
Uvod

Naše sodelovanje pri investiranju in gradnji treh velikih sončnih
elektrarn z močjo 999 kW (SE VESOL, SE CIMSOLAR in SE
3SOLAR), ki so postavljene na samostojni konstrukciji na odla-
gališču nenevarnih odpadkov tovarne Talum v Kidričevem (slika
1), je od nas zahtevalo tudi skrbno preučitev zakonodaje, ki ureja
zahteve za njihovo upravljanje in vzdrževanje.

Omenjene sončne elektrarne so energetski postroji, ki imajo pri
večjih priključnih močeh dva nivoja napetosti (srednjenapetostni
del – priključek na omrežje preko transformatorja in nizkona-
petostni del – fotonapetostni generator) in so sestavljeni iz šte-
vilnih elementov, namenjenih stalnemu in zanesljivemu delo-
vanju v območju enosmernih in izmeničnih tokokrogov.
Posebej smo se osredotočili na zahteve za usposobljenost
upravljavca in vzdrževalca sončne elektrarne, saj smo pogod-
beno prenesli obe funkciji na drugo pravno osebo. Zanimalo nas
je, kakšne zahteve moramo kot investitor prenesti na pogod-
benega partnerja v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem tako
vsebinsko kot tudi formalno s stališča potrebnih strokovnih ka-
drov za to opravilo.
Za investitorja je največja izguba čas, ko sončna elektrarna za-
radi različnih razlogov ne oddaja električne energije, pogodba
o odkupu električne energije namreč kljub temu teče. Najpo-
membnejši so zato, sprotno spremljanje delovanja sistema in
njegove učinkovitosti, zaznavanje slabšega delovanja in ta-
kojšnje ukrepanje.

Pri naših sončnih elektrarnah (slika 1) ne vidimo resnejših težav
pri upravljanju in vzdrževanju. Zgrajene so po zahtevah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1), imele so gradbeno dovoljenje, gra-
dili in nadzirali so jih pooblaščeni inženirji in podjetja z referen-
cami za tehnični pregled ter so pridobile uporabno dovoljenje.
Težav tudi nismo imeli pri definiciji zahtev tehničnih vsebin
upravljanja in vzdrževanja. Kot investitor želimo s kakovostnim
upravljanjem in vzdrževanjem pri delovanju sončnih elektrarn
zagotoviti redno vzdrževanje, ki mora investitorju vrniti vložena
finančna sredstva oziroma načrtovani donos v življenjski dobi.
Težave smo imeli le pri določitvi pogodbenih zahtev za uspos-
obljenost osebja, vključenega v sistem vzdrževanja, za varnost
in zdravje pri delu ter požarno varnost.
Naš cilj je bila zahteva, da sončne elektrarne upravljajo in
vzdržujejo za to usposobljeni strokovnjaki ob upoštevanju zah-
tev varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
Ker smo kot strokovnjaki soudeleženi tudi pri gradnji manjših
sončnih elektrarn, smo naleteli na strokovne dileme, kako bodo
drugi investitorji (npr. kmetje ali fizične osebe), ki niso sami
usposobljeni za upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn, ob
dejstvu, da le-te pri gradnji niso potrebovale gradbenega do-
voljenja, obvladovali njihovo upravljanje in vzdrževanje v skladu
s predpisi.
Kako v tem primeru tolmačiti veljavne predpise glede upravljanja
in vzdrževanja sončne elektrarne, trajnega obratovanja in dose-
ganja meril kakovosti električne energije, ko investitor ni stroko-
vna oseba, ni pravna oseba in ni v funkciji delodajalca predvsem
s stališča varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti?
S tem zapisom odpiramo nekaj dilem, s katerimi smo se ukvar-
jali ob študiju predpisov, standardov in dobre inženirske prakse
pri zahtevah za usposabljanje upravljavcev in vzdrževalcev
sončnih elektrarn.
Pričakujemo lahko polemiko med strokovnjaki različnih podro-
čij, saj je problematika interdisciplinarna in zadeva zakonoda-
jalce (več ministrstev), nadzor (inšpekcije), investitorje, SODO,
projektante, strokovnjake na področju varnosti in zdravja pri
delu, požarne varnosti, celo gasilce in zavarovalnice ter druge
zainteresirane.
Posebej smo podčrtali v zadnjem času zelo aktualno proble-
matiko vzdrževanja električnih inštalacij oziroma sončnih elek-
trarn z metodo dela pod napetostjo. V povezavi s tem opozar-
jamo na usposabljanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter
drugih udeleženih oseb ob gašenju požara na sončni elektrarni
v zvezi z nevarnostjo električnega udara. Ta problematika je zelo
podrobno obdelana v prejšnji številki »ER« [1, 2].

Zakonodajni okviri strokovnega
izobraževanja in usposabljanja

Strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev se izvajata
v skladu s slovensko zakonodajo. Analiza slovenske zakono-
daje, ki ureja strokovno izobraževanje in usposabljanje delav-
cev, električarjev, nudi naslednje možnosti:
– redno izobraževanje (srednje in visokošolsko),
– redno poklicno izobraževanje (srednje, višješolsko in nacio-
nalna poklicna kvalifikacija),

– usposabljanje v skladu z zahtevami področnih predpisov
(upravljanje elektroenergetskih naprav, varnosti in zdravja pri
delu, požarna varnost).

Da bi strokovnjak, električar, lahko upravljal in vzdrževal sončno
elektrarno, mora imeti formalno izobrazbo elektrotehniške
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Slika 1: Do zdaj največje polje sončnih elektrarn v Sloveniji na
odlagališču nenevarnih odpadkov tovarne Talum v Kidričevem
(SE 3SOLAR, SE CIMSOLAR, SE VESOL in SE TASOLAR)
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stroke. Zakonodaja, ki ureja redno poklicno izobraževanje, je
zelo kompleksna in je v pristojnosti več slovenskih ministrstev:
– Zakon o visokem šolstvu – ZViS [3],
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI [4],

– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju – ZPSI [5],
– Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah – ZNPK [6].

ZViS ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za
opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno službo v
visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja. Visokošol-
ski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke
strokovne šole. Na tej ravni izobraževanja strokovnjak, elektri-
čar, dobi vpogled v problematiko upravljanja in vzdrževanja
sončne elektrarne, vendar mora opraviti specialistično usposa-
bljanje kot pogoj za opravljanje tega dela.

ZOFVI ureja pogoje za opravljanje vzgoje in izobraževanja na po-
dročjih od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih ter določa
način njihovega upravljanja in financiranja. Za upravljanje in
vzdrževanje sončnih elektrarn so pomembna predvsem področja:
– nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
– srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
– višjega strokovnega izobraževanja,
– izobraževanja odraslih.

ZOFVI je idealna podlaga za izobraževanje za upravljanje in
vzdrževanje sončnih elektrarn, saj spodbuja vseživljenjsko iz-
obraževanje ter spodbuja omogočanje splošne izobrazbe in
pridobitve poklica vsemu prebivalstvu, omogoča pa tudi čim vi-
šjo raven izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohra-
njanju že dosežene ravni zahtevnosti ter razvoj in doseganje čim
višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.
ZPSI ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javno ve-
ljavne poklicne in strokovne izobrazbe na ravni nižjega, sred-
njega in višjega izobraževanja. Na podlagi ZPSI je največ elektri-
čarjev pridobilo osnovno strokovno izobrazbo oziroma strokovnost
in pogoje za upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn.
Pravna in organizacijska zahtevnost pri razumevanju npr. izva-
janja ZPSI je razvidna iz števila organov Republike Slovenje, ki
so odgovorni za pripravo (Ministrstvo za šolstvo in šport) in za
izvajanje (Center RS za poklicno izobraževanje, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport
in Obrtna zbornica Slovenije).
ZNPK ureja postopek in telesa oziroma organe in organizacije,
pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih standardov in
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter pogoje
in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Poklicna kvalifikacija po ZNPK je delovna poklicna oziroma
strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica
ali posameznih sklopov nalog v okviru poklica na določeni ra-
vni zahtevnosti. Poklicna kvalifikacija, ki je pridobljena v skladu
s tem zakonom, je priznana kot nacionalna poklicna kvalifikacija.
Nacionalna poklicna kvalifikacija je za električarje ena od pri-
mernih oblik strokovnega usposabljanja za upravljanje in vzdrže-
vanje sončnih elektrarn. Med električarji ni neznanka, saj je že
sprejetih nekaj poklicnih standardov in katalogov (npr. dispečer,
stikalničar, viri: http://www.npk.si/ ali http://www.nrpslo.org/).
Nacionalno poklicno kvalifikacijo bomo predstavili v nadaljevanju
ob zahtevah za usposabljanje električarjev za pregledovanje
električnih inštalacij in delo pod napetostjo. Pri tem naj opozorimo
na strokovno dilemo, kaj je novi poklic, ki bi mu dodelili status na-
cionalne poklicne kvalifikacije, in kaj le pridobljena usposobljenost

za posamezno metodo dela. Torej, ali je smiselno pridobiti na-
cionalno poklicno kvalifikacijo za delo pod napetostjo oziroma ali
je smiselno pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za delo v
breznapetostnem stanju v distribucijskem omrežju?

V nadaljevanju bomo predstavili zakonodajo oziroma predpise,
ki zahtevajo za upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn do-
datno usposabljanje strokovnjakov z zahtevano izobrazbo in de-
lovno dobo, kar je treba periodično preverjati odvisno od pred-
pisa. Predstavili bomo usposabljanje, ki je zahtevano za:
– upravljavca male elektrarne,
– preglednika električnih inštalacij in
– vzdrževalca električnih inštalacij.

Aktivnosti upravljanja, vzdrževanja in potrebnih posegov v si-
steme električnih inštalacij so izvedljive in dovoljene ustrezno
usposobljenemu osebju.

Strokovna usposobljenost na področju
upravljanja malih elektrarn, pregledov in
vzdrževanja nizkonapetostnih električnih
inštalacij ter dela pod napetostjo na nizki
napetosti

Strokovna usposobljenost na področju upravljanja
malih elektrarn

Upravljavec energetskih naprav oziroma upravljavec malih elek-
trarn mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika o
strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav [7].
Ta pravilnik [7] določa strokovno izobrazbo in delovne izkušnje
delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih na-
prav, ter program strokovnega usposabljanja in preizkusa zna-
nja, ki ju morajo opraviti ti delavci, da so zagotovljene varnost
in zanesljivost obratovanja ter učinkovita raba energije.
Dela in naloge upravljavca energetskih naprav, za katere sta s
tem pravilnikom [7] predpisana strokovna usposobljenost in
preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in
uspešno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.
V skladu z zahtevami pravilnika [7] (4. člen, 10. točka) je upra-
vljavec male elektrarne usposobljen strokovnjak, ki mora opra-
viti usposabljanje in preizkus znanja ter opravlja dela in naloge
(slika 2) upravljanja naprav in postrojev za proizvodnjo elektri-
čne energije, ki so zgrajeni na mestu postavitve po posebnem
projektu in za katere je potreben poseben nadzor.
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Slika 2: Redno vzdrževanje SE CIMSOLAR bo pravočasno vrnilo
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Dela in naloge upravljavca malih elektrarn lahko opravlja (14.
člen [7]):
– delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven zahtevno-
sti) strojne ali elektrotehnične smeri z najmanj dvema letoma
delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi pre-
izkus znanja po tem pravilniku, ali

– delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti),
pridobljeno po izobraževalnem programu strokovnega po-
dročja za strojništvo ali elektrotehniko, z najmanj petimi leti
delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi pre-
izkus znanja po tem pravilniku.

Za opravljanje del in nalog (30. člen [7]), za katere je s tem pra-
vilnikom predpisano opravljanje preizkusa znanja, je potrebno
teoretično in praktično strokovno usposabljanje z namenom
pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnega znanja za zagota-
vljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav
ter učinkovite rabe energije.
Delavci (31. člen [7]), ki neposredno upravljajo energetske na-
prave oziroma male elektrarne, se praktično usposabljajo pri
energetskih napravah v organizaciji, ki ima take energetske
naprave. Praktično usposabljanje poteka najmanj tri mesece.
Delavci (50. člen [7]), ki so pridobili strokovno usposobljenost po
tem pravilniku in uspešno opravili prvi preizkus znanja po tem
pravilniku, morajo vsakih pet let preverjati teoretično uspos-
obljenost z občasnim preizkusom znanja.

Program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za
upravljanje energetskih naprav oziroma malih elektrarn se izvaja
teoretično in praktično. Teoretični del programa obsega splošni
in posebni del pravilnika [7]:
– Splošni del programa obsega naslednje teme:
– tehnični predpisi in standardi,
– varnost in zdravje pri delu,
– varstvo okolja,
– varstvo pred požarom.

– Posebni del programa za upravljavca male elektrarne obsega
naslednje teme:
– elektroenergetski sistemi in električna merjenja,
– elektrotehnika,
– obratovanje elektroenergetskega sistema.

Na to problematiko zahtev za usposabljanje upravljavca malih
elektrarn smo postali pozornejši ob prejetem obvestilu izvajalca
o terminu usposabljanja za upravljavca malih elektrarn. Preučili
smo pravilnik [7] in glede na to, da smo upravljanje sončnih elek-
trarn prenesli na pogodbenega partnerja, ki mora izpolniti te zah-
teve, ocenili, da naše podjetje ne potrebuje tega usposabljanja.
Ob kritičnem branju pravilnika [7] se odpira vprašanje razume-
vanja, kaj je to mala elektrarna. Zapisali smo že, da je to postroj
za proizvodnjo električne energije, ki je zgrajen na mestu po-
stavitve po posebnem projektu in za katerega je potreben po-
seben nadzor (4. člen, 10. točka [7]). Menimo, da ta definicija ni
dovolj razumljiva oziroma enoznačna, kar omogoča različno tol-
mačenje, še posebej, ker različni predpisi uporabljajo različne
definicije in pojasnilo pojmov.
Ali ta definicija enako velja za male sončne elektrarne, male hi-
dro elektrarne, male vetrne elektrarne ali druge male elektrarne
s pretvorbo drugih primarnih virov (plin, bioplin, biomasa)?

Omenimo le nekaj predpisov, ki smo jih pregledali:
– Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdilo
o izvoru električne energije [8] v 5. členu določa: »Glede na

nazivno električno moč se pri izdajanju deklaracij za proiz-
vodne naprave in izdajanju potrdil o njenem izvoru proiz-
vodne naprave delijo na te velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči, manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči od 50 kW in manjše
od 1 MW,

3. proizvodne naprave nazivne moči 1 MW in več.«
– Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje
električne energije [9] določajo naslednje pojme:
proizvajalci: so fizične ali pravne osebe, ki s svojimi na-
pravami (RV) pretvarjajo primarno obliko energije v elek-
trično energijo,
elektrarna: je energetski objekt za proizvodnjo električne
energije z enim ali več generatorji ne glede na vrsto pri-
marne energije in način pretvorbe. V nadaljevanju bo
uporabljan tudi izraz RV (razpršeni vir),
generator: je rotirajoči ali statični energetski pretvornik
primarne energije v električno energijo.

– Elektrarne tudi klasificirajo glede na moč, vrsto generatorja,
način obratovanja in napetostne nivoje ter jih razvrščajo v
skupine po merili, podanih v nadaljevanju:
– do vključno 16 A na fazo, vključene v nizkonapetostno
(400/230 V) omrežje,

– do vključno 250 kW, vključene v nizkonapetostno
(400/230 V) omrežje,

– nad 250 kW vključene v nizkonapetostno (400/230 V)
omrežje,

– vse elektrarne vključene v N napetostni nivo,
ter jih ob določitvi osnovnih načinov vključevanja v distribucijsko
elektroenergetsko omrežje delijo glede na moč elektrarne (do
3,7 kW/do 7,4 kW/do 10,0 kW/do 250 kW/do 1.000 kW in do
10.000 kW) in vrsto vključitve (enofazno, dvofazno in trifazno).
Med strokovnjaki najdemo tudi naslednjo razlago pojma sončna
elektrarna: »To so proizvodne naprave, ne pa elektrarne.« Elek-
trotehniška definicija elektrarne se po standardu SIST IEC 60050-
602 pod številko 602-03-01 glasi: »Elektrarna je postroj za proiz-
vodnjo električne energije, ki obsega gradbene objekte, opremo
za pretvarjanje energije in vso potrebno pomožno opremo.«
Tudi naslednja razlaga je zanimiva: »Sončne elektrarne in tudi mi-
kro soproizvodnje so proizvodne naprave – doma imamo lahko npr.
mikro proizvodno napravo (do 5 kW), ki obratuje v avtomatskem re-
žimu, in ne elektrarno.Tudi v avtomobilu je vgrajen alternator, pa avto
ni elektrarna.« Torej, mešanje pojmov »elektrarna« in »proizvodna
naprava«! Žal električarji (energetiki) v Energetskem zakonu nismo
opredelili, kaj je elektrarna, zato so nam to zapisali gradbeniki.
Zanimivo je tolmačenje v zvezi z gradbenim dovoljenjem za son-
čno elektrarno [10]: »Iz Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je
pojem ‘elektrarna‘ gradbeni inženirski objekt, saj jo klasifikacija
izrecno našteva v razredu 2302 (energetski objekti – komplek-
sni industrijski objekti). Za ‘elektrarno, torej tudi sončno‘, je
treba pridobiti gradbeno dovoljenje.
V primeru nameščanja fotovoltaičnih elementov na strehe ob-
jektov gre bodisi za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ali za
rekonstrukcijo obstoječega objekta, pri gradnji sončne elek-
trarne na obstoječem objektu pa za novo gradnjo.
Po ZGO-1 so investicijska vzdrževalna dela opredeljena kot iz-
vedba popravil, gradbenih inštalacijskih in obrtniških del ter iz-
boljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi se ne posega v kon-
strukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti,
namembnost in zunanji videz, inštalacije, napeljave, tehnološke
naprave in oprema se posodobijo oziroma izvedejo druge nji-
hove izboljšave (točka 10.2 prvega odstavka 2. člena ZGO-1).
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Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del zakon ne zahteva pri-
dobitve gradbenega dovoljenja, pri izvedbi rekonstrukcije objekta
in gradnji novega objekta pa je pridobitev gradbenega dovolje-
nja obvezna.
Presojo o tem, za katerega od navedenih primerov gre v konkret-
nem primeru, opravita investitor sam oziroma za to usposobljena
oseba, npr. projektant, ter upravni organ, ki vodi konkreten posto-
pek, na podlagi poznavanja potrebnih dejstev in okoliščin.«
Zanimivo, vendar lahko upamo, da bodo vsi vpleteni enoznačno
razumeli napotek, da se z investicijskimi vzdrževalnimi deli lahko
začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske
informacije (prva točka 6. člena ZGO-1). Ker gradbeno dovolje-
nje ni potrebno, tudi ne more biti izdano uporabno dovoljenje.
Izjemno veliko sončnih elektrarn (po podatkih iz registra dekla-
racij Javne agencije RS za energijo za proizvodne naprave
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z viso-
kim izkoristkom jih je že več kot 1040 (podatek z dne 10. 11.
2011, ARSO)) je priključenih na javno distribucijsko omrežje od
nekaj kW do 999 kW.
Odpirajo se torej vprašanja: Kakšna je moč male elektrarne? Kaj
je to poseben projekt? Kaj je s sončnimi elektrarnami brez
gradbenega dovoljenja? Kdo določa, katera od številnih elek-
trarn je predmet nadzora?
Resno vprašanje je, kaj naj storijo lastniki sončnih elektrarn, »ne-
strokovnjaki« (npr. kmetje, fizične osebe), ki ne izpolnjujejo
zahtev po strokovni izobrazbi (14. člen [7]).
Ali naj ti lastniki pogodbeno najemajo strokovnjake z izpitom po
tem pravilniku? In če je to priporočilo, kaj naj usposobljeni upra-
vljavci naredijo v primerih, ko ni bilo gradbenega dovoljenja in
tehničnega pregleda? Kdo bo v tem primeru prevzel odgovor-
nost za pravilno obratovanje in vzdrževanje v skladu z zahte-
vami predpisov (ZGO-1, SONDO�) in predpisov, ki urejajo var-
nost in zdravje pri delu ter požarno varnost?
Mogoče je rešitev (3. člen [7]), da lahko delavci, ki upravljajo in
vzdržujejo energetske naprave, za katere s tem pravilnikom ni-
sta predpisana strokovna usposobitev in preizkus znanja, opra-
vljajo taka dela in naloge le, če so bili poučeni o navodilih za teh-
nično pravilno in varno obratovanje, tehničnih predpisih o
tovrstnih napravah in o ukrepih za racionalno porabo energije.
Še vprašanje, kako bodo v tem primeru dokazovali poučenost!?
Strokovnjaki, komisija in izvajalci po pravilniku in drugi zainte-
resirani bi morali odgovoriti na ta zastavljena vprašanja oziroma
nejasnosti. Dejstvo je tudi, da so nekatera vprašanja vezana tudi
na druga področja, kot so varnost in zdravje pri delu ter požarna
varnost. Ta interdisciplinarnost zahteva kritičen premislek in
analizo praktičnih učinkov pravilnika [7].
V praksi že imamo pozitivne primere, ko so se po tem pravilniku
usposobili delavci za upravljavce malih elektrarn ter konkretno
tudi sončnih elektrarn, ki so opravili preizkus znanja. Ugota-
vljamo, da je to bolj izjema kot pravilo pri usposabljanju upra-
vljavcev malih elektrarn.

Strokovna usposobljenost preglednikov
nizkonapetostnih električnih inštalacij

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah [11] in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
[13] ter pripadajoči tehnični smernici TSG-N-002-2009 [12] in
TSG-N-003-2009 [14] določajo zahteve, s katerimi se zagota-
vlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v
stavbah oziroma zaščita stavb pred delovanjem strele ves čas
njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi,
živali in premoženja v stavbah ter v njihovi neposredni okolici.

Pravilnika urejata tudi zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost
nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav ter zaščite stavb
pred delovanjem strele pri projektiranju in gradnji novih stavb ter
njihovem vzdrževanju. Ena od zahtev pravilnikov se nanaša tudi
na usposobljenost osebja, ki lahko opravlja preglede in posege
na električnih inštalacijah. Izvajalec pregleda mora za novo iz-
vedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nad-
zornika za električne inštalacije po končanih delih opraviti pre-
gled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij ter
pripraviti zapisnik o pregledu, preizkusu in meritvah skladno z
veljavnim pravilnikom [11].
Pravilnika [11] oziroma [13] v svojem 14. oziroma 16. členu na-
vajata, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inšta-
lacij in sistemov zaščite pred strelo, opravljati le posamezniki s
pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregle-
dovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi.
Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pregledo-
vanje električnih inštalacij, vendar najpozneje do 31. decembra
2011, smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij,
opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o
usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu
s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice.
Pravilnika torej določata, da smejo naloge, povezane s pregledi
električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljeno na-
cionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih in-
štalacij v skladu z ZNPK [6].
Do konca leta naj bi bila torej potrjena standard in katalog na-
cionalnih poklicnih kvalifikacij za preglednika električnih inšta-
lacij. V tem času po uveljavitvi pravilnikov poteka usposabljanje
s potrdilom na podlagi programov usposabljanja EDISON in
EDISON plus [14], ki ga izvaja CPU-GZS, ki v svojih programih
upošteva tudi zahteve standarda SIST-TS CLC/TS 50349:2006
za kvalifikacijo izvajalcev električnih napeljav [16].
Seznam posameznikov s pridobljenim potrdilom o usposoblje-
nosti je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za gra-
ditev (povezava http://www.cpu.si/UsoGZS/Default.asp).
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je v sistemu nacio-
nalnih poklicnih kvalifikacij osrednja institucija, ki je odgovorna,
da na nacionalni ravni in v sodelovanju s socialnimi partnerji pri-
pravlja strokovne podlage in vodi ustrezne postopke pri pripravi
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za nacio-
nalne poklicne kvalifikacije, ki so podlaga za postopke preverja-
nja in potrjevanja neformalnega znanja, spretnosti in kompetenc.
Državni izpitni center izbira izvajalce za preverjanje in potrjeva-
nje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izvajalci so lahko medpod-
jetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje
odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne pro-
grame ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, dolo-
čene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter
drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
Z razvojem poklicnih standardov, ki so podlaga tako izobraže-
valnim programom kot tudi katalogom standardov znanj in
spretnosti za certificiranje, se je začel graditi enoten sistem na-
cionalnih poklicnih kvalifikacij.
Postopek preverjanja in potrjevanja omogoča pridobitev na-
cionalne poklicne kvalifikacije osebam, ki nimajo izobrazbe,
prav tako pa ponuja nove možnosti osebam, ki izobrazbo
imajo, vendar želijo pridobiti novo nacionalno poklicno kvalifi-
kacijo glede na nove potrebe delovnega mesta oziroma trga
dela ali pa enostavno zaradi osebnih interesov. Nacionalna po-
klicna kvalifikacija je delovna, poklicna oziroma strokovna
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na dolo-
čeni ravni zahtevnosti del in je pripravljena na podlagi nacio-
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nalnega poklicnega standarda. Omogoča pridobitev javno ve-
ljavne listine o poklicni usposobljenosti in se uvršča v nacio-
nalno ogrodje kvalifikacij.
Po podatkih CPU-GZS (stanje november 2011) je usposoblje-
nih 567 strokovnjakov po programu EDISON in 81 po programu
EDISON PLUS.
Glede na to, da je relativno veliko število strokovnjakov uspos-
obljenih za preglednike električnih inštalacij, se odpira vpraša-
nje, kaj bo s pregledi tako nizkonapetostnih inštalacij kot stre-
lovodov na malih sončnih elektrarnah, ki so v lasti fizičnih oseb,
in tistih brez gradbenega dovoljenja (ali se opravi redni pregled
električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preskuse in
meritve električnih inštalacij v 8 letih za stavbe oziroma 16 le-
tih, kar velja za stanovanjske stavbe).

Strokovna razprava je opozorila, da v tehnični smernici [12] ni
nič napisanega iz standardov:
– SIST IEC 60364-5-55:2006,
– SIST IEC 60364-5-55:2006/A2:2009 in
– SIST HD 384.5.551 S1:2004,

ki obravnavajo dodatne zahteve za zaščito pri direktnem in in-
direktnem kontaktu ter dodatne zahteve pri vgrajenih razsmer-
nikih. Prav tako ni omenjen standard SIST HD 60364-7-
712:2005, Električne inštalacije zgradb – 7-712. del: Zahteve za
posebne inštalacije ali lokacije – Sončna fotonapetostna napa-
jalna omrežja [17], ki opredeljuje dodatne zahteve za enosmerni
del omrežja.
Kar zadeva predlog za pripravo novega standarda (IEC 60364-
7-712), je ta šele v fazi CD (Committee Draft) in bosta do spre-
jetja verjetno minili še kakšni dve leti, zato naj se upošteva zgo-
raj omenjen standard.
V strokovnih okoljih poteka tudi razprava o izdelavi tehnične
smernice za fotovoltaike [18] in prihaja do posameznih stro-
kovnih pobud [19]: »Pri tem bi dodal samo to, da je Evropska
komisija izdala mandat M/443 za pripravo harmoniziranih stan-
dardov za področje močnostnih kablov, kablov za signalne na-
prave in kablov za komunikacije. Po informacijah, ki sem jih do-
bil, so na 139. seji Strokovnega sveta pri CENELEC sprejeli na
znanje, da bodo v Nemčiji obnovili standard E DIN VDE 0132
(VDE 0132), Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im
Bereich elektrischer Anlagen (Firefighting and assistance in or
near electrical Installations). Na Slovaškem obstaja standard
STN 34 7661, »Products for distribution of electrical energy,
control and communication for the purpose of fire safety – Ca-
bles and wires. Strokovni svet pri CENELEC je sprejel sklep,
da Nemcem in Slovakom za pripravo teh dveh standardov ni
treba opraviti notifikacije. Oba ta dva standarda sta s področja
mandata M/443 in bosta tako dolgo veljala v Nemčiji oziroma
na Slovaškem, dokler ne bodo sprejeli evropskih standardov s
tega področja. Morda bi lahko tudi v Sloveniji razmišljali, da bi
sprejeli standard. Če bomo sprejeli tehnično smernico s tega
področja – za eno in drugo bo potreben denar, ki naj bi ga dalo
ministrstvo, bo ta morala v notifikacijo na portal TRIS. Če bo v
Sloveniji sprejeta tehnična smernica, potem bomo morali Slo-
venci preko SIST javiti deviacijo iz tehnične smernice v evrop-
ski standard kot A-deviacijo. Res je, da sta to ločeni zadevi,
vendar imajo Nemci standard o gašenju požarov na področju
elektrotehnike (VDE 0132!). V vsakem primeru bi bilo treba
vključiti SIST!«
Do danes smo videli že veliko sončnih elektrarn, vendar na no-
beni nismo opazili oznake na razdelilnih omaricah (stikalnih
blokih), da so na strehi sončne celice (pomembno za gasilce)!

Strokovna usposobljenost vzdrževalcev
nizkonapetostnih električnih inštalacij

Vzdrževalci nizkonapetostnih električnih inštalacij dokazujejo
strokovno usposobljenost z doseženo poklicno izobrazbo. S
Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
[20] je določeno, da je strokovna oseba elektrotehniške stroke
oseba, ki na podlagi strokovne izobrazbe, znanja in izkušenj ter
poznavanja tehničnih predpisov in standardov s področja svo-
jega dela kot tudi predpisov s področja varstva pri delu lahko
predvidi nevarnosti in tudi varstvene ukrepe, ki te nevarnosti
omejijo in preprečijo.
Pravilnik določa, da na elektroenergetskih objektih in elektroe-
nergetskih postrojih smejo samostojno delati ali voditi dela
samo ustrezno usposobljeni in posebej pooblaščeni delavci.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo biti usposobljeni za varno
delo po določenih vrstah in obsegu nevarnosti električnega
toka v skladu s splošnim aktom o varstvu pri delu in Zakonom
o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD) [22].

Pravilnik [20] v 24. členu določa dela na elektroenergetskih ob-
jektih in elektroenergetskih postrojih električnih naprav in opremi,
ki se delijo na tri kategorije:
a) dela v breznapetostnem stanju,
b) dela v bližini naprav, ki so pod napetostjo, ter
c) dela pod napetostjo.

ZVZD [22] v 24. členu določa, da mora delodajalec usposobiti
delavca za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega raz-
merja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehno-
logije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem
procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Uspo-
sabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in
se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi ob-
navljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in
vrste nevarnosti. Preizkus teoretične in praktične usposoblje-
nosti za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu.
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in
praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo
na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja ne-
varnost za poškodbe in okvare zdravja, ter za tiste delavce, ki
delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in okvare
zdravja pogostejše. Rok za občasne preizkuse ne sme biti
daljši od dveh let.
Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti električarjev za
varno delo pri elektro vzdrževanju mora biti torej preverjeno na
delovnem mestu najmanj vsaki dve leti (ZVZD [22]).
S tem zapisom odpiramo zelo resno razpravo o tretji kategoriji
dela na elektroenergetskih objektih in elektroenergetskih po-
strojih električnih naprav in opremi (Pravilnik [20], 24. člen), in
sicer o delu pod napetostjo.
Trdimo, da pri vzdrževanju sončnih elektrarn obstajajo zelo
močni argumenti, da bi vzdrževalci sončnih elektrarn morali biti
usposobljeni za delo pod napetostjo [1].

Strokovna usposobljenost vzdrževalcev nizkonapetostnih
električnih inštalacij za delo pod napetostjo

Usposabljanje ali izobraževanje delavcev za delo pod napetostjo
v slovenskih pravnih osebah je mogoče izvesti v skladu s slo-
vensko zakonodajo ter zahtevami Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport oziroma Mi-
nistrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
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Analiza slovenske zakonodaje, ki ureja usposabljanje ali iz-
obraževanje delavcev, električarjev monterjev ali vzdrževalcev,
omogoča naslednje možnosti za področje dela pod napetostjo:
– redno izobraževanje (srednje in visokošolsko),
– redno poklicno izobraževanje (srednje, višješolsko in nacio-
nalna poklicna kvalifikacija),

– usposabljanje v skladu z zahtevami varnosti in zdravja pri delu.

Analiza programov na podlagi slovenske zakonodaje, ki omo-
goča izobraževanje odraslih, je organizacijam za izobraževanje
odraslih, šolam in zasebnikom dala le en program, ki bi spod-
bujal delo pod napetostjo, in sicer v višji strokovni šoli ICES. Uč-
benik [24, 25] oziroma ICES znotraj predmeta Varovanje oko-
lja in varstvo pri delu v 1. letniku višje strokovne šole, smer
Elektroenergetika, obravnava problematiko dela pod napetostjo.

V Sloveniji je dana pobuda za pripravo poklicnega standarda kot
dokumenta, ki vsebuje naziv poklica, ključna dela, oceno potreb
glede na dolgoročni razvoj dejavnosti, in sicer za nacionalni po-
klicni kvalifikaciji:
– izvajalec del na nizkonapetostnih industrijskih sistemih pod
napetostjo,

– izvajalec del na nizkonapetostnih distribucijskih sistemih pod
napetostjo.

Delovna skupina je pripravila osnutek poklicnega standarda.
Vztraja na časovni omejenosti certifikata nacionalne poklicne
kvalifikacije na obdobje dveh let z argumentacijo, da je treba vsaj
na dve leti preverjati kompetentnost izvajalcev dela pod nizko
napetostjo. V oktobru in novembru 2011 je potekala razprava na
ravni Republike Slovenije v okviru Strokovnega odbora za po-
klicne standarde in Strokovnega sveta RS za poklicno in stro-
kovno izobraževanje v zvezi z obema predlaganima nacional-
nima poklicnima kvalifikacijama – najverjetneje bo pobuda
ustavljena, ker je sprožena razprava, ali sta predlagani nacio-
nalni poklicni kvalifikaciji resnično nova poklica ali le novi me-
todi dela električarjev.

V slovenskem okolju so v praksi uveljavljene pravne podlage za
vzpostavitev in izvajanje dela pod napetostjo v okviru zakono-
daje s področja varnosti in zdravja pri delu. Pravna podlaga to-
vrstnega dela v slovenski elektroenergetski prostor je določena
z zakonodajo, in sicer z:
– Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) [22] in
– Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega
toka [20].

S 3. decembrom 2011 je začel veljati Zakon o varnosti in zdravju
pri delu – ZVZD-1 [23], ki je na to področje prinesel nekaj no-
vosti.
Medtem ko ZVZD daje splošne okvire za uveljavljanje in zago-
tavljanje varnosti in zdravja pri delu, so v pravilniku [20] obvez-
nosti in zahteve glede dela pod napetostjo opredeljene natan-
čneje. Pravilnik v poglavju Varno delo pod napetostjo v 54.
členu določa varstvene ukrepe in opozorila, in sicer:
Delo pod napetostjo predstavlja v primeru, da niso izvedeni po-
sebni in ustrezni varstveni ukrepi, veliko nevarnost za delavce,
elektroenergetske postroje, električne naprave, električno
opremo, električne inštalacije in okolico.
Dela na delih elektroenergetskih objektov in elektroenergetskih
postrojev ter na električnih napravah oziroma opremi pod nape-
tostjo so dovoljena v izjemnih primerih, kar mora biti opredeljeno
in utemeljeno ter podrobno opredeljeno v internih predpisih.

Poseben interni predpis mora obvezno vsebovati podrobna do-
ločila za varno delo pod napetostjo, v katerih morajo biti med
drugim vključene tudi naslednje zahteve:
– delavci, ki taka dela izvajajo, morajo biti strokovnjaki elek-
trotehniške stroke ter glede na vrsto del in obseg nevarno-
sti še posebej usposobljeni,

– delavci morajo biti zdravstveno pregledani in morajo biti
zdravstveno sposobni za takšna dela,

– izbrani sistem dela pod napetostjo in delovni postopek mo-
rata biti vnaprej določena in preverjena,

– delavci morajo glede na izbrani način dela pod napetostjo
uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo, izolirna
orodja ter druga zaščitna sredstva in opremo,

– izdelana morajo biti pisna navodila za vsako vrsto dela po-
sebej,

– na mestu dela morata biti zagotovljena reševanje in prva po-
moč v primeru poškodbe delavca z električnim tokom,

– določeni morajo biti dokumenti za varno delo pod nape-
tostjo (ti niso isti kot tisti, ki se izdajajo za dela v breznape-
tostnem stanju in za dela v bližini delov pod napetostjo), nji-
hova vsebina in oblika ter postopek izdajanja.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je v januarju 2007
založil in izdal slovenski standard SIST EN 50110-1:2007, Obra-
tovanje električnih inštalacij [21], v decembru 2010 pa je bil stan-
dard izdan v slovenskem jeziku. Slovenski prevod standarda je
izjemno dragocen dokument, saj omogoča poenotenje termi-
nologije med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z delom pod nape-
tostjo.
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Pravilnik [20] in standard [21] se med seboj razlikujeta, razlike
pa so prisotne tako v posameznih definicijah kot v določitvi na-
petostnih razredov. Te razlike je treba uskladiti z dopolnitvami,
posodobitvami in spremembami pravilnika [20]. Sodobnost SIST
EN 50110-1:2007 narekuje dopolnitev in spremembe skoraj
dvajset let starega pravilnika [20].
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma IRSD
sta prevzela obveznost dopolnitev in sprememb pravilnika [20]
ter v ta namen konec leta 2010 že tudi imenovala delovno sku-
pino, ki naj bi to nalogo opravila do konca leta 2011.

Za izvajanje dela pod napetostjo na nizki napetosti je treba iz-
polniti tri osnovne pogoje, ki so:
– predpisana in preizkušena tehnologija dela,
– strokovno usposobljeno osebje, usposobljeno na podlagi
potrjenega programa, ki zajema teoretični in praktični del na
poligonu,

– osebna varovalna oprema, izolirana orodja ter druga za-
ščitna sredstva in oprema.

Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizki napetosti

Že od leta 2006 v slovenskem elektroenergetskem okolju akti-
vno poteka promocija dela pod napetostjo. Po uvodnih preda-
vanjih [26, 27] je sledila organizacija Konzorcija DPN v letu 2007
in ustanovitev tehničnega odbora SIST/TC DPN istega leta.
Z ustanovitvijo Konzorcija DPN so nastali pogoji za podpis po-
godbe med C&G in HEP NOC (poligon za teoretično in prakti-
čno usposabljanje na Hrvaškem), s katero je pridobljena pravica
za prevod sistemskih priročnikov, ki izpolnjujejo zahtevo pravil-
nika [20] (54. člen), da morata biti izbrani sistem dela pod na-
petostjo in delovni postopek vnaprej določena in preverjena.
C&G je nato na podlagi zahtev veljavnega ZVZD pridobil do-
voljenje za delo (46. člen ZVZD). Minister za delo, družino in so-
cialne zadeve je izdal dovoljenje za pripravljanje in izvajanje
usposabljanja delavcev za varno delo (48. člen ZVZD) ter pred-
pisal vodenje vpisnika. Tako je družba C&G, d.o.o., Ljubljana,
na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve št. 02039-10/2007, izdane 16. aprila 2007, pridobila do-
voljenje za opravljanje strokovne naloge varnosti pri delu – pri-
pravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo
(vpisano v vpisnik pod št. 232).

Za pristop k usposabljanju za delo pod napetostjo na nizki na-
petosti je bilo treba izdelati sistemske priročnike, ki jih je za in-

dustrijsko okolje založilo podjetje C&G d.o.o., Ljubljana, že leta
2007. Danes po uspešnem prevodu standarda SIST EN 50110-
1 je izdana druga izdaja in prva izdaja priročnikov za distribu-
cijo, in sicer:
– Splošni pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki na-
petosti (SPID - NN) [30],

– Pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti
(PID - NN) [31],

– Tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo na
nizki napetosti (TOOO - NN) [32].

Priporočljivo je, da se usposabljanja za delo pod napetostjo iz
posameznega podjetja udeležita vsaj dva izvajalca oziroma
električarja (vzdrževalec/monter) in en član vodstvenega kadra
(vodja elektrovzdrževanja/koordinator).

Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizki napetosti se iz-
vaja v naslednjih fazah:
1. Teoretični uvodni del
Teoretično usposabljanje traja en dan ter obsega področje
varstva pri delu, Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo
električnega toka, ZVZD in priročnikov o delu pod nape-
tostjo na nizki napetosti.

2. Teoretično in praktično usposabljanje
Teoretično in praktično usposabljanje za izvajalce (vzdrže-
valce/monterje) in koordinatorje na poligonu HEP NOC.
Usposabljanje za monterje traja deset dni, medtem ko uspo-
sabljanje za koordinatorje traja tri dni.

3. Praktično usposabljanje
Praktično usposabljanje na lastni – specifični opremi v pri-
sotnosti inštruktorjev HEP-NOC in specialistov C&G, v ka-
terem sodelujejo tako izvajalci dela kot koordinatorji. Delo-
dajalec nato izda pooblastilo za delo pod napetostjo na nizki
napetosti s kategorijo usposobljenosti na podlagi predpisa-
nega določenega postopka usposabljanja in izdanega potr-
dila o uspešno zaključenem usposabljanju.

4. Vzdrževanje strokovne usposobljenosti z obnovitvijo znanja
Vzdrževanje strokovne usposobljenosti na področju dela
pod napetostjo na nizki napetosti zahteva stalno prakso in
vsakodnevno oziroma pogosto delo pod napetostjo na aktiv-
nem omrežju oziroma opremi. Priporočljivo je, da se obno-
vitveno usposabljanje za izvajalce dela pod napetostjo in ko-
ordinatorje izvaja na dve leti oziroma v skladu s splošnimi
pogoji za izvajanje dela pod napetostjo (priročnik SPID-NN).
Standard SIST EN 50110 v skladu z dobro prakso priporoča
letno preverjanje oziroma obnovo pooblastila, ki ga izdaja de-
lodajalec na podlagi pridobljenih potrdil o opravljenem uspo-
sabljanju.

Minimalni pogoji za usposabljanje za izvajalca dela pod nape-
tostjo na nizki napetosti so pogoji, ki jih zahteva pravilnik [20],
in priporočenih najmanj 1–2 leti izkušenj za izvajalca na elek-
tričnih inštalacijah pri delih v breznapetostnem stanju.
V slovenskem okolju je usposobljenih že več kot sto elektro-
tehniških strokovnjakov za delo pod napetostjo (koordinatorji in
monterji/vzdrževalci) iz več kot deset podjetij (proizvodnja, di-
stribucija, prenos, industrija in montažerska podjetja). Na sliki 4
je predstavljen primer zamenjave varovalnega podnožja s 50A
na 63 A z metodo dela pod napetostjo, saj je na nizkonapeto-
stni izvod priključena sončna elektrarna z večjo močjo – vidna
je modra oznaka kot opozorilo, da je priključena mala elektrar-
na (sončna elektrarna) na tem nizkonapetostnem izvodu zara-
di nevarnosti napetosti in oddajanja energije sončne elektrarne
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Slika 3: Sistemski priročniki za delo pod napetostjo na nizki
napetosti (industrijsko okolje)
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v omrežje (slika 5
– nalogo so opra-
vili monterji za
delo pod nape-
tostjo iz distribuci-
je Elektro Gorenj-
ska, september
2011).
V posebnem član-
ku [1] so predsta-
vljeni argumenti
za delo pod nape-
tostjo pri vzdrže-
vanju sončne
elektrarne. Dej-
stvo je, da sončni
generator oziroma
fotonapetostn i
moduli oziroma
sončna elektrarna
ob prisotni svetlo-
bi generirajo elek-
trično napetost, ki
je pri večini son-
čnih elektrarn višja
od dovoljene meje
120 V enosmer-
ne napetosti (pri
večjih elektrarnah
je ta nivo med 800
in 1000 V).
Dejstvo je, da je
vzdrževanje son-
čnih elektrarn ne-
varno in da je tre-
ba uporabiti me-
todo dela pod na-
petostjo, za katero
se je treba uspo-

sobiti in opremiti z osebno varovalno opremo (izolacijske roka-
vice, čelada z vizirjem in drugo) ter z izolacijskim oziroma izo-
liranim orodjem, da bi se delo opravilo varno.
Z našim pogodbenim partnerjem, vzdrževalcem sončne elek-
trarne (slika 1), delamo na skrbni analizi oziroma oceni tvega-
nja zaradi možnega električnega udara, ki bi lahko nastal pri red-
nem vzdrževanju sončne elektrarne. Skupaj smo prepoznali
točke [1], na katerih del pri vzdrževanju sončne elektrarne ni mo-
goče opraviti varno brez metode dela pod napetostjo ob uporabi
zahtevane osebne varovalne opreme in izoliranega orodja. Naš
partner je že od leta 2007 ustanovni član Konzorcija DPN in se
pripravlja za usposabljanje svojih vzdrževalcev za delo pod na-
petostjo.

Usposabljanje gasilcev za gašenje požara sončne
elektrarne

Omenili smo, da je pri sončni elektrarni prisotna enosmerna na-
petost, višja od dovoljenih 120 V, kar pomeni, da semorajo gasilci
in drugo osebje pri gašenju požara, v katerem je udeležena son-
čna elektrarna, zavedati možnosti električnega udara [1, 2].
Slovenski poklicni in prostovoljni gasilci so se začeli zavedati te
problematike ob prvem slovenskem požaru, ki se je zgodil v le-
tošnjem letu [33, 34].

Po prvem slovenskem požaru [34], v katerem je bila udeležena
sončna elektrarna, se je začela razprava o urejanju tega po-
dročja in je bila opravljena analiza takratnega ukrepanja, po-
sledično pa so bili podani predlogi za oblikovanje delovne sku-
pine, v katero bi bili vključeni predstavniki resornih ministrstev
ter strokovnjaki s tega področja. Ta skupina bi morala pripraviti
natančna navodila, kako ravnati ob tovrstnih požarih. Njeno delo
bi moralo biti usmerjeno v obveščanje gasilcev o lokacijah son-
čnih elektrarn in v pripravo zakonskih sprememb za več reda na
tem področju. Oblikovati bi bilo treba takšno delovno skupino
(primer [18]), ki bi osvetlila ta interdisciplinarni problem. Vklju-
čiti bi bilo treba strokovnjake požarne varnosti, gasilce, proiz-
vajalce in investitorje ter projektante sončnih elektrarn ob pod-
pori strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu ter specialistov za
delo pod napetostjo. Verjetno so ob investitorjih za problema-
tiko zainteresirane tudi zavarovalnice in državne institucije, ki
skrbijo za promocijo in s stimulacijami pospešujejo gradnjo ob-
novljivih energijskih virov oziroma sončnih elektrarn.
Vsaka na hitro in ne dovolj premišljena oziroma enostranska
odločitev lahko ogrozi ali celo ustavi nadaljnjo gradnjo sončnih
elektrarn. Zato bi interdisciplinarna delovna skupina morala hi-
tro in strokovno ukrepati, da bi se preprečile polinformacije v slo-
venskem okolju.
Odpira se vprašanje, po kateri zakonodaji bi bilo mogoče uspo-
sobiti gasilce za delo pod napetostjo ob gašenju sončne elek-
trarne.
Aktualnost problematike se kaže tudi v zadnji dopolnitvi Pravil-
nika o požarnem redu [35]. Stroka je prepričana, da bi moral biti
prav vsak objekt s sončno elektrarno z vidika požarne varnosti
obravnavan bolj skrbno in bi moral imeti tudi obvezno izdelan
požarni načrt, kar je doseženo z dopolnitvijo pravilnika [35], iz-
dano 6. maja 2011, da se v 2. členu na koncu drugega odstavka
doda besedilo: »Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte,
ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno elek-
trično omrežje.« Ta sprememba se bo začela uporabljati s 1. ja-
nuarjem 2012.

Sklep

V članku smo se posebej osredotočili na zahteve glede uspos-
obljenosti upravljavca in vzdrževalca sončnih elektrarn. Ker ni-
mamo lastnih upravljavcev in vzdrževalcev, nas je zanimalo,
kakšne zahteve moramo kot investitor prenesti na pogodbenega
partnerja v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem tako vsebin-
sko kot tudi formalno s stališča potrebnih strokovnih kadrov za
to opravilo.
Kot strokovnjaki, ki smo soudeleženi tudi pri gradnji manjših son-
čnih elektrarn, smo naleteli na strokovne dileme, kako bodo
drugi investitorji (npr. kmetje ali fizične osebe), ki niso sami
usposobljeni za upravljanje in vzdrževanje sončne elektrarne,
izpolnili predpisane zahteve, še posebej, ker večina zgrajenih
sončnih elektrarn ni potrebovala gradbenega dovoljenja.
Kako v tem primeru tolmačiti veljavne predpise glede upravlja-
nja in vzdrževanja sončnih elektrarn, ko investitor ni strokovna
oseba, ni pravna oseba in ni v funkciji delodajalca s stališča var-
nosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti?

Preučitev zakonodaje nam odpira vrsto vprašanj.

Ob kritičnem branju predpisov se odpira vprašanje, kaj je to
mala elektrarna. To sta naprava in postroj za proizvodnjo elek-
trične energije, ki zgrajena na mestu postavitve po posebnem
projektu in za katera je potreben poseben nadzor.

OBNOVLJIVI VIRI IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE
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Slika 4: Modra oznaka – opozorilo na
nizkonapetostni priključek male
elektrarne (sončne elektrarne)

Slika 5: Menjava opreme z metodo dela pod
napetostjo



Kakšna je moč te male elektrarne? Kaj je to poseben projekt?
Kaj je s sončnimi elektrarnami brez gradbenega dovoljenja? Kdo
določa, katera od številnih elektrarn je predmet nadzora?
Resno je vprašanje, kaj naj storijo lastniki sončnih elektrarn, ne-
strokovnjaki (npr. kmetje, fizične osebe), ki ne izpolnjujejo zah-
teve po strokovni izobrazbi. Ali naj pogodbeno najemajo stro-
kovnjake z izpitom? Kaj naj usposobljeni upravljavci naredijo v
primerih, ko ni bilo gradbenega dovoljenja in tehničnega pre-
gleda? Kdo bo v tem primeru prevzel odgovornost za pravilno
obratovanje in vzdrževanje v skladu z zahtevami varnosti in
zdravja pri delu ter požarne varnosti?
Strokovnjaki, komisija ter izvajalci po pravilniku in drugi zainte-
resirani bi morali odgovoriti na ta zastavljena vprašanja oziroma
nejasnosti. Dejstvo je tudi, da so nekatera vprašanja vezana tudi
na druga področja, kot so varnost in zdravje pri delu ter požarna
varnost. Ta interdisciplinarnost zahteva kritičen premislek in
analizo praktičnih učinkov zakonodaje.
Predstavljena sta usposabljanje preglednikov električnih inšta-
lacij in zakonodajna zahteva, da je treba do konca leta 2011 iz-
delati standard in katalog za nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Odprli smo, tudi v zadnjem času zelo aktualno problematiko
vzdrževanja električnih inštalacij [1, 24–32] oziroma sončnih
elektrarn z metodo dela pod napetostjo. Glede na to, da je
varna meja enosmerne napetosti za vzdrževalce, UDC=120V, je
izvajalce vzdrževanja sončnih elektrarn nujno treba usposobiti
za delo pod napetostjo. Nekaterih vzdrževalnih del, na primer
zamenjave okvarjenega fotonapetostnega modula, namreč ni
mogoče izvesti drugače kot pod napetostjo.
Pri izvajanju meritev in preskušanj je treba upoštevati predpi-
sano v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri-
čnega toka in standardu SIST EN 50110, saj se je treba zave-
dati, da se osebje pri meritvah zavestno dotika galvanskih
kontaktov na različnih potencialih.
Opozorili smo tudi na problematiko gašenja sončnih elektrarn
zaradi prisotnosti previsoke napetosti. Ostaja vrsta tehničnih,
taktičnih in pravnih vprašanj v zvezi z gašenjem sončnih elek-
trarn na strehah, kar presega obseg tega članka. V povezavi s
tem pa opozarjamo na usposabljanje poklicnih in prostovoljnih
gasilcev ter drugih udeleženih oseb ob gašenju požara, v kate-
rem je udeležena sončna elektrarna, v zvezi z nevarnostjo elek-
tričnega udara.
Na koncu odpiramo še dve vprašanji o rednem vzdrževanju
sončnih elektrarn na strehah, ki sta povezani z varstvom in
zdravjem pri delu, in sicer vprašanje čiščenja fotovoltaičnih pa-
nelov na višini in vprašanje ogrožanja splošne varnosti zaradi
opuščanja snegolovov oziroma snegobranov kot konstrukcij-
skega elementa na strehah. V praksi sta oba problema že
ugotovljena in jih bodo morali rešiti projektanti in izvajalci ozi-
roma investitorji. S stališča varstva in zdravja pri delu bo stroka
dopolnila izjavo o varnosti z oceno tveganja za višinsko delo
vzdrževalcev pri čiščenju sončnih elektrarn na strehah ter pro-
jektanti in konstruktorji panelov pri reševanju zdrsa gmot snega
s streh.

Popravek:

V prejšnji številki je »tiskarski škrat« povzročil izpad navedbe vseh
avtorjev članka»Vzdrževanje sončnih elektrarn odpira vprašanja varnega
dela pod napetostjo in varnega gašenja požara«. Avtorji članka so:
mag. Viktor Lovrenčič, univ. dipl. inž. el., Matjaž Lušin, dipl. inž. el.,
mag. Damjan Seme, univ. dipl. inž. el.
Avtorjem in bralcem se za napako iskreno opravičujemo!
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