
Uvod

Potem ko smo objavili članek o vzdrževanju sončnih elektrarn
v Elektrotehniški reviji ER, št. 3/11 [1], s katerim smo odprli
vprašanja varnega dela pod napetostjo in varnega gašenja
požara, ter članek o usposabljanju upravljavcev in vzdrževal-
cev sončnih elektrarn v Elektrotehniški reviji ER, št. 4/11 [2],
smo imeli več zelo konstruktivnih razgovorov s strokovnjaki, ki
se v praksi srečujejo z obravnavano problematiko.
V vmesnem času so bile objavljene zakonske spremembe in
dopolnitve Energetskega zakona (EZ-E) [3] in EZ-NPB5 [4], ki
dodatno urejajo področje upravljanja z energetskimi napravami,
izdana pa je bila tudi brošura »Koristni nasveti za izgradnjo manj-
ših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije« [6].
Zahteve EZ-Z (3. člen [3]) in EZ-NPB5 (7.b člen [4]): »Za zagota-
vljanje 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,«
dajejo novo dimenzijo obravnavani problematiki. EZ-Z (31. člen
[3]) zahteva: »Ministrstvo, pristojno za energijo, mora najkasneje
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti Pravilnik o stro-
kovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav.« (Ur. l. RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11) [5]
Ocenili smo, da so komentarji strokovnjakov in zakonske spre-
membe po objavi člankov [1, 2] dovolj močan motiv in naša
obveza, da še podrobneje obdelamo problematiko usposoblje-
nosti upravljavcev sončnih elektrarn.
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Poudariti moramo, da je za tolmačenje predpisov pristojno le
ministrstvo, ki jih je izdalo, in da kot strokovnjaki, ki želimo spo-
štovati in v praksi izvajati predpisane zahteve, skušamo opozoriti
na vrzeli pri njihovem izvajanju.
Zavedamo se, da so kolegi električarji lahko drugačnega mnenja,
saj imajo drugačne praktične izkušnje in težave pri upravljanju
sončnih elektrarn. Kljub nevarnosti, da bomo kakšno zadevo
zapisali drugače, kot problematiko razumejo drugi strokovnjaki,
ki opravljajo druge naloge in imajo tudi drugo formalno izobrazbo,
verjamemo, da smo glede na vložen čas in energijo dovolj kom-
petentni, da razjasnimo dileme in damo napotke za reševanje
praktičnih težav ter usmeritve pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Predstavitev problematike upravljanja
sončnih elektrarn
Strokovnjaki smo, ki v praksi sodelujemo z lastniki sončnih elek-
trarn. Ko smo zgradili sončne elektrarne v skladu z zahtevami
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in pridobili uporabno dovo-
ljenje, smo lastniku predlagali, da na izbranega partnerja
prenese zahteve upravljanja in vzdrževanja.
Partnerju smo postavili zahteve glede usposobljenosti osebja,
vključenega v upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn.
Postavili smo zahteve, da sončne elektrarne obratujejo zane-
sljivo in varno, kar je zahteva tudi zakonodaje (EZ). Postavili
smo zahteve za varnost in zdravje osebja pri delu ter požarno
varnost sončnih elektrarn. Postavili smo zahteve, da investicija
z odličnim upravljanjem, obratovanjem in vzdrževanjem povrne
vložena sredstva in realizira načrtovan donos lastnikom.
Ob urejanju pogodbenih odnosov se je pojavilo vprašanje upra-
vičenosti obsega usposobljenosti osebja, upravljavcev in
vzdrževalcev za naloge, ki so zapisane v pogodbi.
Poudariti moramo, da sta upravljanje in vzdrževanje sončnih
elektrarn zelo mladi storitvi v slovenskem prostoru.
Tokrat ne bomo razpravljali o vzdrževalcih, ki pri svojem delu
delajo pod napetostjo, ter o nevarnostih električnega udara za
električarje ob vzdrževanju in za gasilce ob gašenju sončnih
elektrarn, ko sončni generator generira napetosti, višje od
zakonsko dovoljenih 120 V enosmerno.
Raziskali smo le ozko področje upravljanja energetskih naprav ozi-
roma malih elektrarn oziroma sončnih elektrarn v Sloveniji. Zbrani
podatki so zgovorni in zahtevajo strokovno razpravo in ukrepe.
Dejstvo je, da je v Sloveniji že 1396 sončnih elektrarn pridobilo
deklaracijo za proizvodne naprave električne energije iz obnovlji-
vih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom (Register JARSE,
dne 20. 2. 2012) [7]. Iz tega registra ni mogoče ugotoviti, koliko
proizvodnih naprav je zgrajenih po kriteriju enostavnih naprav in
koliko z gradbenim dovoljenjem, slednje so v manjšini.

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.
Brošura (točka 5.3 [6]), ki jo najdemo na večjih spletnih naslovih, je
tudi opredelila strokovno usposabljanje za upravljanje energetskih
naprav: »Strokovno usposabljanje in strokovni izpit za upravljanje
energetskih naprav morajo opraviti upravljavci energetskih naprav,
kot to ureja Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu zna-
nja za upravljanje energetskih naprav.« (Ur. l. RS, št. 41/09)
Upravljavci SPTE-postrojev, katerih nazivna moč presega 500 kW,
in vodnih turbin, katerih nazivna moč presega 500 kW, so po zgo-
raj navedenem pravilniku dolžni opraviti usposabljanje in strokovni
izpit za upravljanje teh naprav. Za upravljanje in vzdrževanje osta-
lih energetskih naprav, za katere po pravilniku ni predpisano
strokovno usposabljanje, morajo upravljavci poznati navodila za
tehnično pravilno in varno obratovanje, tehnične predpise za tovr-
stne naprave in ukrepe za racionalno rabo energije.
V tem navodilu [6] pogrešamo jasnejši zapis zahtev glede upra-
vljavcev malih elektrarn oziroma sončnih elektrarn (v brošuri bi bilo
treba omeniti tudi dve spremembi pravilnika [5], ki ga citiramo).
Opozorjeni smo bili na bistveno razliko med enostavnimi napravami
in napravami, zgrajenimi s projektno dokumentacijo in nadzorom (z
gradbenim dovoljenjem), saj na tej kretnici prepoznamo obveze
poučenih in usposobljenih upravljavcev energetskih naprav.
Pri razumevanju pravilnika [5] moramo biti pozorni tudi na zah-
tevo, da podjetje, ki ima v upravljanju veliko hidroelektrarno nad
npr. 10 MW in ki ima v lasti še MHE ali sončno elektrarno, mora
imeti ob vseh upravljavcih energetskih naprav, kot so tehnični
vodja, vodja obratovanja, dispečer, stikalničar, upravljavec
vodne turbine, tudi upravljavca malih elektrarn.
Poudariti moramo, da je teoretično za vse naštete upravljavce
lahko to ista oseba, če naredi preizkus znanja z vseh področjih,
ki jih določa pravilnik [5]. Posameznik mora ob prijavi na izpit
določiti, za katerega upravljavca energetskih naprav želi opraviti
preverjanje znanja – na prijavi lahko najdemo tudi 26 različnih
prijavnih pozicij za upravljavce (http://www.zdes-zveza.si/).
Dodajmo k temu legitimne interese lastnikov mikro generacij, ki so
izdelane po standardu SIST EN 50438 [8], da se poenostavi posto-
pek usposabljanja za upravljavca malih elektrarn, npr. izjava ob
tehničnem/inšpekcijskem pregledu za enostavno napravo, da je
seznanjen oziroma poučen z navodili in drugimi zahtevami. Ti last-
niki najdejo argumente v tem, da se te naprave priključujejo na
omrežje kot običajni aparati, kot npr. priklop štedilnika [6], ter imajo
na podlagi tega standarda znak CE, ko mora v tem primeru inve-
stitor k vlogi za izdajo soglasja za priključitev priložiti še navodilo za
uporabo, izjavo proizvajalca proizvodne naprave o vgrajeni zaščiti
po SIST EN 50438 [8] (oboje v slovenskem jeziku) ter podatke o
vodih in njihovem poteku od merilnega mesta do točke predvide-
nega priklopa proizvodne naprave, če bo proizvodna naprava
priključena za obstoječim merilnim mestom za odjem.
Nadaljnja analiza stanja odpira inženirska vprašanja razume-
vanja posameznih pojmov: kaj je to upravljanje z energetskimi
napravami, kaj je proizvodna naprava in kaj je elektrarna, kaj
je mala elektrarna (ali je ta pojem vezan na inštalirano moč) ter
druga vprašanja.
Analiza nas je pripeljala do ugotovitve, da v slovenskem okolju
različno razumemo zahteve v zvezi z usposobljenostjo upra-
vljavca sončne elektrarne.
Podatki in informacije kažejo, da investitorji enostavnih naprav ozi-
roma naprav brez gradbenega dovoljenja nimajo poučenih
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upravljavcev. Pri investitorjih z gradbenim dovoljenjem je v evidenci
le 24 upravljavcev malih elektrarn, od tega jih je v letu 2011 naredilo
preizkus znanja 18 (nekateri celo prihajajo iz istega podjetja).
Na koncu smo analizirali ponudbo subjektov, ki poučujejo in usposa-
bljajo upravljavce energetskih naprav (ZDES, ICES, ZVD, ED-MB).
Eni poudarjajo elektrotehniško stroko in drugi strojniško. Na spletu
smo zasledili, da je le na enem naslovu najti ponudbo za poučitev z
navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje, seznanitev s teh-
ničnimi predpisi o tovrstnih napravah in ukrepi za racionalno porabo
energije (http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/aktivnosti.html),
pa še ta za strojniško stroko (npr. kogeneracija).
Da bi raziskava imela smisel, smo si postavili za cilj, da argu-
mentirano in strokovno postavimo zahteve, ki jih moramo kot
investitor prenesti na pogodbenega partnerja v zvezi z upra-
vljanjem in vzdrževanjem tako vsebinsko kot tudi formalno s
stališča potrebnih strokovnih kadrov za to opravilo.
Po vsem, kar je zapisano, je logično, da smo s partnerjem za upra-
vljanje sončnih elektrarn lahko različno razumeli naše zahteve
glede upravljanja in vzdrževanja glede usposobljenosti osebja.
Ker smo kot strokovnjaki 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 sončnih elektrarn, ob dejstvu, da le-
te pri gradnji niso potrebovale gradbenega dovoljenja, obvladovali
njihovo upravljanje in vzdrževanje v skladu s predpisi.
Kako v tem primeru razumeti (tolmači jih pristojno ministrstvo)
veljavne predpise glede upravljanja in vzdrževanja sončne
elektrarne, trajnega obratovanja in doseganja meril kakovosti

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?
Pričakujemo lahko polemiko med strokovnjaki različnih področij, saj je
problematika interdisciplinarna in zadeva zakonodajalce (več ministr-
stev), nadzor (inšpekcije), investitorje, SODO, distributerje, projektante,
strokovnjake na področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varno-
sti, celo gasilce in zavarovalnice ter druge zainteresirane.
V spodbudo nam je pravkar sprejet EZ-E [3], ki nam omogoča,
da v javni razpravi jasneje opredelimo nekatere zahteve v zvezi
z upravljanjem sončnih elektrarn.
Lastniki sončnih elektrarn se morajo zavedati materialne odgo-
vornosti za zagotavljanje varnosti ob obratovanju in se soočiti z
obveznostmi v zvezi s pooblaščenim in strokovnim upravlja-
njem in vzdrževanjem le-teh.
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Zakonodajni okviri strokovnega usposabljanja

Ob analizi zakonodajnih okvirov ter strokovnega izobraževanja in
usposabljanja, ki določajo obseg in vsebino, ki bi jo morali formalno
in dejansko dosegati delavci, upravljavci in vzdrževalci sončnih
elektrarn, smo spoznali, da potrebujemo pomoč pri razumevanju
predpisov. Problematika je kompleksna ter zahteva podrobno
poznavanje in razumevanje predpisov zelo širokega spektra.
Z objavo članka [2] smo odprli razpravo o tej problematiki, ki jo sedaj
na podlagi komentarjev in razgovorov še dopolnjujemo.

Strokovno izobraževanje in usposabljanje električarjev se izva-
jata v skladu s slovensko zakonodajo. Analiza slovenske
zakonodaje, ki ureja strokovno izobraževanje in usposabljanje
električarjev, nudi naslednje možnosti:
– redno izobraževanje (srednje- in visokošolsko),
– redno poklicno izobraževanje (srednje- in višješolsko)
– nacionalna poklicna kvalifikacija,
– usposabljanje v skladu z zahtevami področnih predpisov

(upravljanje elektroenergetskih naprav, varnost in zdravje pri
delu, požarna varnost �).

Bistvena razlika je v tem, da je formalna izobrazba trajna in se
dokazuje z diplomo oziroma spričevalom, potrdilo o usposabljanju
pa nima trajne veljavnosti oziroma področni predpisi zahtevajo
obdobno preverjanje znanja (npr. na dve leti za varnost in zdravje
pri delu ter požarno varnost, na pet let za upravljanje elektroener-
getskih naprav).
V nadaljevanju bomo predstavili zakonodajo oziroma predpise,
ki zahtevajo za upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn
dodatno usposabljanje strokovnjakov z zahtevano izobrazbo in
delovno dobo, kar je treba periodično preverjati (odvisno od
predpisa vsaki dve leti, vsakih pet let).
Aktivnosti upravljanja, vzdrževanja in potrebnih posegov v
sisteme električnih inštalacij so izvedljive in dovoljene samo
ustrezno usposobljenemu osebju.

Predpisi govorijo o usposobljeni in poučeni osebi, ki je lahko
upravljavec male elektrarne. Zato je prav, da ugotovimo, kdo je
usposobljena, strokovna in poučena oseba. Na področju var-
nosti in zdravja pri delu je usposabljanje obveznost delodajalca
(ZVZD-1, [9]), pri čemer pojasnilo pojmov strokovne in poučene
osebe najdemo v Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo
električnega toka (5. člen [10], pojma 34 in 35), in sicer:
– strokovna oseba elektrotehniške stroke je oseba, ki na pod-

lagi 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 kate-
rih lahko pride pri neustreznem ravnanju ob izvajanju
določenih 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.

Standard SIST EN 50110-1:2007, Obratovanje električnih inšta-
lacij [11], med pojmi ločuje strokovno in poučeno osebo ter laika:
– 3.2.3 strokovna oseba je oseba, ki ji ustrezna strokovna

izobrazba in izkušnje omogočajo, da zazna nevarnost in se
izogne tveganjem, ki jih povzroči električni tok [IEV 195-04-01,
spremenjen];

– 3.2.4 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 [IEV 826-09-02,
spremenjen],

– 3.2.5 laik je oseba, ki ni niti strokovna niti poučena.

Poenostavljeno na podlagi raziskave lahko zapišemo, da je
danes večina lastnikov sončnih elektrarn laikov, nimamo pre-
gleda nad poučenimi upravljavci in dejstvo je, da imamo v
Sloveniji le 24 usposobljenih upravljavcev z opravljenim preiz-
kusom znanja v skladu s pravilnikom [5].
Poudariti moramo, da zakonodajno odgovornost upravljanja in
vzdrževanja sončnih elektrarn s kvalificiranimi strokovnjaki
nosijo lastniki sončnih elektrarn, naprav ali objektov ne glede
na to, ali so fizične ali pravne osebe in ne glede na to, ali opra-
vljajo to delo z lastnimi ali pogodbenimi delavci.

Strokovna usposobljenost za upravljanje malih
elektrarn

Upravljavec energetskih naprav oziroma upravljavec malih
elektrarn mora biti usposobljen v skladu z zahtevami Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav [5].
Ta pravilnik (1. člen [5]) določa strokovno izobrazbo in delovne
izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja ener-
getskih naprav, ter program strokovnega usposabljanja in
preizkusa znanja, ki ju morajo opraviti ti delavci, da so zagotovljene
varnost in zanesljivost obratovanja ter učinkovita raba energije.
Zelo pozorno moramo preučiti zahteve pravilnika, zapisane v 2. in
3. členu, saj govorita o zahtevi o predpisani strokovni usposoblje-
nosti in preizkusu znanja (2. člen [5]) ter poučenosti (3. člen [5]).
Dela in naloge upravljavca energetskih naprav, za katere sta s
tem pravilnikom (2. člen [5]) predpisana strokovna usposobljenost
in preizkus znanja, lahko opravljajo delavci le po usposobitvi in
uspešno opravljenem preizkusu znanja po tem pravilniku.
Delavci (3. člen [5]), ki upravljajo in vzdržujejo energetske
naprave, za katere s tem pravilnikom nista predpisana stroko-
vna usposobitev 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 porabo energije.
Torej, na samem začetku pravilnika je zapisana »kretnica« pri zah-
tevnosti usposabljanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge
upravljanja energetskih naprav, za katere se s tem pravilnikom
predpisujeta strokovno usposabljanje in preizkus znanja (4. člen
[5]), kot so npr. tehnični vodja energetskega objekta (točka 1),
vodja energetike (točka 3), dispečer v elektroenergetskem sistemu
(točka 6), stikalničar v elektroenergetskem sistemu (točka 9) ali
upravljavec male elektrarne (točka 10).
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Tukaj moramo ponovno poudariti, da mora podjetje, v katerem
je npr. energetski objekt, stikališče, center vodenja, majhno
elektrarno, imeti za vsako od naštetih energetskih naprav v
skladu s 4. členom [5] usposobljene upravljavce. Tako tehnični
vodja ali vodja energetike ne sme opravljati delo dispečerja ali
stikalničarja ali upravljavca male elektrarne, če ni opravil stro-
kovnega usposabljanja in izdelal preizkus znanja v skladu s
pravilnikom [5] tudi za te naprave.
V skladu z zahtevami pravilnika [5] (10. točka 4. člena) je upra-
vljavec male elektrarne usposobljen strokovnjak, ki mora
opraviti usposabljanje in preizkus znanja ter opravlja dela in
naloge 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.
Zapisati je treba, kaj razumemo pod pojmom »mala elek-
trarna«, ki je zgrajena na mestu postavitve po posebnem
projektu in za katere je potreben poseben nadzor, saj je od tega
odvisno, ali bo delavec oziroma upravljavec male elektrarne
poučen ali strokovno usposobljen z opravljenim preizkusom
znanja (preglednica 1).

Raven zahtevnosti usposobljenosti (poučenosti) upravljavca
malih elektrarn se ugotavlja na podlagi informacije, ali lastnik
ima gradbeno dovoljenje ali ne v skladu z zahtevami Zakona o
graditvi 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 goriv-
nih 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.

Torej uredba [12] za razliko od ZGO-1 uvršča male oziroma sončne
elektrarne brez gradbenega dovoljenja med enostavne naprave.
Po ZGO-1 so investicijska vzdrževalna dela opredeljena kot
izvedba popravil, gradbenih inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, 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 njihove
izboljšave (točka 10.2 prvega odstavka 2. člena ZGO-1 [13]).

Za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del ZGO-1 [13] ne zah-
teva pridobitve gradbenega dovoljenja, pri izvedbi rekonstrukcije
objekta in gradnji novega objekta pa je pridobitev gradbenega
dovoljenja 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 enozna-
čno razumeli napotek, da se z investicijskimi vzdrževalnimi deli
lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve
lokacijske informacije (prva točka 6. člena ZGO-1 [13]).

Ker gradbeno dovoljenje ni potrebno, tudi ne more biti izdano
uporabno dovoljenje.

Na podlagi zapisanega razumemo predpise tako, da lastnik ozi-
roma investitor, pravna ali fizična oseba mora imeti lastne
delavce ali s pogodbo najete delavce, ki so usposobljeni za
upravljavce malih elektrarn, in sicer na podlagi dveh programov
(preglednica 2):
– poučen delavec oziroma upravljavec male elektrarne oziroma

enostavne naprave brez gradbenega dovoljenja (investicijska
vzdrževalna dela),

– strokovno usposobljen in z opravljenim preizkusom znanja
delavec oziroma upravljavec male elektrarne z gradbenim
dovoljenjem.
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Preglednica 1: Raven zahtevane usposobljenosti za upravljavca
majhne elektrarne

Raven zahtevane
usposobljenosti

Pravilnik
[5] OPOMBA

POUČEN 3. člen

Enostavna naprava oziroma
investicijska vzdrževalna dela,
Uredba o energetski infrastruk -
turi (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]

Preglednica 2: Vsebina programa usposabljanja za upravljavca
majhne 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)



Dela in naloge upravljavca malih elektrarn lahko opravlja (14.
člen [5]):
– delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven zahtevnosti)

strojne ali elektrotehnične smeri z najmanj dvema letoma delov-
nih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus
znanja po tem pravilniku, ali

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

Za opravljanje del in nalog (30. člen [5]), za katere je s tem pra-
vilnikom predpisano opravljanje preizkusa znanja, sta potrebni
teoretično in praktično strokovno usposabljanje za pridobivanje
in izpopolnjevanje strokovnega znanja za zagotavljanje varno-
sti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite
rabe energije.
Delavci (31. člen [5]), ki neposredno upravljajo energetske
naprave 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 [5]), 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, ki je v prilogi pravilnika [5]:

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.

Upravljanje male elektrarne

Po več razgovorih s strokovnjaki in ob podrobnem branju pravil-
nika [5] smo skušali priti do razumevanja pojma »upravljanje
male elektrarne«.
Zapisali smo že, da je to naprava oziroma postroj za proizvod-
njo električne energije, ki je zgrajen na mestu postavitve po
posebnem projektu in za katerega je potreben poseben nadzor
(10. točka 4. člena [5]).

Upravljanje male elektrarne je sklop storitev

Upravljanje je lahko v širšem pomenu aktivnost v podjetju, ko
upravljavci skrbijo za usmerjanje podjetja in nadzor menedž-
menta, v finančnem svetu to storitev najdemo npr. kot upravljanje
skladov, v tehničnem pomenu pa je upravljanje sklop aktivnosti,
saj lahko upravljamo z električnimi inštalacijami, transformator-
sko postajo, omrežjem in z energetskimi napravami.

Vsako področje razume upravljanje drugače.

Tehnično gledano je energetsko upravljanje objekta sklop storitev,
ki zajemajo optimalno izbiro in pravilno vgradnjo energetske
opreme, vzdrževanje te opreme v celotnem življenjskem ciklusu in
spremljanje učinkov.
Pravilnik [5] določa naloge upravljanja energetskih naprav. Podro-
bno so naloge za posamezne upravljavce energetskih naprav
razvidne iz obsega zahtevanega teoretičnega in praktičnega zna-
nja, zapisanega v prilogi »PROGRAM USPOSABLJANJA IN
PREIZKUSA ZNANJA« pravilnika [5].

Mala elektrarna oziroma proizvodna naprava

Pomagajmo si z zapisom v brošuri [6], ki v uvodu informativnega
gradiva »Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn (v nadalje-
vanju: proizvodnih naprav) za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne ener-
gije« pojasnjuje pomen male elektrarne: »Proizvodna naprava je
sklop opreme in potrebnih napeljav, ki pretvarja primarne vrste ener-
gije v električno energijo za oddajo v javno omrežje ali pokrivanje
porabe lastnega odjema na ustreznem prevzemno-predajnem
mestu. Za proizvodnjo električne energije iz OVE se lahko upora-
bljajo različni viri, kot so hidroenergija, vetrna in sončna energija. Pri
SPTE se lahko kot vir uporabljajo fosilna goriva, biomasa ali bioplin.
Priročnik je namenjen podajanju osnovnih informacij predvsem za
mikro proizvodne naprave, ki imajo nazivno moč do 50 kW, in za
male proizvodne naprave z močjo do 1 MW. Pri odločitvi za vrsto
proizvodne naprave igrajo pomembno vlogo lokalna razpoložljivost
energetskega vira in ustrezna elektroenergetska infrastruktura, ki
omogoča oddajo proizvedene energije v električno omrežje, ali
obstoj lokalnega odjema električne energije.«
Iz zapisanega lahko sledi sklep, da so male elektrarne tudi son-
čne elektrarne, tj. proizvodne naprave z močjo do 1 MW. Ta
trditev ni sporna za sončne elektrarne, saj moč 1396 sončnih
elektrarn, ki so pridobile deklaracijo za proizvodne naprave
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z viso-
kim izkoristkom [7],  ni večja od 999 kW (preglednica 3).
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Preglednica 3: Vrsta registriranih proizvodnih naprav 
(stanje 20. 2. 2012)

Vrsta proizvodnih naprav Število Uredba*

Sončne elektrarne 1.396 1.396

Hidroelektrarne 410 0

Elektrarne na biomaso 5 0

Elektrarne na bioplin 16 0

Vetrne elektrarne 4 4

Elektrarne na biorazgradljive komunalne
in industrijske odpadke

0 0

Elektrarne na odlagališčni plin 4 0

Elektrarne na plin iz čistilnih naprav 3 0

Sosežig biomase (delež biomase do 5 %) 0 0

Sosežig biomase (delež biomase med 5 %
in 90 %)

1 0

Geotermalne elektrarne 0 0

Druge proizvodne naprave, ki proizvajajo elek -
trično energijo iz obnovljivih virov energije

1 0

Soproizvodnja z visokim izkoristkom 55 35

SKUPAJ REGISTRIRANE
PROIZVODNE NAPRAVE 1.895 1.435*



V razgovorih in raziskavi smo skušali odgovoriti na vprašanje,
kakšna je moč male elektrarne, tudi za druge male elektrarne
oziroma proizvodne naprave. Razprava o tej problematiki (npr.
soproizvodnja) presega obseg članka, vendar v pomoč nave-
dimo le nekaj definicij in predpisov.
Elektrotehniška definicija elektrarne se po standardu SIST IEC
60050-602 pod številko 602-03-01 glasi: »Elektrarna je postroj za
proizvodnjo električne energije, ki obsega gradbene objekte, opremo
za pretvarjanje energije in vso potrebno pomožno opremo.«
Definicija v (ZGO-1-UPB1) [13] se glasi: »1.2. gradbeni inženirski
objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih mate-
rialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali
opravljanje dejavnosti v stavbah.«

Z novelo Energetskega zakona (EZ-C) [14] se je spremenil
sistem podpor za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE)
ter visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije
(SPTE) in EZ je dobil dopolnjen pojmovnik:
– mala soproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo

z inštalirano močjo, manjšo od 1 MWe,
– mikrosoproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo

z največjo močjo, manjšo od 50 kWe,
– nazivna električna moč proizvodne naprave: je najvišja trajna

električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave, za
katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proiz-
vodni napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih
specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev.

EZ-NPB5 (6. člen [4]) govori o zahtevah za pridobivanje licenc
za opravljanje energetskih dejavnosti za proizvodnjo električne
energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v posa-
mezni elektrarni ali toplarni.
EZ-C [14] je določil tipe upravičencev za podpore:
– SPTE-enote, ki se delijo na skupino mikro in male (z močjo

<1 MW) in druge (do največ 200 MW),
– OVE-enote, ki se delijo na skupino z močjo do 5 MW in

druge (do največ 125 MW),
– SPTE-enote z močjo, manjšo od 1 MW, ter OVE-enote z močjo,

manjšo od 5 MW, lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo.

Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdilo o
izvoru električne energije [15] v 5. členu določa: »Glede na
nazivno električno moč se pri izdajanju deklaracij za proizvodne
naprave in izdajanju potrdil o njenem izvoru proizvodne
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 elek-
trične energije določajo naslednje pojme:
– proizvajalci: so fizične ali pravne osebe, ki s svojimi napravami

(RV) pretvarjajo primarno obliko energije v električno energijo,
– elektrarna: je energetski objekt za proizvodnjo električne

energije z enim ali več generatorji ne glede na vrsto primarne
energije in način pretvorbe. V nadaljevanju bo uporabljan tudi
izraz RV (razpršeni vir),

– generator: je rotirajoči ali statični energetski pretvornik pri-
marne energije v električno energijo.

Elektrarne tudi klasificirajo [16] glede na moč, vrsto generatorja,
način obratovanja in napetostne nivoje ter jih razvrščajo v sku-
pine 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 nizkonapetostni nivo,
ter jih ob določitvi osnovnih načinov vključevanja v distribucij-
sko 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).

Zanimivi sta še pojasnili DURS-a [17]:
– »Sončna elektrarna se po klasifikaciji vrst objektov uvršča

med gradbene inženirske objekte, in sicer v razred 2302
(energetski objekti – kompleksni industrijski objekti), stano-
vanjske stavbe pa v razred 11.«

– »Glede na to, da imajo fotovoltaične celice kot sestavni del
sončne elektrarne podobno funkcijo kot npr. turbina in gene-
rator pri hidroelektrarni, se lahko uvrščajo med opremo, ker
se tudi turbina in generator uvrščata med opremo in ne pod
gradbeni objekt. Če se bo sončna elektrarna montirala na
ostrešje, se v primeru, da bo predhodno treba zamenjati ozi-
roma rekonstruirati ostrešje, vlaganja iz tega naslova ne
morejo šteti za vlaganja v opremo. Kot vlaganje v opremo
lahko dodatno štejejo še konstrukcijski elementi, ki so sesta-
vni del fotovoltaičnih celic, oziroma se brez njih fotovoltaičnih
celic ne more montirati na ostrešje. Če pa bo sončna elek-
trarna montirana na zunanje talne nosilce, potem tudi izdelava
zunanjih talnih nosilcev ne šteje med vlaganja v opremo.«

Sklep

Lastniki sončnih elektrarn, ki so priključene na javno omrežje, morajo
zagotoviti njihovo zanesljivo in varno obratovanje (EZ, ZVZD-1).
V skladu z zahtevami pravilnika [5] morajo lastniki imeti v primeru
enostavne naprave oziroma sončne elektrarne do 1 MW brez grad-
benega dovoljenja poučenega upravljavca male elektrarne in v
primeru sončne elektrarne z gradbenim dovoljenjem usposoblje-
nega upravljavca male elektrarne z opravljenim preizkusom znanja.
Poučen upravljavec male elektrarne (3. člen [5]) mora biti
poučen z navodili za tehnično pravilno in varno obratovanje,
tehničnimi predpisi o tovrstnih napravah in z ukrepi za racio-
nalno porabo energije.
Usposobljen upravljavec male elektrarne z opravljenim preiz-
kusom znanja (2. člen in 10. točka 4. člena [5]) mora biti
usposobljen v skladu s programom usposabljanja (Priloga in
10. točka 4. člena [5]).
Lastniki sončnih elektrarn naj si priskrbijo potrdila o poučenosti
in usposobljenosti za upravljavca malih elektrarn pri slovenskih
izvajalcih usposabljanja (ZDES, ICES, ED-MB in drugih).
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V praksi že imamo pozitivne primere, ko so se po tem pravilniku
usposobili delavci za upravljavce malih elektrarn (24 upravljavcev)
ter konkretno tudi sončnih elektrarn, ki so opravili preizkus zna-
nja. Ugotavljamo, da je to bolj izjema kot pravilo pri usposabljanju
upravljavcev malih elektrarn.
Lastnik sončne elektrarne zagotavlja (ZGO-1-UPB1) (15. člen [13])
zanesljivost 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 ozi-
roma rekonstruirati s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali in
na takšen način, da bo objekt zanesljiv kot celota.
Dejstvo je, da so lastniki dolžni poskrbeti tudi za varnost (EZ, ZVZD-1)
in da so odgovorni pred zakonom za morebitne nezgode tretjih oseb.
Lastniki v primeru, da niso zainteresirani, da osebno opravljajo
naloge upravljavca male elektrarne, lahko pogodbeno najamejo
usposobljene upravljavce, fizične osebe ali pravne osebe, ki
imajo zaposlene strokovnjake s potrdilom o usposobljenosti za
upravljavca malih elektrarn.
Lastniki sončnih elektrarn so lahko kaznovani, če ne izpolnjujejo
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
odločbo, s katero bo zahteval, da se delavci usposobijo, in zah-
teval 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 oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejav-
nosti, 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.«

Možne kazni so zelo visoke!

Strokovnjaki, komisija in izvajalci po pravilniku in drugi zaintere-
sirani bi se morali vključiti v javno razpravo, ki bo verjetno sledila
ob zahtevah EZ-E (3. člen [3]) in EZ-NPB5 (7.b člen [4]): »Za
zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih
naprav ter učinkovite rabe energije morajo biti inštalaterji ener-
getskih naprav, izvajalci delitve stroškov za toploto in delavci, ki
opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, stro-
kovno usposobljeni.« Te zahteve dajejo novo dimenzijo
obravnavani problematiki. EZ-Z (31. člen [3]) zahteva, da »mini-
strstvo, pristojno za energijo, mora najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona uskladiti Pravilnik o strokovnem uspo-
sabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav
(Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11) [5]«.
Temu dodajmo novo zahtevo EZ-E (18. člen [3]) oziroma EZ-
NPB5 (66.d. člen [4]): »Center za podpore poleg nalog iz 64.p
člena tega zakona pripravlja in izvaja programe za informiranje,
ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in
praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito
rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. Center za pod-
pore na svetovnem spletu objavi informacije o učinkoviti rabi
energije in obnovljivih virih energije za različne kategorije oseb,
in sicer informacije o sistemih certificiranja oziroma inštalaterjih
energetskih naprav za uporabo obnovljivih virov iz 7.b člena
tega zakona in seznam certificiranih inštalaterjev.«
Ob javni razpravi v zvezi z upravljavci malih elektrarn je ver-
jetno treba določiti moč male elektrarne, ki jo ureja pravilnik (10.

točka 4. člena [5]), način pridobitve in rok trajanja potrdila o
poučenosti in rešiti verjetno še kakšno vprašanje.
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.
Upravljavci in vzdrževalci sončnih elektrarn se srečujejo z
nevarnostjo električnega udara, saj sončni generator proizvaja
napetost, večjo od dovoljene 120 V enosmerno [10], kar zah-
teva usposobljenost za delo pod napetostjo v skladu s
pravilnikom (54. člen [10]). Ta problem je aktualen tudi pri tak-
tiki gašenja sončnih elektrarn, saj moramo omogočiti gasilcem
varno gašenje požarov na sončnih elektrarnah oziroma stav-
bah in strehah, kjer so zgrajene.
Na koncu odpiramo še dve vprašanji rednega vzdrževanja son-
čnih elektrarn ob dejstvu, da je večina od 1396 zgrajenih na
strehah, ki sta povezani z varstvom in zdravjem pri delu, in sicer
vprašanje čiščenja fotovoltaičnih panelov na višini in vprašanje
ogrožanja splošne varnosti zaradi opuščanja snegolovov ozi-
roma snegobranov kot konstrukcijskega elementa na strehah.
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