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VARNOST PRI DELU

Varnost in zdravje pred nevarnostjo električne energije

Cilj »nič nezgod« pri delu na 
električnih inštalacijah
Kdaj ste nazadnje prebrali Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 29/1992?

 Avtor: Mag. Viktor Lovrenčič

Osebni pogled na to vprašanje
Najverjetneje sem pravilnik [1] prvič v celoti prebral, ko sem 
opravljal strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (IZS). Nikoli 
ga nisem podrobno poznal, dokler se nisem začel zanimati za 
delo pod napetostjo (DPN). Takrat sem potreboval strokovno 
pomoč pri razumevanju pravilnika [1] in pojasnilo, da je delo 
pod napetostjo mogoče izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. 
Pomoč pri razumevanju so mi leta 2006 ponudili inšpektorji de-
la, naši kolegi elektro inženirji, ki so soustvarjali pravilnik [1] pred 
dvajsetimi leti in v praksi nadzirajo njegovo izvajanje, svetujejo 
in so pogosto prisotni ob hudih elektrotehniških nezgodah, ne-
srečah, tudi s tragičnimi posledicami.
Dejstvo je, da sem dejansko, zares, prvič prebral pravilnik [1] 
(vseh 142 členov na 37 straneh, za kar sta potrebni vsaj dve uri), 
ko sem začel s promocijo dela pod napetostjo, ko sem moral 
narediti strokovni izpit iz varstva in zdravja pri delu (VZD) in ko 
sem začel z usposabljanjem kolegov za DPN. Zatem so me zače-
li vabiti v svojo sredino kot predavatelja ob obdobnih dveletnih 
usposabljanjih. Nato me je ICES povabil kot predavatelja na Viš-
jo šolo za elektroenergetiko, kjer sem na predavanjih in izpitih 
ter kot mentor pri diplomah spoznal že več generacij študentov, 
ko smo obravnavali problematiko varstva in zdravja pri delu. Ta-
ko sem napisal tudi svoj prvi učbenik, gradivo v pomoč študen-
tom za spoznavanje te zelo kompleksne problematike [2]. Vklju-
čil sem se tudi v proces usposabljanja in preverjanja znanja 
upravljavcev energetskih naprav (UEN) (ICES, ZDES) ter v njiho-
vo poučevanje (Agencija POTI), ko jim znova in znova skušam 
dopovedati, da je delo z električnim tokom smrtno nevarno.
Ta osebna izkušnja predavatelja me pogosto postavlja v pozici-
jo, ko moram pojasnjevati in odgovarjati tako na lažja kot tudi 
na zelo kompleksna vprašanja. Na nekatera odgovorim z lahko-
to, na druga iščem primeren odgovor v sodelovanju z inšpek-
torji dela in specialisti, strokovnimi delavci VZD v elektrogospo-
darstvu. Z nekaterimi svojimi oziroma našimi odgovori nisem 
zadovoljen, saj menim, da v praksi ni mogoče enostavno poja-
sniti vseh situacij in najti predlogov za razrešitev vseh vprašanj 
varnega dela. Pri uvajanju dela pod napetostjo smo se naučili, 
da mora izvajalec sam oceniti tveganje in presoditi, ali je spo-
soben opraviti načrtovani poseg na električni inštalaciji ali 
postroju.
Prav to izhodišče daje nekaterim avtorjem pogum, da zapišejo 
trditev: »Z metodo dela pod napetostjo zmanjšujemo število 
nezgod pri delu.« [3].

Zaradi nejasnih praktičnih situacij pri delu nas elektrotehnikov v 
industriji, v elektrarnah, v prenosu in distribuciji odpiramo to 
razpravo o težavah pri ocenjevanju tveganja pri našem delu, da 
bi v prihodnosti preprečili neko nezgodo in tragedijo med naši-
mi kolegi.
Odpirajmo razpravo, postavljajmo vprašanja, saj ni primernejše-
ga trenutka, ko poteka strokovna razprava o osnutku novega 
Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu pred nevarno-
stjo električne energije.

Tudi električni tok z napetostjo 220 V ubija
Pod tem naslovom najdemo Obvestilo za javnost z dne 10. juli-
ja 2012 (MDDSZ, IRSD), ki ga lahko v celoti preberemo na sple-
tnem naslovu, saj se lahko zgodi nam, družinskemu članu, so-
sedu …) 
(http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/MEDIJ-
SKO_SREDISCE/obvestilo_za_javnost_10.7.2012.pdf) [4].
»S takojšnim poročanjem želimo opozoriti na nevarnost dogod-
ka tako z vidika varnosti pri delu kot tudi splošne (ne)varnosti v 
vsakdanjem življenju.
Obravnavani primer kaže na to, da se v vsakdanji praksi vse pre-
malo zavedamo nevarnosti, ki jo predstavlja udar električnega 
toka.« [4].
»Inšpektorat RS za delo je pretekli teden na podlagi prijave OKC 
opravil ogled in raziskavo smrtne nezgode pri delu, ki je bila po-
sledica karakterističnih okoliščin, kakršne se na gradbiščih in tu-
di pri vsakodnevnih hišnih opravilih večkrat ponavljajo. Do ne-
zgode pri delu s smrtnim izidom je prišlo zaradi delovanja elek-
tričnega toka na delavca. Delavec, ki je delo opravljal sam na 
gradbišču, je nameraval v betonsko škarpo (betonski zid) navr-
tati luknje, v katere bi kasneje vsadili betonsko železo. Pri delu je 
uporabljal ročni vrtalni stroj, napajan preko podaljška z električ-
no napetostjo 220 V. Električni kabel (podaljšek) je napeljal iz 
bližnje stanovanjske hiše. … » [4].

Nikoli ni preveč opozoril
Nikoli ni preveč opozoril, da tudi električarji pri svojem delu do-
življamo nezgode s hudimi posledicami, žal tudi s smrtnimi. 
Statistika je s svojimi podatki neusmiljena, saj vsako leto zazna-
vamo v slovenskem okolju kar nekaj nezgod in smrtnih prime-
rov zaradi udara električnega toka. Ko statistiko pretvorimo v 
konkretna imena, prepoznamo v njej sodelavce, znance, prija-
telje ali sorodnike, ki so lažje, težje ali celo smrtno poškodovani, 
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in vedno znova se sprašujemo, ali ni bilo mogoče nezgode pre-
prečiti [3].
Do nezgod zaradi električnega toka pri vzdrževanju teoretično 
ne bi smelo priti pri do sedaj edini dovoljeni metodi dela v bre-
znapetostnem stanju, saj električnega toka na mestu dela ne bi 
smelo biti, če bi dosledno upoštevali pet varnostnih (zlatih) 
pravil, ki so predpisana za dela v breznapetostnem stanju. Žal 
je praksa drugačna, petih zlatih pravil vsi odgovorni in tudi po-
škodovani z električnim tokom niso spoštovali, zato ni odveč 
vsak pozitiven namen v smeri zmanjšanja nezgod zaradi elek-
tričnega toka.
Podpreti je treba napore strokovnjakov s področja varnosti in 
zdravja pri delu, ki redno usposabljajo nas, strokovnjake elektro-
tehniške stroke, da bi mi električarji svoje delo opravljali varno 
in brez nezgod.
To opozorilo podpira evropsko kampanjo za varnost in zdravje 
pri delu, še posebej za varnost pri vzdrževalnih delih, in je del 
prizadevanja, da bi s spodbujanjem varnostne kulture postala 
slovenska delovna mesta varnejša, zdravju prijaznejša in pro-
duktivnejša. Kampanja se je začela leta 2010 in na spletnem na-
slovu najdemo priporočila, poročila in nasvete 
(http://osha.europa.eu/sl/campaigns/hw2010/news) [5].
Strokovni referat na konferenci CIGRE-CIRED je pozitiven primer 
razprave o varnosti in zdravju pri vzdrževalnih delih, še posebej 
v elektrodistribucijskih družbah [3]. Razprava o tej temi je nujno 
potrebna in opozarja, da jo je treba uvrstiti med prednostne. To 
trditev podpirata negativna statistika in analiza vzrokov nezgod 
med električarji, tudi v slovenski elektrodistribuciji, kjer smo v 
zadnjih letih zgubili nekaj naših kolegov. Na diagramih (slike 1, 2 
in 3) je predstavljena statistika petletnega obdobja 2005–2010 
[3], ki opozarja na veliko število prijavljenih nezgod, 173 nezgod 
z električnim tokom in 11 smrtnih primerov.
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CENING BIZNIS
PONUDBA IZ POPISA S PREDLOGI CEN

program za hitro pripravo ponudb, tudi iz popisa v Excelu
1. POPIS DEL
popis iz Excela, Ceninga ali ponudbo pripravite sami
2. PREDLOGI CEN 
za postavke popisa. Samodejni predlogi cen iz podatkov 
Ceninga in vaših že izvedenih ponudb
3. PONUDBA NAREJENA 
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OPISI S CENAMI V TISKANI OBLIKI

knjige z opisi in cenami za gradbena in zaključna 
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količin in obračunskih situacij
3. NATISNETE SAMODEJNI OBRAČUN 
tisk listov gradbene knjige in samodejnega obračuna
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Na IRSD prijavljene nezgode z električnim tokom (vzrok nezgode) [3]
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dotik) [3]
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Odpirajmo razpravo o situacijah, ko smo negoto-
vi glede varnosti
Postavimo si pravi cilj »nič nezgod« pri delu na električnih inšta-
lacijah. Saj je to edini logični cilj, ko imamo v mislih delavca, ki 
hodi v službo, da zadovolji svoja strokovna, socialna in ekonom-
ska pričakovanja. Na drugi strani imamo družbo, delodajalca in 
družino, ki pričakuje, da bo ta delavec varno opravil svoje delo 
ter se vračal domov zdrav. V tem sozvočju pri doseganju sku-
pnega cilja »nič nezgod« pri delu na električnih inštalacijah je 
treba le poiskati primerne metode dela, ki zagotavljajo varno in 
zdravo delo.
Strokovna oseba, elektrotehnik, zdrav in izšolan, ki uporablja 
varno delovno opremo in osebno varovalno opremo (OVO) ter 
je usposobljen oceniti tveganje z obdobnim usposabljanjem in 
preizkusom znanja, je odlična popotnica za doseganje cilja »nič 
nezgod«.
Dodajmo temu še nadzor nadrejenih, strokovnih delavcev za 
VZD in inšpektorjev dela in povečali bomo uspešnost dela 
elektrotehnikov.
Presezimo antagonizem med izvajalci in nadzorniki in nehajmo 
se jeziti, ko nas morajo nadzorniki znova in znova opozarjati na 
uporabo osebne varovalne opreme (ali res »težijo«, ko nas opo-
zarjajo na uporabo čelade, varnostnega pasu ali izogibanje al-
koholu na delovnem mestu).
Prav to izhodišče daje nekaterim avtorjem pogum, da zapišejo tr-
ditev »Z metodo DPN zmanjšujemo število nezgod pri delu.« [3].
Pravzaprav zaradi nejasnih praktičnih situacij pri delu nas elek-
trotehnikov v industriji, v elektrarnah, v prenosu in distribuciji 
odpiramo to razpravo o vprašanjih pri ocenjevanju tveganja pri 
našem delu, da bi v prihodnosti preprečili neko nezgodo in tra-
gedijo med našimi kolegi.
Odgovorimo si na dve preprosti vprašanji. Ali poznam pet var-
nostnih pravil (predlagam, da jih naštejete!)? Kako to, da prihaja 
do nezgod in smrtih primerov, če delamo v breznapetostnem 
stanju (torej poznamo pet zlatih pravil, vendar jih ne 
uporabljamo!)?

Nekaj praktičnih situacij, za katere iščemo var-
nostne odgovore
Odpiramo razpravo z ugotovitvijo, da imamo v Sloveniji skoraj 
3000 sončnih elektrarn, ki prinašajo v našo prakso vzdrževanje 
inštalacij z enosmernim tokom z napetostmi, višjimi od 120 V. Ali 
poznamo nevarnosti in »obnašanje« enosmernega toka? V raz-
pravah z vzdrževalci sončnih elektrarn večina ravnodušno pri-

znava, da se zavedajo nevarnosti, vendar za to delo pod nape-
tostjo niso niti usposobljeni niti opremljeni z osebno varovalno 
opremo!? Velika večina sončnih elektrarn je na strehah. Ali ima-
jo vsi ti vzdrževalci, električarji, zdravniške preglede za delo na 
višini?
Kaj pa na distributerski strani? Ali so vsi nizkonapetostni izvodi v 
TP označeni, da je priključena sončna elektrarna? Ali so v eno-
polnih shemah v TP vrisane nove sončne elektrarne na nizkona-
petostnih izvodih? Kaj pa nevarnost povratne napetosti?
V Sloveniji je vse več električnih vozil. Kako vzdržujemo ta vozi-
la? Ali niso napetosti za pogone nad 120 V enosmerno?
Veliko inženirjev v praksi izvaja meritve in funkcionalno presku-
šanje zaščit »v živo«. Ali je kdaj prišlo do kratkega stika pri tem 
opravilu? Dejansko opravljajo delo pod napetostjo, vendar se 
sprašujemo, kdo od teh ima čelado z vizirjem in izolacijske roka-
vice? Ali so usposobljeni?
Ali ste kdaj čistili stare srednjenapetostne kable pod obremeni-
tvijo oziroma napetostjo v TP/RTP ali v kabelski kanalizaciji? Ali 
je to delo nevarno? Kaj pa transformatorji, priključeni na omrež-
je z nizko- in srednjenapetostnimi konektorji ali adapterji? Ali na 
teh transformatorjih lahko očistimo prah ali mastni madež pod 
napetostjo?
Zaključujemo z vprašanjem: ali ste opazili, da v naslovu 
pišemo o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo 
električne energije in ne električnega toka? To izvira iz naslo-
va našega novega pravilnika, ki je v javni razpravi od 14. marca 
2012 [6].

Povabilo k razpravi
Strokovnjaki: izvajalci, vodje elektro služb oziroma vzdrževanja 
ali energetike, strokovni delavci varstva in zdravja pri delu, in-
špektorji dela, energetski inšpektorji in druga zainteresirana jav-
nost, odprimo razpravo o negotovih varnostnih situacijah, ki jih 
srečujemo v praksi, ali preprosto poiščimo odgovore na vpraša-
nja, ki jih imamo v delovnem okolju in bi jih radi strokovno reši-
li ter skupaj dosegali cilj »nič nezgod« pri delu na električnih 
inštalacijah.
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