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Sestanek je potekal dne 5. 11. 2010 med 10.
00

 in 13.
15

 uro v "dvorani B" Gospodarske 

zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, prvo nadstropje, Ljubljana. 

 

Članom Odbora za električno varnost in sveta OEV je bilo po e-pošti poslano sledeče gradivo: 

Poročilo o delu sveta OEV za leto 2009, Program dela sveta OEV za leto 2011, osnutek  

zapisnika 16. seje OEV ter Predlog programa nadzora električnih proizvodov na trgu RS letu 

2011. 

 

Udeleženci sestanka so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  

- g. Ivan Skubic; 

- g. Filip Koželj; 

- mag. Marjetka Strle Vidali. 

- ga. Breda Kutin. 

 

Namestniki:  

- namesto dr. Franc Žlahtič: →  g. Jurij Vertačnik; 

- namesto Sandi Rutar: →  dr. Miroslav Pregl; 

- namesto ga. Marjanca Simsič:→  ga. Barbara Gnilšak; 

- namesto g. Janez Renko: →  g. Aleš Hočevar. 

 

 

Sestanek je vodil mag. Leon Kos, predsednik Sveta Odbora za električno varnost. Uvodoma 

se je zahvalil predstavnikom Gospodarske zbornice Slovenije za prijazno ponudbo ustreznega 

prostora za sejo, organizacijo in vso gostoljubnost. Predlagal je naslednji dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 16. seje; 

2. Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 16. seje;  

3. Poročilo o delu sveta OEV v letu 2009 – skupna obravnava sveta OEV in OEV; 

Potrjen 
zapisnik 
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4. Program dela sveta OEV za leto 2011 - skupna obravnava sveta OEV in OEV; 

5. Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski komisiji; 

6. Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2009 in podatki za l. 

2010; 

7. Predlog OEV k  planu TIRS za leto 2011 – stanje v letu 2010 in diskusija o planu za 

leto 2011; 

8. Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek 

 

 

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno potrdili. 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 16. seje  

 

Na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 16. seje Sveta Odbora za električno varnost so imeli člani 

(mag. Marjetka Strle Vidali in dr. Miroslav Pregl) nekaj manjših pripomb. Po uskladitvi 

besedila je bil zapisnik soglasno potrjen.  

Prisotni člani so se tudi dogovorili za drugačno številčenje sklepov Odbora. Od vključno 

današnje, tj. 17. seje OEV dalje, se bodo številke sklepov navezovale na zaporedno številko 

seje OEV.  

 

 

K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, t.j. 16. 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 
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pred naravnimi in drugimi nesrečami (za področje požara) in Elektroenergetski 

inšpekciji. 

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.  

 Dopolnitev 5. novembra 2010: Sklep št. 45 in sklep št. 87 sta realizirana na 

neformalni ravni. 

 

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. 

Dopolnitev 5. novembra 2010: Sklep je realiziran. 

 

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.  

 Dopolnitev 5. novembra 2010: Sklep je realiziran. 

 

 

K točki 3:  

Poročilo o delu sveta OEV v letu 2009 – skupna obravnava sveta OEV in OEV 
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Predsednik OEV, mag. Leon Kos je prisotnim članom podal poročilo o delu OEV v letu 2009. 

Poudaril je, da si je OEV vseskozi prizadeval, da bi vsaj ohranil raven električne varnosti v 

Sloveniji. Pri zakonodajnih pobudah je OEV dosegel nekatere končne rezultate, žal pa ni 

pripravil novih pobud, kar ostaja pomembna naloga za naprej. Pri tržnem nadzoru Odbor žal 

spremlja stalno upadanje finančnih sredstev, tako da se vedno bolj oddaljujemo od želene 

ravni financiranja.  

Po besedah predsednika smo v Odboru prepričani, da ne smemo odnehati s stalnimi pritiski na 

ustrezne institucije, tudi prek delovanja naših članov. Visoko postavljene cilje je potrebno 

doseči: zato se ne smemo prepustiti pesimizmu (trenutnih) kriznih časov ter prepričanju, da so 

naše dejanske možnosti za doseganje postavljenih ciljev zelo omejene (pa čeprav se to izkaže 

kot dejstvo). Tudi za prihodnje obdobje OEV ne namerava svojih ciljev zmanjševati in 

načrtov za akcije omejevati. Še naprej si bo prizadeval za višja finančna sredstva in bolj 

učinkovit tržni nadzor, dajal nove pobude ministrstvom za izdelavo (novih, spremembo 

starih) tehničnih predpisov ter skrbel za vedno boljše informiranje in osveščanje širše javnosti 

o pomenu električne varnosti. 

Poročilo je bilo ob spremembi, ki jo je predlagal dr. Miroslav Pregl, soglasno sprejeto ter je v 

priloženem dokumentu »POROČILO O DELU SVETA OEV ZA LETO 2009«. 

 

Sklep 17/1:  Poročilo o delu sveta OEV za leto 2009 se potrdi. 

 

 

K točki 4:  

Predsednik OEV  mag. Leon Kos je prisotnim članom predstavil predlog Programa dela sveta 

OEV za leto 2011, ki naj bi temeljilo na: 

 stalnem spremljanju izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov, 

zagotavljanju minimalne ravni ter preprečevanje nadaljnjega padanja višine 

vsakoletnega financiranja;  

 obveščanju in osveščanju uporabnikov električnih proizvodov ter javnem, sprotnem, in 

hitrem informiranju; 

 pobudah pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih predpisov na področju 

električne varnosti. 

V programu se črta navajanje višine sredstev. Podrobnosti program so podane v priloženem 

dokumentu »PROGRAM DELA ZA LETO 2011«.  

 

Člani OEV so sprejeli  

 

Sklep 17/2:  Program dela sveta OEV za leto 2011 se potrdi. 

 

 

K točki 5:  

 

Mag. Irena Možek Grgurevič je članom OEV predstavila aktivnosti povezane z oznako CE. 

Vloga te oznake se krepi, zaščitili naj bi jo tudi kot intelektualno lastnino. EK je z namenom 

krepitve zavedanja in pomena oznake CE pripravila posebno kampanjo. Kampanja poteka na 

več nivojih: posebna spletna stran (http://ec.europa.eu/CEmarking ), organizacija seminarjev v 

vseh DČ (v Sloveniji bo seminar septembra 2011), priprava brošur s koristnimi informacijami 

za proizvajalce in potrošnike.  

Pri spremembi LVD direktive bo potrebno pripravljati nacionalno stališče. Člane OEV bo 

Ministrstvo za gospodarstvo prosilo za pomoč pri pripravi nacionalnih stališč. Po sprejetju 

http://ec.europa.eu/CEmarkinghttp:/ec.europa.eu/CEmarking
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usklajenega predloga na Komisiji EU bo precej usklajevanja potekalo med Svetom in 

Parlamentom. Zato se pričakuje, da bi 2 letih dobili »novo« LVD direktivo. 

 

 

K točki 6:  

Poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2009 in podatki za l. 2010 

 

Ga. Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica je uvodoma povedala, da je TIRS odgovoren za 

cca 120 predpisov. Pri tem imajo na voljo le 20 inšpektorjev - tehnično izobraženih 

strokovnjakov. Zelo pereče je stalno krčenje sredstev za vzorčenje in preskušanje. 

Na TIRS se trudijo za sodelovanje v evropskih projektih, saj s tem dobijo inšpektorji vpogled 

v način delovanja organov nadzora v ostalih članicah EU. Vendar pa je pri projektih, ki jih 

financira EU problem ta, da se vse refundacije od meseca oktobra dalje realizirajo šele v 

naslednjem koledarskem letu. Poleg tega pa gredo ta sredstva v skupni proračun, tako da so za 

TIRS »izgubljena«.  

Prav tako so težava tudi sredstva, ki jih TIRS porabi za preskušanje električnih proizvodov. 

Tudi ta se vrnejo v skupni proračun in ne na račun TIRS-a. Če bi se ta sredstva vračala nazaj 

TIRS-u, bi imeli za potrebe testiranj 62% več finančnih sredstev. Dobro bi bilo, če bi OEV s 

temi težavami seznanil Ministrstvo za finance. 

TIRS zelo dobro sodeluje s Carino in so ena redkih organov nadzora v državah članicah, ki 

imajo tako zgledno medsebojno sodelovanje. 

Posojanje strojev in opreme je v porastu. Pojavlja se dvom, ali kdo to ustrezno nadzira. 

Proizvodi, ki so v uporabi nadzira IRSD, TIRS pa samo na trgu. V letu 2009 je TIRS  nadziral 

izposojo naprav, ki so jih izposojali občani. 

 

G. Igor Jeromel je v zvezi s stalnim krčenjem sredstev za vzorčenje in preskušanje predlagal, 

da bi lahko sredstva za ta namen zbirali iz omrežnine, tako kot imajo to urejeno na Švedskem. 

G. Jurij Vertačnik je prisotnim pojasnil, da bo manjkajoča sredstva za vzorčenje in 

preskušanje težko zagotovili v okviru energetskega zakona, zato bi morali to urediti na kak 

drug način. 

Dr. Boštjan Godec je povedal, da je potrebno poudariti zakonodajni okvir Uredbe 765 in 

njeno izpolnjevanje glede tržnega nadzora.  

Na podlagi navedenega so člani OEC sprejeli naslednji 

 

Sklep 17/3:  Na Ministrstvo za gospodarstvo se naslovi dopis  v katerem Odbor opozarja, da 

je glede na izvajanje Uredbe 765 država dolžna zagotoviti sredstva za tržni 

nadzor. V dopisu je potrebno poudariti, da so sredstva kritično nizka 

(statistično podkrepiti trditve) in da varnosti ne moremo zniževati sorazmerno 

z zniževanjem proračunskih postavk. Navesti je potrebno tudi, koliko denarja 

bi potrebovali, da bi Slovenijo lahko primerjali z razvitimi evropskimi 

državami (npr. Finska), kot tudi trend v RS (št. preskusov, finančna sredstva št. 

nevarnih proizvodov).  

Sklep 17/4:  OEV pošlje na Ministrstvo za finance dopis, v katerem se predlaga, da se 

poišče ustrezna rešitev za refundacijo sredstev na evropskih projektih, pri 

katerih sodeluje TIRS. V dosedanji praksi se vse zahtevana refundacije s strani 

TIRS-a od meseca oktobra dalje realizirajo šele v naslednjem koledarskem 

letu. Vendar pa gredo ta sredstva v skupni proračun in ne v proračun TIRS-a, 

ki je tako ob del "svojih" sredstev (osnutek dopisa pripravijo strokovne službe 

TIRS-a). 
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Sklep 17/5:  OEV pošlje na Ministrstvo za finance dopis, v katerem se predlaga, da se 

stroški, ki jih TIRS porabi za preskušanje električnih proizvodov vrnejo na 

račun TIRS-a in ne v skupni proračun (osnutek dopisa pripravijo strokovne 

službe TIRS-a).  

 

V nadaljevanju je ga. Andreja Belavić Benedik predstavila poročilo TIRS-a o varnosti 

električnih proizvodov na trgu v letu 2009 ter deloma tudi za leto 2010. 

Opravili so vzorčenje 47 proizvodov na področju, ki ga pokriva »Pravilnik o električni opremi, 

ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej«. Rezultati vzorčenj so pokazali , 

da bilo 38,3 % proizvodov skladnih in 61,7 % proizvodov neskladnih. V letu 2010 so se lotili 

tudi preskušanja velikih gospodinjskih aparatov (el. grelniki vode, pralni stroji, kuhinjske 

nape) in bodo s tovrstnim nadzorom tudi nadaljevali. 

Na podlagi sprejetih ukrepov omejevanja prometa zaradi varnostnih razlogov je TIRS že 

podal 3 zaščitne klavzule, podanih bo pa še 9 novih.  

Kar se tiče prejetih RAPEX obvestil, so na slovenskem tržišču zasledili 6 proizvodov, katere 

so gospodarske družbe po obvestilu TIRS-a takoj prostovoljno umaknile iz prometa in tudi 

naredile odpoklic ali pa individualno reševale zadeve pri končnih uporabnikih.  

 

V letu 2010 so bili izvedeni trije administrativni nadzori:  

-  Prvi se je nanašal na nadzor klimatskih naprav in ventilatorjev, ki za svoje delovanje 

uporabljajo maksimalno enofazno napetost do 250 V in 600 V. V maloprodaji je bilo 

opravljenih 196 proizvodov, pri katerih so bile v 24,5% ugotovljene pomanjkljivosti. V 

okviru tega nadzora je ena območna enota pregledovala tudi prodajo proizvodov preko 

svetovnega spleta.  

-  Drugi nadzor je v teku in sicer se nanaša na električne sobne grelnike, kamine na bio-

gorivo in plinske naprave.  

-  Tretji nadzor bo izveden v mesecu decembru 2010 in se nanaša na svetlobne nize. 

Nadzor bo potekal tako na administrativen način kot tudi s preverjanjem tehnične 

skladnosti proizvodov s preskušanjem.  

 

Preko celega leta se je tudi izvajal nadzor na carinskih izpostavah in sicer na podlagi 

obveščanja carinskih organov o potencialno neskladnih proizvodih. Celotno letno poročilo bo 

objavljeno na spletu v mesecu marcu 2011. 

 

K točki 7:  

Predlog OEV k planu TIRS za leto 2011 - stanje v letu 2010 in diskusija o planu za leto 

2011 

 

Članom OEV je bil po elektronski pošti poslan osnutek predloga programa nadzora 

električnih proizvodov na trgu RS letu 2011. Predlog je vseboval naslednje skupine 

proizvodov: vtiči, električni polnilci, večfunkcijski merilni instrumenti, osebni računalniki in 

električni gospodinjski aparati. Večjega odziva članov z dodatnimi predlogi k planu ni bilo. 

Predlog nadzora električnih proizvodov na trgu RS je bil nato poslan na TIRS. 

 

 

K točki 8:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek. 
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G. Janez Renko je predlagal, da bi se v okviru OEV izoblikovala ožja skupina članov, ki bi 

pripravljala teme, katere bi kasneje obravnavali na sestankih OEV. Takih skupin bi bilo lahko 

tudi več.  

Dr. Miroslav Pregl je predlagal, naj OEV spremlja zakonodajo in daje pripombe nanjo, saj bi 

to pripeljalo do izboljšave predpisov. V zvezi z navedenim predlogom so prisotni sprejeli  

 

Sklep 17/6:  Člane OEV se poziva, da do 1. 3. 2011 posredujejo predloge za spremembe in 

dopolnitve predpisov s področja električne varnosti. 

 

 

 

 

 

        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 2009; 

3. Program dela sveta OEV za leto 2010; 

4. Potrjen Zapisnik 16. seje OEV. 

 
Poslano po e-pošti:  
 

A. Člani sveta OEV: 

irena.mozek@gov.si, franc.zlahtic@gov.si, sandi.rutar@gov.si, miroslav.pregl@gov.si, 

gaber.beges@fe.uni-lj.si, janez.ribic@uni-mb.si, bostjan.godec@gov.si, 

ivan.skubic@gov.si, marjanca.simsic@tzslo.si, janez.renko@gzs.si, 

anton.bregar@gov.si, andreja.belavic-benedik@gov.si, boro.jerabek@gorenje.si, 

filip.kozelj@hidria.com, ales.hocevar@merkur.eu, igor.jeromel@tcl.si, 

igor.likar@siq.si, bojan.skrt@tcl.si, baldomir.zajc@fe.uni-lj.si, ezs@guest.arnes.si, 

vitel@guest.arnes.si,dusica.breskvar@zps.si, breda.kutin@zps.si, leon.kos@siq.si,  

 
B. Člani Odbora za električno varnost (OEV): 

marjan.ravnik@ozs.si, Marjetka.Strle-Vidali@sist.si, 

elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net, rudi.zorko@metrel.si 

 
C.  Povabljeni gostje in drugi udeleženci seje: 

 Andrejka.Grlic@gov.si; Jurij.Vertacnik@gov.si; Ales.Hocevar@gzs.si; 

 Barbara.Gnilsak@tzslo.si 
 

 

V vednost: 

 Generalni direktor DNT – MG. 
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