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Sestanek je potekal dne 12. 12. 2011 med 10.
00

 in 13.
00

 uro v "veliki sejni sobi" Ministrstva za 

gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, drugo nadstropje, Ljubljana. 

 

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

gradivo: Poročilo o delu sveta OEV za leto 2010, Program dela sveta OEV za leto 2012, 

osnutek zapisnika 17. seje OEV ter Poslovno poročilo TIRS za leto 2010. 

 

Udeleženci sestanka so razvidni iz priložene Liste prisotnosti. 

 

Svojo odsotnost na sestanku so opravičili:  

- prof. dr. Baldomir Zajc; 

- ga Barbara Gnilšak; 

- dr. Gaber Begeš; 

- dr. Ivan Skubic; 

- ga. Breda Kutin. 

 

Namestniki:  

- namesto dr. Boštjan Godec: →  g. Jure Čižman; 

- namesto mag. Viljem Muzek: →  mag. Janez Novak; 

- namesto g. Aleš Hočevar:→  g. Aleksandar Glogovac. 

 

Vabljeni ekspert: g. Lojze Zupanc 

 

 

K točki 1:  

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje, 17. seje OEV 

Na besedilo zapisnika prejšnje, tj. 17. seje Odbora za električno varnost, člani niso imeli 

pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

 

Potrjen 
zapisnik  
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K točki 2:  

Pregled izvajanja sklepov prejšnje, 17. seje OEV 

Prisotni člani so pri pregledu sklepov 17. seje OEV ugotovili sledeče:  

Sklep 17/1:  Poročilo o delu sveta OEV za leto 2009 je potrjeno. Sklep je realiziran. 

Sklep 17/2:  Program dela sveta OEV za leto 2011 je potrjen. Sklep je realiziran. 

Sklep 17/3:  v skladu s katerim se na Ministrstvo za gospodarstvo pošlje dopis, v katerem 

OEV opozarja, da je glede na izvajanje Uredbe 765 država dolžna zagotoviti 

sredstva za tržni nadzor. Sklep je realiziran, vendar odgovora zaradi zaostrene 

gospodarske situacije še ni. Pričakuje se še rebalans proračuna pod »novo 

vlado«. 

Sklep 17/4:  v skladu s katerim 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. Sklep je realiziran, vendar odgovora ni. 

Sklep 17/5:  v skladu s katerim 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. Sklep je 

realiziran, vendar odgovora ni. 

Sklep 17/6:  v skladu s katerim se člane OEV poziva, da do 1. 3. 2011 posredujejo predloge 

za spremembe in dopolnitve predpisov s področja električne varnosti. 

Predlogov za spremembe in dopolnitve predpisov s področja električne 

varnosti ni bilo. 

 

 

 

K točki 3:  

Končno poročilo TIRS o varnosti električnih proizvodov na trgu v letu 2010 in podatki 

za l. 2011  

Ga Andrejka Grlić je predstavila poročilo TIRS-a na področju, ki ga opredeljuje Pravilnik o 

električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. Uvodoma je 

povedala, da se proizvajalci, uvozniki in distributerji poslužujejo raznih metod, kako poceniti 

izdelke, da bi bili dostopnejši široki množici potrošnikov- mnogokrat na račun skladnosti oz. 

varnosti. Zato je potreben dobro organiziran nadzor nad prometom in uvozom električnih 

proizvodov, saj je le na ta način možno zagotoviti, da se na slovenskem tržišču pojavlja čim 

manj proizvodov, ki so neskladni oziroma ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih zahtev iz 

omenjenega pravilnika.  

TIRS je v letu 2011 izvajal nadzor slovenskega tržišča na več načinov ter namenil določeno 

količino finančnih sredstev za t.i. vzorčenje proizvodov, ki je najboljši način za preverjanje 

izpolnjevanja varnostnih zahtev proizvodov. Tržnim inšpektorjem so pri odločanju, katere 

proizvode vzorčiti, pomagale večletne izkušnje, kakor tudi naslednji kriteriji oziroma 

informacije o proizvodih kot so: 

- blagovne skupine, za katere se je v preteklih letih ugotovila nedvoumna neskladnost 

(mali gospodinjski aparati, svetilke, digitalni merilni instrumenti, napajalniki, polnilniki 

in ojačevalniki); 

- proizvodi, ki so imeli sorazmerno nizko ceno v primerjavi z drugimi istovrstnimi 

proizvodi; 

- proizvodi novih oziroma manj znanih blagovnih znamk; 

- proizvodi, za katere ni mogoče ugotoviti porekla, ali je bilo navedeno poreklo sporno, 

ali pa je poreklo vzorca ocenjeno kot »bolj rizično«; 
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- podatki iz sistemov ICSMS in RAPEX ter zaščitnih klavzul; 

- proizvodi, ki so jih potrošniki reklamirali glede neustrezne kakovosti. 

TIRS ocenjuje, da bi za celovitejši nadzor morala biti zagotovljena sredstva za odvzem 

približno 100 vzorcev, v katere bi bil vključen tudi nadzor večjih in dražjih proizvodov, kar so 

pokazali tudi rezultati preskušanja v letu 2010. Podrobno poročilo je na voljo na spletni strani 

Tržnega inšpektorata RS. 

Pohvalila je sodelovanje TIRS-a s Carinsko upravo RS, zato bi želeli, da bi v OEV imeli tudi 

predstavnika CURS, prav tako pa tudi predstavnika Inšpekcije za kemijsko varnost. 

 

 

K točki 4:  

Poročilo o delu sveta OEV v letu 2010 

Predsednik OEV, mag. Leon Kos je prisotnim članom podal poročilo o delu OEV v letu 2010, 

ki ga lahko predstavimo v naslednjih točkah: 

- stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov in 

skrb za zagotovitev stabilnega vsakoletnega financiranja. OEV si je vseskozi prizadeval, 

da bi vsaj ohranili raven električne varnosti v Sloveniji, vendar pa so zaradi kriznih 

časov možnosti za doseganje ciljev zelo omejene. 

- osveščanje uporabnikov električnih izdelkov in javno informiranje, zbiranje podatkov o 

nezgodah. Odbor si je tudi v letu 2010 prizadeval za ustrezno in kakovostno obveščanje 

uporabnikov, potrošnikov. Tržni inšpektorat je poenostavil dostop do svojih spletnih 

strani, kjer so na voljo podatki o nevarnih proizvodih, kar je zelo pomembno za 

obveščenost širše javnosti.  

- v skladu s programom dela za leto 2011 naj bi Odbor posredoval pobude pristojnim 

ministrstvom za pripravo novih, posodobljenih predpisov na področju električne 

varnosti. Do teh pobud ni prišlo, saj ni bilo odziva s strani članov, vodstvo samo pa tudi 

ni uspelo pripraviti predlogov; 

- cilj po vzpostavitvi delovnih stikov z organi in institucijami v EU na področju električne 

varnosti tudi v letu 2010 žal ni bila uresničena.  
 

Celotno Poročilo o delu sveta OEV v letu 2010 je na voljo kot priloga k temu zapisniku. Člani 

OEV so sprejeli  

 

Sklep 18/1:  Poročilo o delu sveta OEV za leto 2010 se potrdi.  

 

 

 

K točki 5:  

Promocija električne varnosti  
Mag. Rudi Zorko je predstavil problematiko promoviranja električne varnosti - in kako 

promovirati električno varnost. V časniku Delo je bil pred leti o tem objavljen le en članek. 

Bistveni sta predvsem dve nevarnosti, ki izhajata iz uporabe elektrike. To sta električni udar 

in požar, ki ga povzroči elektrika. Še vedno je preveč žrtev nesreč, ki jih povzroči elektrika. 

Med vzroki požarov in tudi višino premoženjske škode je elektrika v samem vrhu. Posledica 

nesreč z elektriko so lahko hude (premoženjska škoda, ranjeni ali tudi mrtvi udeleženci 

nesreč).  

Promocija električne varnosti je nujno medresorska zadeva. Podobno kot se promovirajo 

druga tveganja in nevarnosti, je OEV dolžan dati pobudo za postopno osveščanje ciljnih 

skupin prebivalstva in tudi odgovornih v ustanovah in podjetjih. 
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Mag. Rudi Zorko je podal tudi tekstovno prilogo (katera je priložena k temu zapisniku) in bo 

služila iniciativni skupini za začetek dela.  

V nadaljevanju je sledila razprava, v kateri je predstavnik TIRS, mag. Janez Novak predlagal, 

da bi bilo potrebno promovirati tudi električno varnost vozil na električni pogon.  

G. Janez Renko pa je opozoril na električno varnost pri uporabi sončnih panelov 

(fotovoltaika). V zvezi s tem je mag. Zorko dodal, da je v Nemčiji v zvezi z sončnimi paneli 

veliko nesreč zaradi elektrike (statistično), dejansko pa zaradi del in kot posledica padcev na 

višini ali z višine.  

EZS in ZPS bi lahko oblikovala skupno delovno skupino za pripravo raznih dokumentov. V 

tej skupini naj bi bili mag. Rudi Zorko, ga. Dušica Breskvar Žužek, ga. Andreja Belavić 

Benedik, ga Andrejka Grlić ter še kdo po potrebi. O tem se bodo dogovorili člani skupine 

sami. V zvezi s tem je bil sprejet  

 

Sklep 18/2:  Ožja skupina sestavljena iz predstavnikov EZS, TZS; TIRS, MG, ZPS prouči 

možnost priprave promocijskega gradiva na temo ″Promocija električne varnosti″. Po potrebi 

se v skupino vključi še druge predstavnike. 

 

 

K točki 6:  

Problematika tehničnih predpisov na področju električne varnosti  

G. Alojz Zupanc je članom odbora pojasnil, da je problematika na področju tehničnih 

predpisov s področja elektroenergetike izjemno pereča. Pravilnikov, ki urejajo to področje je 

približno 50, s tem da se pojavljajo nova področja, ki sedaj sploh niso urejena, kot npr. 

področje obnovljivih virov. Od teh pravilnikov sta samo dva zares nova in sicer Pravilnik o 

zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred 

strelo s pripadajočima tehničnima smernicama. Vsi ostali pravilniki so bili izdani še v 

Jugoslaviji, nekateri v sedemdesetih letih. Vse je čas temeljito prehitel. Strokovna javnost na 

to problematiko opozarja že vrsto let, vendar pristojna ministrstva doslej niso našla posluha za 

njihovo posodobitev. Zato se je Elektrotehniška zveza Slovenije odločila, da s pomočjo 

zainteresirane strokovne javnosti začne z delom na tem področju. Aktivnosti so se začele v 

letu 2009, ko so bili opravljeni prvi razgovori na Ministrstvu za gospodarstvo. V aprilu 2010 

je bil potrjen seznam predpisov, ki so prva prioriteta. V jeseni 2010 je bil oddan tekst prvega 

pravilnika in sicer Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih 

visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1  kV do 400 kV, na Ministrstvo za gospodarstvo 

v proceduro sprejemanja. Čeprav na vsebino ni bilo večjih pripomb, danes ugotavljamo, da so 

bile nekatere faze potrebne za uveljavitev pravilnika izvedene, vendar ta še vedno ni sprejet. 

Prav počasnost je glavna ovira za večjo intenzivnost, saj strokovnjaki ugotavljajo, da njihovo 

delo ni obrodilo sadov. V izdelavi sta še dva pravilnika, ki bosta pripravljena v letu 2012 in 

bosta predstavljala nadaljevanje zastavljenega dela. EZS naproša odbor, da preko svojih 

vzvodov skuša vplivati na hitrejše odvijanje postopkov sprejemanja pravilnikov s področja 

elektroenergetike. Le na tak način bo dosežen končni cilj, to je sodobni predpisi. Učinek 

sodobnih predpisov pa bo ekonomski, predvsem pa večja varnost in zanesljivost delovanja 

elektroenergetskega sistema, kot celote. 

 

Odbor se je seznanil s problematiko na področju tehničnih predpisov s področja 

elektroenergetike in daje pobudo za neposredno komunikacijo med pristojnim ministrstvom in 

EZS.  

Ga. Andreja Belavić Benedik bo preverila, kje se je zadeva v zvezi s predpisi ustavila. Pri tem 

bo sodeloval tudi mag. Jože Dimnik.            
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K točki 7:   

Predstavitev uskladitve direktive LVD z novim zakonodajnim okvirom - Uredba 765 in 

Sklep 768    

Podpredsednica OEV mag. Irena Možek Grgurevič je prisotnim predstavila uskladitev 

direktive LVD z novim zakonodajnim okvirom (t.i. NLF). Poudarila je, da so izkušnje z 

izvajanjem usklajevalne zakonodaje EU med sektorji pokazale nekatere slabosti in 

nedoslednosti pri izvajanju ter izvrševanju le-te. Za odpravo teh pomanjkljivosti v 

usklajevalni zakonodaji EU, ki so bile zaznane v različnih industrijskih sektorjih, je bil leta 

2008 kot del paketa za proizvode sprejet „novi zakonodajni okvir“. Njegov cilj je okrepiti in 

dopolniti obstoječa pravila ter izboljšati praktične vidike njihove uporabe in uresničevanja. 

Novi zakonodajni okvir je sestavljen iz dveh dopolnilnih instrumentov in sicer Uredbe (ES) 

št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga ter Sklepa št. 768/2008/ES o 

skupnem okviru za trženje proizvodov. 

Predlog direktive spreminja LVD direktivo z namenom, da se zagotovi večja varnost teh 

proizvodov. Zaradi neusklajene obravnave neskladnih proizvodov in različnih pristopov, ki 

jih nacionalni organi držav članic uporabljajo pri imenovanju organov za ugotavljanje 

skladnosti ter posledično zaradi težav s kompetentnostjo nekaterih priglašenih organov, je na 

trgu EU prisotnih vse več nevarnih ali neskladnih proizvodov, kar povzroča resno nezaupanje 

v oznako CE. Gospodarski subjekti, ki spoštujejo zakonodajo, so večkrat v slabšem 

konkurenčnem položaju v primerjavi s tistimi, ki je ne.  

Uskladitev direktive z novim zakonodajnim okvirom (Uredbo ES št. 765/2008 in Sklepom št. 

768/2008/ES) ima tri glavne cilje: 

- zagotoviti, da so proizvodi na trgu EU varni in da izpolnjujejo vse zahteve, ki 

zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov. Z zagotovitvijo učinkovitejših orodij 

za izvajanje tržnega nadzora zmanjšati število neskladnih proizvodov na trgu; 

- izboljšati delovanje notranjega trga z zagotovitvijo enake obravnave neskladnih 

proizvodov in gospodarskih subjektov ter enakega ocenjevanja priglašenih organov na 

celotnem trgu EU; 

- poenostavitev regulativnega okolja za proizvode. 

V skladu z načelom sorazmernosti predlagane spremembe ne presegajo tega, kar je potrebno 

za uresničitev zastavljenih ciljev.  

Zato menimo, da bodo predlagane spremembe zaradi bolj natančne določitve obveznosti 

gospodarskih subjektov, postopkov ugotavljanja skladnosti in nadzora trga pomenile 

zmanjšanje nelojalne konkurence in obenem povečala konkurenčnost slovenskih podjetij. 

Nove ali spremenjene obveznosti, ki jih direktiva uvaja, pa ne predstavljajo bistvenih 

dodatnih bremen in stroškov za industrijo. Tudi poenotenje regulativnega okolja za proizvode 

bo imelo pozitiven vpliv na gospodarstvo.  

 

 

K točki 8:  

Poročilo o aktivnostih za LVD pri Evropski komisiji  

G. Walter Istenič je podal kratko predstavil vsebino zasedanja »LVD Expert Group« pri 

Komisiji EU, ki je potekalo dne 7. 12. 2011 Bruslju. Obravnavale so se naslednje točke: 

- Informacije o delu CENELEC - TC 61  

- Predstavitev aktivnosti LVD AdCo skupine 

- Informacije v zvezi z revizijo zakonodaje direktive LVD  

- Vodnik za uporabo LVD direktive (odločitev za predlagane spremembe) 

- Pravni status »Guiding docs« 

- Direktiva o strojih (MD) v povezavi z LVD direktivo - Vodnik 
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- Notifikacije na podlagi 9. člena direktive LVD za vtiče (za domačo in podobno 

uporabo) 

 Standardizacija (razprava in odločitve)  

 Informacije o mednarodnih vprašanjih, ki se dotikajo področja LVD direktive. 

 

Podrobno Poročilo z zasedanja »LVD Expert Group« bodo člani odbora prejeli v elektronski 

obliki. 

 

 

 

K točki 9:  

Program dela sveta OEV za leto 2012  

Predsednik Sveta Odbora za električno varnost mag. Leon Kos je predstavil Predlog programa 

dela sveta OEV za leto 2012, ki je povzet v naslednjih točkah:  

- stalno spremljanje izvajanja tržnega nadzora nad varnostjo električnih proizvodov ter 

zagotavljanje minimalne ravni višine financiranja Cilj je zagotoviti primerljivo raven 

varnosti električnih proizvodov z razvitimi državami EU (nedosegljiv vzor: 

skandinavske države). Vzor nam morajo biti države, ki zagotavljajo vsaj stabilno letno 

financiranje. Zaustaviti moramo  vsakoletno zniževanje financiranja obsega tržnega 

nadzora.  

- obveščanje in osveščanje uporabnikov električnih proizvodov ter javno sprotno, hitro 

informiranje Zagotovljen mora biti preprost dostop do svežih informacij na spletnih 

straneh inšpekcijskih organov. Objava strokovnih člankov o električni varnosti v 

dnevnem tisku ali revijah. Osveževanje informacij o električni varnosti na spletnih 

straneh Ministrstva za gospodarstvo. Tisk letaka za potrošnike o varnosti električnih 

proizvodov. 

- pobude pristojnim ministrstvom za pripravo in izdajo novih predpisov na področju 

električne varnosti. V letu 2012 bi bilo potrebni s podporo EZS pripraviti pobude 

pristojnim državnim organom (ministrstvom) za pripravo potrebne zakonodaje. Svet 

opredeli in utemelji prioritete za sprejem posameznih potrebnih predpisov.  

Celotni  Program dela za leto 2012 (dopolnjen v skladu s predlogi članov OEV) je na voljo 

kot priloga k temu zapisniku. 

 

Tržni inšpektorat RS je namreč kot dopolnitev Programa dela za leto 2012 predlagal, da se v 

OEV vključijo tudi predstavniki Urada za kemikalije - kemijske inšpekcije, ker ima slednja 

pristojnosti na področju zagotavljanja skladnosti električne opreme z vidika omejevanja 

uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS), z vidika 

promocije električne varnosti v delovnem okolju pa tudi predstavnik Inšpektorata RS za delo. 

Poleg tega TIRS predlaga, da OEV v program dela za leto 2012 vključi tudi obravnavo 

uporabe sončnih panelov (fotovoltaika) in uporabe vozil na električni pogon. 

 

Sklep 18/3:  Program dela OEV za leto 2012 se smiselno dopolni s pripombami in predlogi 

podanimi na tem sestanku. Prav tako se k sodelovanju v Odboru povabi 

predstavnike Urada RS za kemikalije in Carinsko upravo RS. 

 

 

 

K točki 10:  

Aktualnosti: interesne skupine, naslednji sestanek 
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a) Razlike v terminologiji 

Mag. Rudi Zorko je opozoril na razlike v terminologiji, ki jo uporabljajo upravni organi in 

SIST. Pri EZS deluje Terminološka komisija, ki je že bila vključena v pregled »prenovljene« 

LVD direktive. Vsekakor pa se je potrebno izogibati dvojni terminologiji. 

 

 

b) Novi člani OEV oziroma zamenjave 

Sklep 18/4:  Namesto g. Antona Bregarja (MGRT - Inšpektorat RS za energetiko in 

rudarstvo) se v OEV kot predstavnika imenuje mag. Jože Dimnik.  

Sklep 18/5:  Namesto ge. Andreje Belavić Benedik (MGRT, prej Tržni inšpektorat RS) se v 

OEV kot predstavnico imenuje go. Andrejko Grlić. 

Sklep 18/6:  Namesto dr. Franca Žlahtiča (MIP) se v OEV kot predstavnico imenuje 

go. Andrejo Belavić Benedik. 

 

 

c)  Datum naslednje seje 

Naslednja seja Sveta OEV bo predvidoma v prvi polovici leta 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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 2010; 

3. Program dela sveta OEV za leto 2012; 

4. Potrjen Zapisnik 17. seje OEV 

5 Promocija električne varnosti - izhodišča. 

 

 

 
Poslano po e-pošti:  
 



Zapisnik 18. zasedanja OEV - Potrjen 13.12.2012 

  stran 8 (8) 

A. Člani sveta OEV: 

irena.mozek@gov.si, Andrejka.Grlic@gov.si, sandi.rutar@gov.si, gaber.beges@fe.uni-

lj.si, janez.ribic@uni-mb.si, bostjan.godec@gov.si, marjanca.simsic@tzslo.si, 

janez.renko@gzs.si, vilijem.muzek@gov.si, elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net, 

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, 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, (mag. Rudi Zorko) 

 
C.  Povabljeni gostje in drugi udeleženci seje: 

 lojze.zupanc@gmail.com, andreja.belavic-benedik@gov.si, joze.dimnik@gov.si 

 

 
 

 

V vednost: 

 Generalni direktor MGRT – DNT (dušan.pšeničnik@gov.si). 
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