  

  ddnnee  2266..  1111..  22000099  
 
 
 
Sestanek je potekal dne 26. 11. 2009 med 10.00 in 13.15 uro v ″veliki sejni sobi″ Ministrstva za 
gospodarstvo, Kotnikova ulica  5, II. nadstropje, Ljubljana. 
 
Članom Odbora za električno varnost in sveta OEV je bilo po e-pošti poslano sledeče gradivo: 
Osnutek-v2 zapisnika 15. seje OEV, potrjeno Poročilo o delu OEV za leto 2008, in Dopolnjen 
predlog programa dela OEV za leto 2009.  
 
Udeleženci sestanka so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 
 
Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  
- dr. Franc Žlahtič;  
- dr. Miroslav Pregl; 
- dr. Boštjan Godec; 
- g. Janez Renko (poslal namestnika); 
- g. Anton Bregar; 
- g. Igor Likar; 
- dr. Franc Seme (poslal namestnika); 
- prof. dr. Baldomir Zajc; 
- ga. Breda Kutin. 
 
 
Namestniki:  
- namesto g. Janez Renko: →  g. Aleš Hočevar; 
- namesto dr. Franc Seme:→  g. Bojan Skrt.  
 
 
Sestanek je vodil mag. Leon Kos, predsednik Sveta Odbora za električno varnost. Predlagal je 
naslednji dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 15. seje  

Potrjen 
zapisnik  
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2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 15. seje  
3. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2009 (ga. Andrejka 

Grlić) 
4. Stanje v zvezi z novimi prevodi standardov s področja nizkonapetostnih instalacij 

(mag. Ana Krašovec Vrhovec)  
5. Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski komisiji (g. Walter Istenič) 
6. Postopki notificiranja predpisov v skladu z 98/34/EC (mag. Irena Možek Grgurevič) 
7. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 
 
Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 
 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 15. seje  
 
Prisotni na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 15. seje Sveta Odbora za električno varnost niso 
imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.  
 
 
K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 15. 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. 
Dopolnitev 26. novembra 2009: Člani Sveta OEV ugotavljajo, da Tržni 
Inšpektorat RS deluje dobro, problemi pa nastopajo pa pri Inšpektoratu za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (za področje požara) in Elektroenergetski 
inšpekciji. 
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Člani Sveta OEV tudi ugotavljajo, da se zasedanj OEV konstantno ne udeležuje 
predstavnik Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za energijo. Ker gre za zelo 
pomembno področje, so člani sveta OEV sprejeli  

Sklep 87: Na direktorja Direktorata za energijo na MG se naslovi dopis, naj direktorat v Svet 
OEV imenuje člana, ki se bo udeleževal sestankov OEV. Dopis pripravita mag. 
Leon Kos in mag. Irena Možek Grgurevič.  

 
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.  
Dopolnitev 26. novembra 2009: OEV naproša zunanjega eksperta g. Tiborja 
Kokelja (SIQ), da ustrezno popravi in dopolni osnutek slovenskega standarda o 
vtičih in vtičnicah, ki ga je poslal SIST članom pristojnega tehničnega odbora. 
Tega, po uskladitvi v delovni skupini in potrditvi na Strokovnem svetu SIST za 
EIT, sekretariat SIST kot osnutek standarda pošlje v javno obravnavo. Pri tem je 
potrebno poudariti ključni pomen stroke in šele nato zakonodaje. Prvotni predlog 
za izdajo Pravilnika o vtičih in vtičnicah se torej ustrezno preoblikuje v predlog za 
izdajo slovenskega standarda. 
 

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. 
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. 
Dopolnitev 26. novembra 2009: Sklep je realiziran. Potrošnikom se je 
poenostavil dostop do tistih spletnih strani TIRS-a, kjer so na voljo podatki o 
nevarnih proizvodih (baza RAPEX in podobna obvestila). 
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K točki 3:  

Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2009  

Poročilo TIRS-a o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2009 je najprej podala ga. 
Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, ki je obvestila člane o krčenju sredstev za vzorčenje in 
preskušanje. Tako bo v letu 2011 na voljo samo 150.000 EUR za vzorčenje, proračun je skrčen za 
330.000 EUR. Zaradi krčenja se TIRS ne more več udeleževati vseh sestankov v okviru AdCo 
(od 12 sestankov se je udeležil samo 6).  
Nato je ga. Andreja Belavič Benedik na kratko predstavila delo TIRS v letu 2009 na področju, ki 
ga pokriva Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04. Vršil se je: 
-  administrativni nadzor (le-ta se je osredotočil na prilaganje navodil za uporabo in 

montažo ter na označevanje z energijskimi nalepkami proizvodov, ki morajo biti 
označeni z njimi. Poleg tega se je pregledovalo tudi označevanje proizvodov z 
bistvenimi lastnostmi, prisotnost/obstoj garancijskih listov in seznama servisov ter 
prisotnost naprav za rezanje, drobljenje ali mletje kuhinjskih odpadkov na tržišču, 
katerih trženje je prepovedano).   

-  vzorčenje proizvodov (plan za leto 2009 je 68 vzorcev).  
 

V kritični diskusiji so člani OEV ugotavljali, da se sredstva za vzorčenje stalno nižajo, kadri 
(inšpektorji) zapuščajo TIRS (l. 2000 je skupina štela 8 elektroinženirjev!), nimamo 
vzpostavljene baze o nezgodah (Injury Data Base). V preskušanje večjih (dražjih) vzorcev 
(televizorji, hladilniki) se TIRS sploh ne spušča, ni prave volje (države) za stabilno 
financiranje tržnega nadzora. Npr. OEV je že predlagal (žal neuspešno) financiranje iz 
omrežnine (gre za zanemarljive zneske), medtem, ko distributerji el energije stalno dvigajo 
cene in ustvarjajo visoke dobičke. Po daljši razpravi so prisotni člani OEV sprejeli 
Sklep 88: Odbor za električno varnost predlaga TIRS-u, da pripravi analizo potreb za 

financiranje za področje LVD. Prav tako se naproša TIRS, da zahteva višja letna 
planska sredstva ter poda svoje videnje rešitve problematike za bližnjo prihodnost.  

 
 
K točki 4:  

Stanje v zvezi z novimi prevodi standardov s področja nizkonapetostnih instalacij  
1.  V letu 2009 je izšel nov Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v 

stavbah (Ur. list RS, št. 41/09); 
2.  Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je bila objavljena tehnična smernica 

TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne inštalacije; 
3.  Tehnična smernica se sklicuje na standarde, ki so podani v Tabeli 1 priloženega gradiva 

(dok. 1900-2/2009-2). 
4. Delo na področju terminologije za nizkonapetostne instalacije poteka že vsaj 10 let. Z 

izdajo zadnjih prevodov je bilo delo intenzivnejše v zadnjem letu dni, pri usklajevanju 
terminologije pa se pojavljajo razlike med posamezniki v Sloveniji. Delo pri 
usklajevanju je dolgotrajno, da je na koncu sprejeto s konsenzom. 

5. V okviru SIST potekajo seminarji s predstavitvami sprememb na področju 
nizkonapetostnih električnih inštalacij. 

Podrobnosti so na voljo v gradivu, ki ga je pripravila mag. Ana Krašovec Vrhovec (dok. 
1900-2/2009-2). 
 
 
K točki 5:  
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Poročilo o delu stalnega odbora za LVD pri Evropski Komisiji  
Sestanek stalnega odbora za LVD pri Evropski Komisiji je bil zaradi organizacijskih težav 
prestavljen v začetek leta 2010. Zato je bila ta točka dnevnega reda izpuščena  
 
 
K točki 6:  

Postopki notificiranja predpisov v skladu z 98/34/EC  
Tehnične ovire pri trgovanju so pomemben element delovanja notranjega trga in se lahko 
pojavijo zaradi različne transpozicije in/ali implementacije evropske zakonodaje na nivoju 
posameznih držav članic, ali pa kot posledica nacionalnih tehničnih predpisov. 
V izogib težavam, ki bi se utegnile pojaviti v prostem pretoku blaga z uveljavitvijo 
posameznih (neharmoniziranih) nacionalnih tehničnih predpisov, je ES sprejela direktivo 
98/34/ES, ki določa postopek notificiranja na področju tehničnih predpisov in standardov. Še 
isto leto je bila ta direktiva dopolnjena z dodatkom 98/48/ES, ki določa pravila o notifikaciji 
storitev, povezanih z informacijsko družbo. Uveljavitev zahtev notifikacijske direktive velja 
za enega ključnih ukrepov I. stopnje za zagotovitev delovanja notranjega trga ES.  
Direktiva je v slovenski pravni red prenesena z Vladno Uredbo o postopkih notifikacije 
tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 
66/00, 35/05). Za transpozicijo in implementacijo omenjene direktive je pristojno Ministrstvo 
za gospodarstvo, administrativno podporo pri izvajanju direktive nudi Kontaktna točka, v 
okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST). Postopek vpliva na časovni potek 
sprejemanja predpisov. Pripravljalec v ti. obdobju mirovanja (28. in 29. člen Uredbe) ne sme 
dokončno izdati notificiranega predpisa. Obdobje mirovanja traja od 3 do 18 mesecev (32. 
člen Uredbe).  
Notifikacijo tehničnih predpisov v skladu z omenjeno direktivo morajo izvesti tisti 
pripravljavci zakonodaje, ki kakorkoli vpliva na prost pretok blaga in storitev informacijske 
družbe. Postopek notifikacije  tehničnih predpisov po direktivi 98/34ES (dopolnjena z 
98/48/ES) je sledeč: Pristojni organ, ki je pripravil predlog predpisa, ki vpliva na prost pretok 
blaga ali storitev informacijske družbe najprej vzpostavi kontakt z Kontaktno točko na SIST. 
Vse informacije o tem so dosegljive na spletni strani SIST (www.sist.si).  
Postopek notifikacije tehničnega predpisa po 98/34 se začne z izpolnitvijo obrazca: 
»Obvestilo o pripravi tehničnega predpisa«, ki je prav tako dosegljiv na spletni strani SIST.  
SIST pošlje obrazec v potrditev na MG in nato v kontaktno točko pri Komisiji ES. Komisija 
ES javi datum in čas začetka obdobja mirovanja, SIST pa ta podatek posreduje pripravljavcu 
notificiranega predpisa. V tem času lahko Komisija ES in države članice ES posredujejo 
pripombe na notificiran predpis. Pripombe naj bi pripravljavec predpisa upošteval v največji 
možni meri, v nasprotnem primeru mora Komisiji ES (preko kontaktne točke SIST) sporočiti 
razloge za neupoštevanje posredovanih pripomb (člen 31 Uredbe).  
 
 
K točki 7:  

 Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 
Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma v drugi polovici leta 2010. 
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        Zapisal:           Sklepe potrjuje: 

                
  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; 
4. Standardi za področje nizkonapetostnih inštalacij (dok. 1900-2/2009-2); 
5. Potrjen Zapisnik 15. seje OEV. 

 

 

 
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 152, 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: 

− Generalni direktor DNT - MG. 


