
Po objavi člankov o usposabljanju upravljavcev sončnih elektrarn v Elektrotehniški

reviji ER [1, 2, 3] in po vrsti predavanj »Upravljanje, obratovanje in vzdrževanje son-

čnih elektrarn« vorganizacijiAgencijePOTI smoševednopričapogostimvprašanjem

tako strokovnjakov kot laikov, ki se v praksi srečujejo z obravnavano problematiko.

V vmesnem času so bile objavljene zakonske spremembe in dopolnitve Energetskega
zakona (EZ-E) [4] oziroma EZ-NPB5 [5], ki dodatno urejajo področje upravljanja z ener-
getskimi napravami, izšla pa je tudi brošura »Koristni nasveti za izgradnjo manjših
elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo
toplote in električne energije« [6].
Novo dimenzijo obravnavani problematiki daje zahteva EZ-Z (3. člen [4]) oziroma EZ-
NPB5 (7.b člen [5]): »Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih
naprav ter učinkovite rabe energije morajo biti inštalaterji energetskih naprav, izvajalci
delitve stroškov za toploto in delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih
naprav, strokovno usposobljeni.« Spregledati tudi ne smemo zahteve EZ-Z (31. člen [4]):
»Ministrstvo, pristojno za energijo, mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona uskladiti Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav.« (Ur. l. RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11) [7].
Pri tem pa se v praksi pogosto postavljajo vprašanja, kdo je poučen in kdo usposobljen
upravljavec sončnih elektrarn.
Opozoriti moram na dejstvo, da je za tolmačenje predpisov pristojno le ministrstvo, ki jih je
izdalo, in da kot strokovnjaki, ki želimo spoštovati in v praksi izvajati predpisane zahteve,
na temmestu le skušamo opozoriti na vrzeli pri njihovem izvajanju.
Upravljanje z malimi oziroma sončnimi elektrarnami je nova dejavnost oziroma storitev
v slovenskem prostoru.
V Sloveniji je že 2.242 sončnih elektrarn do 1.000 kW in 50 naprav za soproizvodnjo
z visokim izkoristkom do 50 kW pridobilo deklaracijo za proizvodne naprave električne
energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom (Register JARSE, dne
30. 9. 2012) [8]. Iz tega registra ni mogoče ugotoviti, koliko proizvodnih naprav je zgrajenih
po kriteriju enostavnih naprav in koliko z gradbenim dovoljenjem, slednje so v manjšini.
Trdimo lahko, da obravnavana problematika o »poučenosti upravljavcev malih elektrarn«
zadeva več kot 2.200 lastnikov proizvodnih naprav električne energije iz obnovljivih virov in
soproizvodnje z visokim izkoristkom.
Opravili smo vrsto individualnih razgovorov s strokovnjaki, ki aktivno delujejo pri urejanju
omenjenega področja. Raziskali smo spletne naslove, ki govorijo o tej temi, in našli
vrsto dokumentov, predpisov, zbrane pomembnejše informacije javnega značaja, dostopne
širši javnosti, uradnih in neuradnih dokumentov, brošur, strokovnih referatov, člankov
in blogerskih mnenj.
Opozorjeni smo bili na bistveno razliko med enostavnimi napravami in napravami, zgraje-
nimi s projektno dokumentacijo in nadzorom (z gradbenim dovoljenjem), saj na tej kretnici
prepoznamo obveze poučenih in usposobljenih upravljavcev energetskih naprav.
Analiza stanja nas je pripeljala do ugotovitve, da v slovenskem okolju različno razumemo
zahteve v zvezi z usposobljenostjo upravljavca sončne elektrarne. Podatki in informacije
kažejo, da investitorji enostavnih naprav oziroma naprav brez gradbenega dovoljenja
dejansko v praksi nimajo poučenih upravljavcev.
Kako v temprimeru razumeti (tolmači jih pristojnoministrstvo) veljavne predpise glede upra-
vljanja in vzdrževanja sončne elektrarne, trajnega obratovanja in doseganjameril kakovosti

št. 02 / 2012

OBNOVLJIVI VIRI IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Poučen upravljavec
sončnih elektrarn

Viktor Lovrenčič

62



R a z p i s

USPOSABLJANJA ZA POUČENEGA UPRAVLJAVCAMALE ELEKTRARNE
(sončne oz. vetrne male elektrarne, soproizvodnja z visokim izkoristkom)

Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba d.o.o. razpisuje po programu Pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preizkusa znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur.l.RS, št. 41/2009, 49/2010 in 3/2011) teoretično
usposabljanje delavcev za upravljanje energetskih naprav oz. malih elektrarn (sončne oz. vetrne male elektrarne,
soproizvodnja z visokim izkoristkom) z naslovom:

»POUČENI UPRAVLJAVEC MALE ELEKTRARNE«.

Po uspešno opravljenem usposabljanju dobijo kandidati potrdilo o seznanitvi, o varnem ravnanju in vzdrževanju naprav in
služi kot dokazilo o poučitvi za tehnično pravilno in varno upravljanje malih elektrarn. Predpisi ne predpisujejo zahtevan
nivo izobrazbe poučene osebe torej je lahko poučena za upravljavca male (sončne) elektrarne vsaka fizična osebe ne glede
na doseženo stopnjo izobrazbe in/ali delovne izkušnje.

Nekaj ugotovitev oz. pojasnil v zvezi z zahtevami predpisov:
Lastnik male oz. sončne elektrarne zagotavlja v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05, 120/06 Odl.US: U-I-
286/04-46, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34 (ZGO-1-UPB1)) (15.
člen) zanesljivost in varnost objektov z njihovim projektiranjem, gradnjo oziroma
izvajanjem del, gradbenim nadzorom, uporabo in z vzdrževanjem objektov ter z zahtevo, da
je treba objekte projektirati in zgraditi oziroma rekonstruirati s takšnimi gradbenimi proizvodi
in materiali in na takšen način, da bo objekt zanesljiv kot celota.
V Energetskem zakonu - EZ (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10,
37/11 in 10/12) (101. člen) je določeno, da energetska inšpekcija ima pravico:

1. odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja uporaba objekta, naprav, postrojev, napeljav oziroma

prekine dobava energije;
3. prepovedati nadaljnjo uporabo energetskih sistemov, objektov, postrojev, napeljav in

omrežij oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo tehničnim ali drugim
predpisom in zaradi tega obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali nevarnost, da
utegne nastati večja materialna škoda;

4. prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave delavcu, ki ni strokovno
usposobljen v skladu s predpisi o strokovnem usposabljanju.

Lastnik male oz. sončne elektrarne je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjujejo zahteve.
Če lastnik oz. upravljavec nima dokazila o usposobljenosti za upravljavca male elektrarne bo
v skladu z EZ (101. člen) najprej energetski inšpektor izdal ureditveno odločbo s katero bo
zahteval, da se delavci usposobijo in zahteval predložitev dokazil. Če zavezanec ne bo izpolnil
te zahteve potem pa pride v poštev kazenska določba, ki govori o tem, kako se kaznuje tisti,
ki ne izvrši odločbe inšpektorja (EZ, 110. člen) »z globo od 20.800 do 125.000 evrov se
kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki stori
prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, če ne ravna skladno z izvršljivo

odločbo, s katero je energetski inšpektor odločil v okviru pooblastil določenih v 101. členu. Z
globo od 1.250 do 2.900 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92) (5. člen, toč.
35) definira, da je Elektrotehniško poučen delavec je delavec, ki ga oseba elektrotehniške
stroke pouči omožnih nevarnostih, do katerih lahko pride pri neustreznem ravnanju ob izvajanju
določenih nalogoziromadel. Prav takomora biti poučenouporabi sredstev in opremezaosebno
varstvo, kakor tudi o varstvenih ukrepih, ki te nevarnosti omejijo ali preprečijo.
Standard SISTEN 50110-1:2007, Obratovanje električnih inštalacij definira (toč. 3.2.3), da je
poučena oseba - oseba, ki je ustrezno seznanjena ali ki jo nadzirajo strokovne osebe, da zazna
nevarnost in se izogne tveganjem, ki jih povzroči električni tok,
Skladno s 30. členomUredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur.l.
RS , št. 117/02) in s sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne
energije (Ur. l. RS, št. 41/11; čl. 14) in pogojev soglasja distributerja el. energije lastnik mora
imeti »Obratovalna navodila« oz. »NAVODILAo posluževanju in vzdrževanju«.

Uredba o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 62/03, 88/03, 75/10 in 53/11) v 23.b členu
uvršča med enostavne naprave – zahtevana je s predpisi poučenost upravljavca male
elektrarne:
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije z

nazivno električno močjo do vključno 50 kW,
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo gorivnih celic z nazivno električno

močjo do vključno 50 kW,
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije z nazivno električno

močjo do vključno 1 MW, in
– naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetrne energije z nazivno električno

močjo do vključno 50 kW.

Vsak lastnik oziroma investitor, pravna ali fizična oseba male elektrarne mora imeti
lastne ali s pogodbo najete delavce, ki so usposobljeni za upravljavce malih elektrarn.
Napake pri izgradnji in pri vzdrževanju lahko ogrožajo človeška življenja in premoženje
še posebej če ni urejeno redno vzdrževanje (pregledi, testiranje opreme, meritve, nadzor,
monitoring, popravilo …).

Za izdelavo navodila za obratovanje je odgovoren lastnik elektroenergetskega
objekta. Za vsako spremembo, ki vpliva na obratovanje, mora lastnik obstoječe navodilo
za obratovanje ustrezno dopolniti. Navodilo za obratovanje in njegove spremembe mora

lastnik pred priključitvijo oziroma izvedbo spremembe uskladiti s SODO za naslednje
objekte, s katerimi so priključeni uporabniki v naslednjih skupinah končnih odjemalcev:

– »Odjem na VN nad 35 kV«,

– »Odjem na SN od 1 kV do 35 kV«, ter postroji za proizvodnjo električne energije
z nazivnim tokom več kot 16 A po fazi.

Za postroje za proizvodnjo električne energije z nazivnim tokom do 16 A po fazi,
ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 50438, mora lastnik predložiti SODO
navodilo za uporabo.

Program teoretičnega usposabljanja »POUČENI UPRAVLJAVEC MALE ELEKTRARNE« je izdelan v smislu
3. čl. Pravilnika, ki določa poučitev z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, seznanitev s tehničnimi
predpisi o tovrstnih napravah in ukrepi za racionalno porabo energije za upravljanje malih elektrarn.

Razpisani termini za:

Teoretično usposabljanje delavcev za upravljanje energetskih naprav oz. malih elektrarn (sončne oz. vetrne male elektrarne,
soproizvodnja z visokim izkoristkom): »POUČENI UPRAVLJAVEC MALE ELEKTRARNE«.

– 23. november 2012; od 9. do 14. ure
– 24. november 2012; od 9. do 14. ure

Vse informacije v zvezi z usposabljanjem najdete na spletni
strani: www.agencija-poti.si;
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Prijave: – preko spletne strani
– na elektronski naslov: prijave@agencija-poti.si

Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel. 01/511-39-20, Faks: 01/511-39-25, e-naslov: info@agencija-poti.si
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električne energije, ko investitor ni strokovna oseba, ni pravna
oseba in ni v funkciji delodajalca, predvsem s stališča varnosti in
zdravja pri delu ter požarne varnosti?
Lastniki sončnih elektrarn se morajo zavedati materialne odgo-
vornosti za zagotavljanje zanesljivosti in varnosti ob obratova-
nju in se soočiti z obveznostmi v zvezi z njihovim pooblaščenim
in strokovnim upravljanjem in vzdrževanjem.

Zakonodajni okviri strokovnega
usposabljanja in poučenosti

Ob analizi zakonodajnih okvirov usposabljanja, ki določajo obseg
in vsebino, ki bi ju morali formalno in dejansko dosegati upravljavci
sončnih elektrarn, smo spoznali, da potrebujemo pomoč pri ra-
zumevanju predpisov in smo prosili kompetentne strokovnjake
za pojasnilo te problematike.
Predpisi govorijo o usposobljeni in poučeni osebi, ki je lahko upra-
vljavec male elektrarne. Zato je prav, da ugotovimo, kdo je uspos-
obljena, strokovna in poučena oseba.

Pri razumevanju si pomagajmosstandardomSISTEN50110-1:2007,
Obratovanje električnih inštalacij [9], ki med pojmi ločuje stroko-
vno in poučeno osebo ter laika:
• strokovna oseba je oseba, ki ji ustrezna strokovna izobrazba in
izkušnje omogočajo, da zazna nevarnost in se izogne tvega-
njem, ki jih povzroči električni tok,

• poučena oseba je oseba, ki je ustrezno seznanjena ali ki jo
nadzirajo strokovne osebe, da zazna nevarnost in se izogne
tveganjem, ki jih povzroči električni tok,

• laik je oseba, ki ni niti strokovna niti poučena.

Na področju varnosti in zdravja pri delu je usposabljanje obveznost
delodajalca (ZVZD-1, [10]), pri čemer pojasnilo pojmov strokovne in
poučene osebe najdemo v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevar-
nostjo električnega toka (5. člen [11], pojma 34 in 35), in sicer:
• strokovna oseba elektrotehniške stroke je oseba, ki na podlagi
strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj poznavanja tehničnih
predpisov in standardov s področja svojega dela ter tudi predpi-
sov s področja varstva pri delu lahko predvidi nevarnosti in tudi
varstvene ukrepe, ki te nevarnosti omejijo in preprečijo;

• elektrotehniško poučen delavec je delavec, ki ga oseba
elektrotehniške stroke pouči o možnih nevarnostih, do ka-
terih lahko pride pri neustreznem ravnanju ob izvajanju do-
ločenih nalog oziroma del. Prav tako mora biti poučen o
uporabi sredstev in opreme za osebno varstvo ter tudi o var-
stvenih ukrepih, ki te nevarnosti omejijo ali preprečijo.

Na podlagi raziskave lahko zapišemo, da je danes večina last-
nikov sončnih elektrarn laikov ter da nimamo pregleda nad šte-
vilom poučenih upravljavcev v skladu s pravilnikom [7].
Pri tem velja poudariti, da zakonodajno odgovornost upravljanja
in vzdrževanja sončnih elektrarn s kvalificiranimi strokovnjaki no-
sijo lastniki sončnih elektrarn, naprav ali objektov ne glede na to,
ali so fizične ali pravne osebe, in ne glede na to, ali opravljajo to
delo z lastnimi ali pogodbenimi delavci.

In če drži ugotovitev, da bi morali imeti vsaj 2.200 poučenih upra-
vljavcev malih elektrarn, smo lahko zaskrbljeni, kako s temi na-
pravami upravljajo lastniki, večinoma laiki, ki morajo zagotoviti
zanesljivo in varno obratovanje teh naprav.

Poučenost in strokovna usposobljenost za
upravljanje malih elektrarn

Upravljavecenergetskihnapravoziromaupravljavecmalihelektrarnmora
biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o strokovnem uspo-
sabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav [7].
Tapravilnik (1. člen [7]) določastrokovno izobrazbo indelovne izkušnje
delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav,
ter programstrokovnegausposabljanja in preizkusa znanja, ki jumo-
rajo opraviti ti delavci, da so zagotovljene varnost in zanesljivost obra-
tovanja ter učinkovita raba energije.
Zelo pozornomoramo preučiti predvsem zahteve pravilnika, zapisa-
nev2. in 3. členu, saj govorita o zahtevi o predpisani strokovni uspos-
obljenosti in preizkusuznanja (2. člen [7]) terpoučenosti (3. člen [7]).
Dela in naloge upravljavca energetskih naprav, za katere sta s tem
pravilnikom (2. člen [7]) predpisana strokovna usposobljenost in
preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in uspe-
šno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.
Delavci (3. člen [7]), ki upravljajo in vzdržujejo energetske naprave,
za katere s tem pravilnikom nista predpisana strokovna usposo-
bitev in preizkus znanja, lahko opravljajo taka dela in naloge le, če
so bili poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje,
tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za racionalno po-
rabo energije.
Torej, na samem začetku pravilnika je zapisana »kretnica« pri
zahtevnosti usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in nalo-
ge upravljanja energetskih naprav (preglednica 1).

Raven zahtevnosti usposobljenosti (poučenosti) upravljavca ma-
lih elektrarn se ugotavlja na podlagi informacije, ali ima lastnik
gradbeno dovoljenje ali ne v skladu z zahtevami Zakona o gra-
ditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1)
[13] in Uredbe o energetski infrastrukturi (23.a in 23.b člen) [12].

Uredba o energetski infrastrukturi [12] v 23.b členu uvršča med
enostavne naprave:
• naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo
toplote in električne energije z nazivno električno močjo do
vključno 50 kW,

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo go-
rivnih celic z nazivno električno močjo do vključno 50 kW,

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne
energije z nazivno električno močjo do vključno 1 MW, in

• naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vetr-
ne energije z nazivno električno močjo do vključno 50 kW.
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Preglednica 1: Raven zahtevane usposobljenosti za upravljavca
male elektrarne

Raven zahtevane
usposobljenosti

Pravilnik [7] PROGRAM

POUČEN 3. člen

– navodila za tehnično pravilno in
varno obratovanje

– tehnični predpisi o tovrstnih napravah
– ukrepi za racionalno rabo energije

STROKOVNO
USPOSOBLJEN
in PREIZKUS
ZNANJA

14. člen
30. člen
31. člen
33. člen
35. člen
50. člen
PRILOGA

– splošni del programa (tehnični predpisi
in standardi, varnost in zdravje pri delu,
varstvo okolja, varstvo pred požarom)

– posebni del programa
(elektroenergetski sistemi in električna
merjenja, elektrotehnika, obratovanje
elektroenergetskega sistema)
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Torej uredba [12] za razliko od ZGO-1 [13] uvrščamale oziroma son-
čne elektrarne brez gradbenega dovoljenjamed enostavne naprave.
Po ZGO-1 [13] so investicijska vzdrževalna dela opredeljena kot
izvedba popravil, gradbenih inštalacijskih in obrtniških del ter izbolj-
šav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi se ne posega v konstrukcijo
objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, namembnost in
zunanji videz, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema
se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave (točka
10.2 prvega odstavka 2. člena ZGO-1 [13]).
Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ZGO-1 [13] ne zahteva pri-
dobitvegradbenegadovoljenja,pri izvedbi rekonstrukcijeobjekta ingrad-
nji novega objekta pa je pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna.
Presojo o tem, za katerega od navedenih primerov gre v kon-
kretnem primeru, opravita investitor sam oziroma za to uspos-
obljena oseba, npr. projektant, ter upravni organ, ki vodi konkreten
postopek, na podlagi poznavanja potrebnih dejstev in okoliščin.
Na podlagi zapisanega razumemo predpise tako, damora lastnik
oziroma investitor, pravna ali fizična oseba, imeti lastne delavce ali
s pogodbo najete delavce, ki so usposobljeni za upravljavce ma-
lih elektrarn, in sicer na podlagi dveh programov (preglednica 2):

• poučen delavec oziroma upravljavec male elektrarne

oziroma enostavne naprave brez gradbenega dovolje-

nja (investicijska vzdrževalna dela),

• strokovno usposobljen in z opravljenim preizkusom znanja
delavec oziroma upravljavec male elektrarne z gradbenim
dovoljenjem.

Sklep

Lastnikisončnihelektrarn, ki so priključene na javno omrežje, morajo
zagotoviti njihovo zanesljivo in varno obratovanje (EZ, ZVZD-1).
V skladu z zahtevami pravilnika [7] morajo lastniki enosta-
vne naprave oziroma sončne elektrarne do 1 MW brez grad-

benega dovoljenja imeti poučenega upravljavca male

elektrarne in lastniki sončne elektrarne z gradbenim dovolje-
njem usposobljenega upravljavca male elektrarne z opravlje-
nim preizkusom znanja.
Poučen upravljavec male elektrarne (3. člen [7]) mora biti se-

znanjen z navodili za tehnično pravilno in varno obratova-

nje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za

racionalno porabo energije.

Lastniki sončnih elektrarn naj si priskrbijo potrdila o poučeno-
sti za upravljavca malih elektrarn pri slovenskih izvajalcih uspo-
sabljanja.
Dejstvo je, da so lastniki dolžni poskrbeti tudi za varnost (EZ, ZVZD-
1) indasoodgovorni predzakonomzamorebitnenezgode tretjihoseb.
Zakonodaja predvideva sankcije za ne izpolnjevanje zahtev. Mo-
žne kazni so zelo visoke!

Lastniki sončnih elektrarn so lahko kaznovani, če ne izpolnju-
jejo zahtev. Če lastnik oziroma upravljavec nima dokazila o uspos-
obljenosti za upravljavca male elektrarne, bo v skladu z EZ-NPB5
(101. člen [4]) najprej energetski inšpektor izdal ureditveno odloč-
bo, s katero bo zahteval, da se delavci usposobijo, in zahteval
predložitev dokazil.
Če zavezanec ne bo izpolnil te zahteve, potem pride v poštev
kazenska določba, ki govori o tem, kako se kaznuje tisti, ki ne
izvrši odločbe inšpektorja (EZ-NPB5, 110. člen [4]): »Z globo od
20.800 do 125.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki stori pre-
kršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, če ne
ravna skladno z izvršljivo odločbo, s katero je energetski inšpektor
odločil v okviru pooblastil, določenih v 101. členu. Z globo od 1.250
do 2.900 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba sa-
mostojnega podjetnika posameznika.«
Agencija POTI se je odločila ponuditi lastnikom ne glede na

njihovo doseženo formalno izobrazbo program poučenosti

upravljavcev malih elektrarn (sončnih elektrarn) v skladu s

pravilnikom (3. člen [7]).

Na podlagi tega programa bodo lastniki lahko opravljali dela

in naloge upravljavcev malih elektrarn (sončne elektrarne,

mikrogeneracije), saj bodo pridobili potrdilo kot dokazilo,

da so poučeni z navodili za tehnično pravilno in varno obra-

tovanje, tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z

ukrepi za racionalno porabo energije.
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Preglednica 2: Vsebina programa usposabljanja za upravljavca
male elektrarne

Raven zahtevane
usposobljenosti

Pravilnik [7] OPOMBA

POUČEN 3. člen
Enostavna naprava oziroma investicijska
vzdrževalna dela, Uredba o energetski
infrastrukturi (23.a in 23.b člen) [12]

STROKOVNO
USPOSOBLJEN
in PREIZKUS
ZNANJA

2. člen 4.
člen

Objekt z gradbenim dovoljenjem, Zakon
o graditvi objektov (uradno prečiščeno
besedilo) (ZGO-1-UPB1) [13]

65


