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SIST EN 50110-1:2013 OBRATOVANJE ELEKTRIČNIH
INŠTALACIJ - 1. DEL: SPLOŠNE ZAHTEVE

Povzetek:

V okviru aktivnega sodelovanja v evropski standardizaciji je v maju 2013 na Slovenskem
inštitutu za standardizacijo (SIST) je bila izdana nova verzija slovenskega standarda SIST EN
50110-1 Obratovanje električnih inštalacij - 1. del: Splošne zahteve (istoveten EN 50110-1:2013
- Operation of electrical installations - Part 1: General requirements). Nova izdaja standarda
nadomešča SIST EN 50110-1:2007 (EN 50110-1:2004), katerega veljavnost bo dokončno
prenehala z razveljavitvijo v februarju 2016. Dopolnitve in spremembe, ki jih zasledimo v novi
verziji so kot običajno odraz dosedanje prakse pri uporabi standarda in pričakovanemu vplivu
na standardizacijsko obdelavo področja, ki postaja vse zanimivejše in s tem tudi ekonomsko
pomembnejše. Tehnični odbor SIST/TC DPN »Delo pod napetostjo«, se je kot pri prejšnji verziji
odločil za pripravo slovenske jezikovne različice dokumenta, katere izdajo pričakujemo v prvem
polletju letošnjega leta. Tako bodo novosti dostopnejše najširšemu krogu uporabnikov s področja
dela pod napetostjo, obenem z dopolnitvami slovenskega strokovnega izrazoslovja, ki je vse
prepogosto zapostavljeno. Primerjava s starejšim dokumentom nas opozori na vsebinske
spremembe v poglavjih; 3. Definicije – nove definicije pojmov; 4. Temeljna načela – novosti v
podpoglavju Organizacija/Podjetje in podpoglavju Ukrepi v nujnih razmerah/v sili; 6.2. Delo v
breznapetostnem stanju – razširjeno in bolj specificirano; Annex B – obširne vsebinske
spremembe (ocena tveganja, organizacija delovišča, varovanje pred oblokom, prva pomoč).
Posodobitev standarda je seveda vidna tudi bibliografiji, kjer zasledimo med viri aktualnejši
nabor relevantnih dokumentov, ki so jih eksperti upoštevali pri pripravi. Delo pod napetostjo kot
del standarda se v slovenskem okolju uspešno uvaja in izvaja. Pozitivne izkušnje DPN na NN in
SN v industrijskem in distribucijskem okolju so podprte s strokovnimi priročniki in kakovostnim
programom usposabljanja. S predstavitvijo novega standarda želimo ponovno spodbuditi
nadaljevanje dela na dopolnitvah in spremembi zakonodaje, ki ureja varno delo na tem
področju.
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1. UVOD

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) kot nacionalni organ spremlja razvoj v
mednarodni in evropski standardizaciji in sodeluje pri nastanku posameznih
dokumentov z delom nacionalnih tehničnih odborov, ki združujejo deležnike s
posameznih področij.

SIST/TC DPN (Tehnični odbor DELO POD NAPETOSTJO) je bil ustanovljen v letu
2007. Število sodelujočih strokovnjakov je v zadnji letih odražalo težjo gospodarsko
situacijo. Ta se je na žalost odražala tudi v zmanjševanju sredstev namenjenih za
standardizacijsko  dejavnost. Trenutno deluje v odboru osem  strokovnjakov iz sedmih
podjetij, po potrebi pa se pri zahtevnejših projektih vključijo še vabljeni gostje.
Na mednarodnem nivoju TC DPN od svojega nastanka spremlja delo IEC/TC 78, kjer
ima  status opazovalca. Na evropskem nivoju se s področjem ukvarja CLC/TC 78
Equipment and tools for live working, kjer  SIST/TC DPN polnopravni član v skladu z
zahtevami članstva Slovenije v EU. CLC/TC 78 ima v svojem naboru trenutno 65
objavljenih dokumentov, od katerih je večina skupnih projektov z IEC, 10 pa je izvirnih
evropskih standardov, ki zajemajo specifično problematiko regije. V različnih razvojnih
fazah spremljamo še 6 novih projektov, od katerih sta dva tik pred izidom. Vsi evropski
dokumenti v nadaljnjem postanejo ekvivalentni standardi članic EU, v Sloveniji kot
SIST EN.
Ena od pomembnejših nalog SIST/TC DPN je tudi vzpostavljanje ter vzdrževanje
nacionalne terminologije na področju dela pod napetostjo. V okviru tega je odbor v
juniju 2014 začel aktivno delati na prevodu SIST EN 50110-1:2013.
SIST EN 50110-1:2013 vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na
EN 50110-1:2007.
 izboljšanje opredelitev odgovornih oseb in ravni odgovornosti,
 dodatek določbe o ravnanju v sili,
 dodatek primera ravni odgovornosti v Dodatku B,
 dodatek določbe o ogroženosti zaradi obloka v Dodatku B,
 dodatek določbe o ravnanju v sili v Dodatku B,
 posodobitev sklicevanj na standarde in bibliografijo.

V zadnjem obdobju so se odboru SIST/TC DPN pri prevajanju nove različice standarda
SIST EN 50110-1:2013 pridružili strokovnjaki iz Elektrotehniške zveze (EZS) in
zainteresirani strokovnjaki še posebej iz industrije.
Posledica odličnega sodelovanja je oblikovanje predloga prevoda, ki smo ga pravkar
predali v urejanje in lektoriranje strokovnim službam SIST.
Ob tem je potrebno poudariti, da je tako razširjena sestava SIST/TC DPN prinesla
novo kvaliteto pri prevodu, saj smo izboljšali tako tekst prevoda starega standarda
SIST EN 50110-1:2007 kot novosti, ki jih je prinesel novi standard. Tako bo standard
poleg treh običajnih jezikovnih različic (angleščina, francoščina, nemščina) na voljo tudi v
uradni slovenski verziji.
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V praksi je prevajanje in usklajevanje terminologije zahteven proces s številnimi
omejitvami:
 sestava SIST/TC DPN in zunanjih sodelavcev (prevajalka, zainteresirani

strokovnjaki),
 usposobljenosti sodelujočih strokovnjakov (poznavanje področja, poznavanje

terminologije v veljavnih predpisih in sorodnih standardih),
 angažiranost sodelujočih strokovnjakov (volontersko delo, časovna razpoložljivost),
 terminološke omejitve zaradi že uveljavljenih pojmov v obstoječih predpisih in

standardih,
 naslovi standardov:

 SIST EN 50110-1:2007 Obratovanje električnih inštalacij,
 SIST EN 50110-2:2010 Upravljanje z električnimi inštalacijami -

2. del: Nacionalni dodatki,
 SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih inštalacij - 1. del: Splošne

zahteve,
 prevod standarda SIST EN 50110-1:2007 Obratovanje električnih inštalacij,
 finančna sredstva za prevod (v tem primeru so zbrana sponzorska sredstva).

Po tem ko smo že prijavili referat za Kotnikove dneve, smo v februarju 2015 dokončno
uskladili naslov novega standarda, ki se sedaj glasi:

»Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve«.
Za spremembo naslova standarda smo se odločili po potrditve pojma (3.1.1):

električni postroj - celotna električna oprema za proizvodnjo, prenos,
pretvarjanje, distribucijo in uporabo električne energije.

Opomba 1:  Vključuje vse električne vire, kot so akumulatorji, kondenzatorji in
vsi drugi viri shranjene električne energije.
(VIR: IEV 60050-651:1999, IEV 651-01-04 spremenjen)

Znova se odpira problematika uporabe pravilnega terminološkega zapisa pojmov iz
obravnavanega standarda in Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega
toka, Ur. l. RS, št. 29/92 (PVDNET). Razlike so prisotne v posameznih definicijah.
Razvoj na standardizacijskem področju narekuje posodobitev PVDNET, saj se je
standard EN spreminjal leta 1996, 2004 in leta 2013 oz. SIST leta 1999, 2007 in 2013.
Te razlike je potrebno uskladiti z dopolnitvami, posodobitvami in spremembami
PVDNET.
Sodobnost SIST EN 50110-1:2013 narekuje dopolnitev in spremembe več kot dvajset
let starega PVDNET.
Strokovna javnost je spodbujala razpravo o tej problematiki. Pobude so prihajale iz
SIST/TC DPN, Konzorcija DPN, GIZ distribucije, CIGRE-CIRED in EZS pa tudi s
Kotnikovih dnevov. Tako je ustanovljena delovna skupina v IRSD leta 2010, ki je
aktivno delala na dopolnitvah PVDNET.
Kotnikovi dnevi aktivno spremljajo predstavljeno problematiko na svojih posvetovanjih
že od leta 2008 [1–7] kar najdemo tudi med sklepi posvetovanj.
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2. PREDSTAVITEV STANDARDA SIST EN 50110-1:2013

Evropsko osnovo dokumenta EN 50110-1:2013 Operation of electrical installations -
Part 1: General requirements, je CENELEC ratificiral 11.02.2013. Istoveten slovenski
nacionalni
standard SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev - 1. del: Splošne
zahteve,  pa je bil v SIST glede na obveznosti članstva v CENELEC objavljen 1. maja
2013.
Novi standard zamenjuje prejšnjo izdajo SIST EN 50110-1:2007 (EN 50110-1:2004).
Vsebinsko je nadgradnja prejšnjega dokumenta in oplemenitena z dosedanjo prakso in
pričakovanimi trendi razvoja področja.

Slika 1. Varno izvajanje aktivnosti na električnih postrojih (vir: DGUV [15])

2.1. Uvod v standard SIST EN 50110-1:2013
Uvodni del pojasnjuje osnovno strukturo umešča dokument  v področje varnosti in
relacij do nacionalnih zakonodaj:
“EN 50110 je sestavljen iz dveh delov:
 1. del. EN 50110 vsebuje minimalne zahteve, ki veljajo v vseh državah CENELEC,

in nekatere informativne dodatke o varnem delu v električnih postrojih ali v njihovi
bližini,

 2. del EN 50110 sestavlja zbirka nacionalnih normativnih podatkov (po eden za
vsako       državo), ki vsebujejo tako sedaj veljavne varnostne zahteve kot tudi
nacionalna dopolnila  minimalnih zahtev.

Ta koncept pomeni odločilen korak pri postopnem približevanju varnostnim ravnem v
Evropi, ki so povezane z obratovanjem električnih postrojev in delu v njih ali z njimi ali v
njihovi bližini. Ta dokument upošteva sedanja različna nacionalna določila o varnosti.
Namen je, da bi sčasoma ustvarili enotno raven varnosti.
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Celo najboljši predpisi in postopki nimajo nobene vrednosti, če vse osebe, ki delajo v
električnih postrojih ali z njimi ali v njihovi bližini, niso dobro in v celoti poučene o teh
določilih ali z vsemi pravnimi zahtevami in jih tudi dosledno upoštevajo.” [24].

2.2. Področje uporabe standarda SIST EN 50110-1:2013
Ta slovenski standard velja za celotno obratovanje električnih postrojev in za dela v
njih ali z njimi ali v njihovi bližini. Uporablja se za električne postroje vseh napetostnih
nivojev, od male do visoke napetosti.
Pojem visoke napetosti vključuje napetostne nivoje srednje, visoke in izjemno visoke
napetosti.
Ti električni postroji so načrtovani za proizvodnjo, prenos, pretvarjanje, distribucijo in
uporabo električne energije. Nekatere od njih so stalne in fiksne, npr. distribucijski
postroj v tovarni ali poslovni zgradbi, druge so začasne, npr. inštalacije na gradbiščih,
tretje pa so mobilne oziroma jih je mogoče premakniti, ko so pod napetostjo ali v
breznapetostnem stanju. Taki primeri so električno gnani bagerji, ki se uporabljajo v
kamnolomih ali dnevnih kopih premoga.
Ta slovenski standard določa zahteve za varno obratovanje električnih postrojev in delo
v njih ali z njimi ali v njihovi bližini. Zahteve veljajo za vse obratovalne, delovne in
vzdrževalne postopke. Uporabljajo se za vsa dela, ki niso povezana z elektrotehniko,
kot so npr. gradbena dela v bližini nadzemnih vodov ali podzemnih kablov, ter tudi za
elektrotehnična dela, pri katerih obstaja nevarnost udara električnega toka.
Ta slovenski standard ne velja za običajne uporabnike električnih postrojev in opreme,
če ti postroji in oprema izpolnjujejo zadevne standarde in so konstruirani in inštalirani
tako, da jih lahko uporabljajo laiki.
Ta slovenski standard ni bil izrecno izdelan za uporabo na spodaj naštetih električnih
postrojih. Vendar pa se lahko uporabijo načela tega slovenskega standarda, če drugi
predpisi ali postopki niso na voljo, za:
 postroje v letalih ali vozilih na zračno blazino, ki se premikajo na lastni pogon (zanje

veljajo mednarodni zakoni o zračnem prometu, ki imajo v takih situacijah prednost
pred nacionalnimi zakoni),

 postroje na ladjah, ki plujejo po odprtih morjih in plujejo na lastni pogon ali po
navodilih kapitana (zanje velja mednarodno pomorsko pravo, ki ima v takih
situacijah prednost pred nacionalnimi zakoni),

 elektronske komunikacijske in informacijske sisteme,
 elektronske krmilne, regulacijske in avtomatizacijske sisteme,
 postroje v rudarstvu,
 inštalacije na morju, za katere velja mednarodno pomorsko pravo,
 inštalacije v vozilih,
 električne vlečne sisteme,
 eksperimentalno raziskovalno delo na področju elektrotehnike.
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Slika 2. Vzorno urejeno delavno mesto (vir: DGUV [15])

2.3. Povezave s standardi / Sklicevanja na standarde

Za uporabo tega standarda je potrebno upoštevati še naslednje dokumente, bodisi v
posameznih delih oz. v celoti:

SIST EN 50191 Namestitev in delovanje električne preskusne opreme,
SIST EN 61219 Delo pod napetostjo - Oprema za ozemljitev ali

ozemljitev in kratki stik, ki kot kratkostično napravo
uporablja kopja - - Ozemljitev s kopjem (IEC 61219),

SIST EN 61230 Delo pod napetostjo - Prenosna oprema za ozemljitev
ali ozemljitev in kratki stik (IEC 61230),

SIST EN 61243 (vsi deli) Delo pod napetostjo – Indikator napetosti (IEC 61243,
vsi deli),

SIST EN 61472 Delo pod napetostjo - Najmanjše razdalje za dostop
do sistemov z izmenično napetostjo v območju od
72,5 kV do 800 kV - Metoda izračuna (IEC 61472),

SIST EN 62271-1 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 1. del:
Skupne specifikacije (IEC 62271-1),

SIST EN 62271-102 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 102.
del: Ločilna stikala za izmenični tok in ozemljitvena
stikala  (IEC 62271-102),

IEC 60050 (vsi deli) Mednarodni elektrotehnični slovar (na voljo na
www.electropedia.org)
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2.4. Definicije v standardu SIST EN 50110-1:2013
3. poglavje standarda navaja pojme in definicije, ki so uporabljene v tem dokumentu. Pri
prevodu zadnje verzije je usklajevanje stroke in uveljavljene terminologije prispevalo
precej novosti:
3.1.1 električni postroj / electrical installation / elektrische Anlage
celotna električna oprema za proizvodnjo, prenos, pretvarjanje, distribucijo in uporabo
električne energije.
Opomba: Vključuje vse električne vire, kot so akumulatorji, kondenzatorji in vsi drugi
viri shranjene električne energije.
Izraz »instalacija/inštalacija« smo zamenjali s »postrojem« – po dogovoru za vse
električne sisteme z napetostjo nad 1 kV.
Opredelitev pojma »postroj«: sestav strojev in naprav, povezanih v funkcionalno
celoto, npr. elektrarna.
3.2.1 odgovorna oseba za električni postroj / person responsible for an electrical
installation / Anlagenbetreiber
polno pooblaščena oseba, ki zagotavlja varno obratovanja električnega postroja tako,
da določa pravila in organizacijo ali krovne določbe za delo
Povsod smo namesto opisne oblike »oseba, odgovorna za …« vpeljali neposredno
poimenovanje »odgovorna oseba za …«.
3.2.4 strokovna oseba (za področje elektrotehnike) / skilled person (electrically) /
Elektrofachkraft
oseba z ustrezno izobrazbo, znanjem in izkušnjami, da lahko oceni tveganja in se
izogne nevarnostim, ki jih lahko povzroči električni tok
Pomembna definicija (opredelitev)!
3.2.5. poučena oseba / instructed person / elektrotechnisch unterwiesene Person
oseba, ki jo primerno pouči strokovna oseba, da se zna izogibati nevarnostim, ki jih
lahko povzroči električni tok.
Pomembna definicija (opredelitev)!
3.3.3 bližnje območje dela pod napetostjo / vicinity zone / Annäherungszone
omejeni prostor zunaj območja dela pod napetostjo
Pomembno je “bližnje”!
3.6.1 mala napetost (ELV/MN)
ponavadi ne presega 50 V izmenične napetosti ali 120 V enosmerne napetosti brez
valovitosti med prevodniki ali proti zemlji
Opomba 1: to vključuje SELV, PELV in FELV (glej HD 60364-4-41)



ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR8/XI

SIST EN 50110-1:2013 OBRATOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - 1. DEL

3.6.2 nizka napetost (LV/NN)
navadno ne presega 1 000 V izmenične napetosti ali 1 500 V enosmerne napetosti
3.6.3 visoka napetost (HV/VN)
navadno presega 1 000 V (1 kV) izmenične napetosti ali 1 500 V (1,5 kV) enosmerne
napetosti
Spremenjena dikcija v definicijah napetosti!

2.5. Poudarki iz standarda SIST EN 50110-1:2013

Relativno pogoste spremembe, ki smo jih uvodoma omenili opozarjajo na to, da je
področje urejanja zelo aktualno. Od prvega standarda EN sprejetega v letu 1996 je v
zadnjih dveh desetletij prišlo do dopolnitev leta 2004 in nazadnje leta 2013.
SIST EN 50110-1:2013 vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe:
 izboljšanje opredelitev odgovornih oseb in ravni odgovornosti,
 dodatek določbe o ravnanju v sili,
 dodatek primera ravni odgovornosti v Dodatku B,
 dodatek določbe o ogroženosti zaradi obloka v Dodatku B,
 dodatek določbe o ravnanju v sili v Dodatku B,
 posodobitev sklicevanj na standarde in bibliografijo.

Standard v 4. poglavju obravnava temeljna načela, v 5. poglavju obratovalne postopke,
v 6. poglavju delovne postopke in v 7. poglavju vzdrževalne postopke. Za razumevanje
sta pomembna dodatka A (A.2 Delo pod napetostjo) in B - A.2 Delo pod napetostjo (B.1
Primer ravni odgovornosti; B.2 Primer uporabe dela pod napetostjo; B.3 Atmosferski
pogoji, ki so del okoljskih pogojev, ki jih je treba oceniti; B.4 Požarna zaščita – gašenje
požarov; B.5 Mesto izvajanja dela, kjer je prisotna nevarnost eksplozije; B.6 Nevarnosti
obloka; B.7 Ravnanje v izrednih razmerah/v sili).

2.5.1. Temeljna načela

Standard v 4. poglavju obravnava temeljna načela; varno obratovanje, osebje,
organizacijo, komunikacija (posredovanje informacij), mesto izvajanja dela, orodja,
oprema in naprave, vezalni načrti in dokumentacija, oznake in ukrepi v nujnih
razmerah/v sili.
Pred izvajanjem obratovalnih postopkov in vsakega dela na električnih inštalacijah je
potrebno pripraviti oceno električnih tveganj. Na podlagi te ocene je potrebno ugotoviti,
kako bo izveden postopek obratovanja ali dela in katere varnostne ukrepe in preventivne
ukrepe je potrebno uporabiti, da bi zagotovili varnost.
Osebe, odgovorne za varnost oseb, ki sodelujejo pri delu ali so z njim povezane,
morajo ustrezati nacionalnim zakonodajam.
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Celotno osebje, ki je vključeno v delo na, z ali v bližini električnih postrojev, mora biti
poučeno o zadevnih varnostnih zahtevah, varnostnih predpisih in navodilih podjetja, ki
se nanašajo na njihovo delo.
Poučevanje je med delom potrebno ponoviti, če delo traja dlje časa ali je kompleksno.
Osebju je potrebno dati navodila, da bodo upoštevali te zahteve, predpise in navodila.
Nacionalna zakonodaja lahko predpiše minimalno starost in kriterije za usposobljenost/
strokovno kvalifikacijo oseb.
Kjer nacionalne zahteve glede usposobljenosti/strokovne kvalifikacije oseb ne
obstajajo, je potrebno pri presoji uporabiti naslednje kriterije za oceno strokovnosti:
 znanje o elektrotehniki,
 izkušnje z elektrotehničnim delom,
 znanje o postrojih, na katerih je potrebno opraviti delo, in praktične izkušnje s

predvidenim delom,
 poznavanje nevarnosti, ki lahko nastanejo med delom, in varnostni ukrepi, ki jih je

potrebno upoštevati,
 sposobnost osebe, da ob vsakem času prepozna, če je varno, da se z delom

nadaljuje.

Od celotnega števila oseb, ki delajo na, z ali v bližini električnih postrojev, je potrebno
izšolati in poučiti zadostno število oseb tako, da lahko v primeru električnega šoka in/ali
opeklin te osebe nudijo ustrezno prvo pomoč. Priporočamo, da se navodila o prvi
pomoči po potrebi izobesijo na delovno mesto ali se jih delavcem razdeli kot pisna
navodila ali v drugi primerni obliki (brošura, varnostni dokumenti).
Vsaki osebi, ki ima iz varnostnih razlogov pomisleke pri izvajanju navodil ali dela, mora
biti dana možnost, da svoje pomisleke neposredno sporoči osebi, ki je odgovorna za
nadzor dela. Ta oseba mora pregledati dejanski položaj in če je potrebno dobiti
odločitev s strokovno nadrejenega delovnega mesta.
Orodja, oprema in naprave morajo biti v skladu z zahtevami veljavnih evropskih,
nacionalnih ali mednarodnih standardov v kolikor obstajajo.

2.5.2. Obratovalni postopki

Standard v 5. poglavju obravnava standardne obratovalne postopke; stikalni postopki
(manipulacije), funkcionalno preverjanje (meritve, preskušanje, pregled).
Obstajata dve vrsti obratovalnih dejavnosti:
 posegi, katerih namen je sprememba električnega stanja električnega postroja,

uporabe opreme, vklop, izklop, zagon ali ustavitev opreme, namenjene za
uporabo brez tveganj, kolikor je to praktično mogoče,

 odklapljanje ali ponovno priklapljanje postrojev za izvajanje dela.
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Standard razume meritve kot postopek, ki se izvaja za merjenje fizikalnih količin v
električnem postroju.

Če obstaja rizik dotika neizoliranih delov pod napetostjo mora osebje, ki izvaja meritve
uporabljati osebno varovalno opremo ter morajo izvajati varovalne ukrepe pred
električnim udarom in učinki kratkega stika ter električnega obloka.
Če je potrebno, se morajo pri meritvah izvajati pravila za delo v breznapetostnem
stanju, delo pod napetostjo ali delo v bližini napetosti.
Podobne zahteve veljajo tudi za preskušanje.
Pregledi (vizualni pregled, meritve, preskušanje) se izvaja, da bi se potrdilo, da je
električni postroj v skladu z zahtevanimi tehničnimi in varnostnimi zahtevami
standardov in lahko obsega preverjanje normalnega obratovalnega stanja postroja.
Novi električni postroji tako kot tisti, ki se predelujejo ali razširjajo se morajo preveriti
pred puščanjem v obratovanje. Električni postroji se morajo preveriti v določenem
primernem časovnem intervalu. Namen periodičnih pregledov je odkrivanje
pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in lahko preprečijo oviranje obratovanja in
povzročitev nevarnosti.

2.5.3. Delovni postopki

Standard v 6. poglavju obravnava delovne postopke; delo v stanju brez napetosti, delo
pod napetostjo in delo v bližini delov pod napetostjo.
Vse tri metode dela so podrobno obdelane v standardu. Vse metode zahtevajo
izvajanje varovalnih ukrepov pred električnim udarom in/ali učinki kratkega stika ter
električnega obloka.
V kolikor ni mogoče izpolniti vseh zahtev dela v stanju brez napetosti in dela v bližini
delov pod napetostjo se morajo spoštovati zahteve dela pod napetostjo.
Standard določa dve varnostni razdalji in sicer:
 razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja dela pod napetostjo (DL),
 razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja v bližini delov pod napetostjo (DV).

Tabela 1. Najmanjša zračna sprejemljiva razdalja, ki določa zunanjo mejo območja dela

Nazivna omrežna nape-
tost

UN kV

Najmanjša sprejemlji-
va zračna razdalja, ki
določa zunanjo mejo
območja dela pod na-

petostjo
DL mm

Najmanjša sprejemljiva
zračna razdalja, ki določa
zunanjo mejo območja v

bližini delov pod napetostjo
DV mm

≤ 1 brez stika 300
3 60 1120
6 90 1120
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2.5.4. Vzdrževalni postopki

Standard v 7. poglavju obravnava vzdrževalne postopke; osebje, popravila in
zamenjevanje, začasna prekinitev dela in končanje vzdrževalnih del.
Popravilo zajema naslednje faze dela:
 lociranje okvare,
 popravilo okvare in/ali zamenjevanje komponent,
 ponovni tehnični pregled popravljenega dela postroja.

Okvara se lahko locira na osnovi standardnih obratovalnih postopkov oz. s
funkcionalnim preverjanjem (meritve, preskušanje, pregledi). Odprava okvare se izvaja
z delovnimi postopki.
Zamenjevanje varovalke se mora opraviti v breznapetostnem stanju razen ob
spoštovanju varnostnega postopka zamenjave pod napetostjo.
Ko je potrebno se mora svetilno telo zamenjevati v breznapetostnem stanju.
V primeru, da so v NN postrojih izvedeni popolni varnostni ukrepi za preprečevanje
direktnega stika je možno varovalko in svetilno telo zamenjevati pod napetostjo (celo
nestrokovna oseba oz. laik lahko opravi ta postopek).

2.5.5. Dodatki A in B

Dodatki A in B določajo najmanjše zračne sprejemljive razdalje, ki določajo zunanjo
mejo območja dela pod napetostjo in približevanja.

10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
36 380 1380
45 480 1480
60 630 1630
70 750 1750

110 1000 2000
132 1100 3000
150 1200 3000
220 1600 3000
275 1900 4000
380 2500 4000
480 3020 6100
700 5300 8400
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Dodatek A določa razdalje (Tabela 1.). V opombah je zapisano, da so to najmanjše
predpisane razdalje, ki veljajo v evropski uniji. Priporoča se uporaba izračuna razdalj z
uporabo standarda SIST EN 61472:2013 [8].
Dodatek B daje dodatna obvestila v zvezi z varnostjo pri delu. Podani so poudarki
pogojev varnega dela (ravni odgovornosti za različne velikosti podjetij, delo pod
napetostjo, vremenske razmere (padavine, gosta megla, nevihta, silovit veter, slane
nevihte, ekstremno nizke temperature), požarna varnost – gašenje požarov,
eksplozijska okolje, nevarnost obloka in ukrepanje v nuji (prva pomoč).
Na kratko bomo predstavili zahteve dela pod napetostjo in nevarnost obloka.

3. DELO POD NAPETOSTJO
Na Kotnikovih dnevih smo posvetili primerno pozornost [1-3,5-7,9] temu v Sloveniji
novem delovnem postopku (standard toč. 6.3 Delo pod napetostjo in toč. B.2 Primer
uporabe dela pod napetostjo).
Posebej je obdelano priporočilo primernega trenutka za ponovno preverjanje že
izdanega pooblastila za delo pod napetostjo. Če se pooblastilo za delo pod napetostjo
zahteva na podlagi predpisov ali prakse, naj se njegova veljavnost preveri v naslednjih
primerih:
 ob premestitvi osebja ali menjavi vodstvene strukture,
 ob menjava nalog,
 ob dolgotrajni prekinitvi dejavnosti,
 ob zdravstvenih omejitvah,
 ob poročilu o neupoštevanju navodil za delo ali neprimernost,
 pri pomembnih spremembah na postrojih (spremembe na opremi ali na

konstrukciji),
 pri spremembah delovnih ali vzdrževalnih metod.

Priporoča se, da se že izdano pooblastilo ponovno preveri vsaj enkrat letno.
V slovenskem okolju smo uspešno zaključili uvajanje DPN na NN in SN ter v večini
podjetij (Tabela 2) aktivno izvajajo DPN na lastnih napravah in postrojih.
Zaradi celovitega vpogleda v stanje uvajanja in izvajanja DPN na NN so zbrani podatki
za Slovenijo za leto 2014. Statistika usposabljanja slovenskih strokovnjakov in tistih, ki
imajo pooblastilo za DPN na NN je predstavljena v Tabeli 2.

Tabela 2. Statistika usposabljanja slovenskih strokovnjakov za DPN

Podjetje
Začetek

DPN
Usposabljanje

M/K
Pooblastilo M/

K Opomba
NEK 2009 11/9 10/7

ELMONT 2009 7/3 7/3 Monter (NEK)
C&G 0/3 0/0 Ne izvaja DPN
SEL 2009 4/2 4/1

Papirnica Vevče 2010 4/1 4/1
ELES 2011 5/7 5/6

Papirnica Goričane 2010 2/2 2/1
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4. NEVARNOST OBLOKA

Strokovnjaki elektrotehnike ter varnosti in zdravja pri delu aktivno spremljajo in
analizirajo delovne nezgode zaradi obloka. Po tem ko so zabeležene prve delovne
nezgode, tudi s fatalnimi posledicami oz. smrtnimi nesrečami se je začelo z ocenami
tveganja in ukrepi za povečanje varnosti električarjev. S temi aktivnostmi so prvi začeli
v ZDA in so se preko priporočil in standardov (IEC, IEEE) razširile v Evropo (EN, DIN,
ISSA).
Pomembno je spremljati aktivnosti Mednarodne agencije za socialo in varnost ISSA
(International Social Security Association), ki je vodilna svetovna organizacija tudi na
področju varnosti in zdravja pri delu na električnih postrojih. Na razpolago Imamo
številne izdaje strokovnih brošur [10-14] pri katerih pripravi so sodelovali številni
vrhunski evropski in svetovni specialisti s posameznih področij. Izpostavimo brošuro
[14], ki je ob izdaji leta 2011, odprla razpravo o izboru osebne varovalne opreme
(OVO) za varovanje pred električnim oblokom. Ne bomo se veliko zmotili s sklepanjem,
da so prav te usmeritve vplivale na dopolnitev standarda SIST EN 50110:2013.

Strokovnjakom bo v veliko pomoč tudi delo nemških strokovnjakov. Tehnični priročnik
BGI/GUV-I 5188 E [14], ki ga je izdala nemška zavarovalnica DGUV (German Social
Accident Insurance e.V.) predstavlja termične nevarnosti zaradi obloka in je s primeri
izračunov odličen pripomoček za primerno izbiro OVO pri posameznih aktivnostih
električarjev.

ELES 2011 5/7 5/6
Papirnica Goričane 2010 2/2 2/1

Energomont 2011 4/1 3/1 Monter
Elektroservisi 0/1 0/0 Ne izvaja DPN

SENG 2010 2/1 0/0 Ne izvaja DPN
TETOL 2011 4/2 4/2
DEM 0/4 0/0 Ne izvaja DPN
EM 2011 19/22 19/10
EL 2011 10/8 10/4
EG 2011 4/13 4/2
EC 2012 13/9 13/5
EP 0/2 0/2 Ne izvaja DPN

KRKA 2011 3/3 3/3
Iskraemeco 0/2 0/0 Ne izvaja DPN

TEB 2013 2/1 2/1
EG 2013 4/2 4/2 DPN SN C
EM 2013 4/2 4/2 DPN SN C
EL 2013 2/1 2/1 DPN SN C

C&G 0/2 0/0 Ne izvaja DPN SN C
PRINSIS 2013 2/1 2/1 Monter

EMB Bizant 2013 2/1 2/1 Monter
SKUPAJ 108/105 104/56
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Slika 3. Priročniki ISSA in BGI/GUV-I 5188 E

DODATEK B.6 Nevarnost obloka (SIST EN 50110:2013)
Osebe, ki delajo v bližini električnih postrojev, so načelno izpostavljene nevarnostim, ki
jih povzroča električni oblok. Električni obloki so redek pojav. In vendar je potrebna
zanesljiva zaščita, saj pojava ni mogoče izključiti, še posebej, ker lahko nastane zaradi
ravnanja med izvajanem dela. Električni obloki niso samo posledica kratkega stika, pač
pa tudi ločevanja obremenjenih delov pod napetostjo brez posebnih ukrepov (vodi,
kabelski konektor, stikalne naprave, varovalke, itd.).

Slika 4. Varno izvajanje DPN na električnih postrojih (vir: DGUV [15])

Nevarnosti (SIST EN 50110:2013)
Toplotni učinek električnega obloka je odvisen od trenutne električne energije
(zmogljivost kratkega stika), ki določa energijo, ki se pretvori v oblok (odvisno od
napetosti obloka, toka obloka in trajanja obloka), in pogojev za prenos toplotnega toka
vključno s pogoji
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izpostavljenosti in razdaljo do obloka. Način in silovitost prenosa toplote v bistvu nista
specifična za določene napetostne nivoje (nizka ali visoka napetost).
Poleg toplotnega vpliva je treba oceniti še druge nevarnosti:
 udarni val in odletele delce, ki se sproščajo ob eksplozivnem širjenju električnega

obloka,
 visoke jakosti elektromagnetnega sevanja, še posebej v območju ultravioličnega

(UV) in infrardečega (IR) sevanja, vendar pa tudi v območju vidne svetlobe, kar
lahko vodi do nepopravljivih poškodb kože in oči,

 zvočni udar,
 strupeni plini in delci, ki nastanejo pri taljenju in izhlapevanju materialov v

električnem obloku ali v njegovi okolici.
Ustrezna osebna varovalna oprema (OVO) zmanjšuje grožnjo toplotnega obloka
električnih oblokov in prispeva k varovanju osebja. Opozoriti je treba, da ne obstaja
OVO, ki bi zagotavljal 100 % varovanje pred električnim oblokom. Vsekakor pa je
mogoče bistveno zmanjšati nevarnosti električnega obloka in jih pogosto tudi odpraviti.

Slika 5. Varno izvajanje DPN v distribuciji (vir: DGUV [15])

Ocena tveganja (SIST EN 50110:2013)
Pri kakršnemkoli potrebnem delu v bližini električnega postroja ali pod napetostjo je
treba oceniti tveganje. Za izvajanje načrtovanega dela je treba splošno tehnično
preventivno ukrepati, npr. za določen čas odpreti ali celo odstraniti pokrove in vrata.
Ker so ta dejanja del vzdrževanja ali popravil, ogroženosti zaradi električnega obloka ni
mogoče v celoti odpraviti v predvidljivi prihodnosti in je zato treba uvesti ustrezne
ukrepe. Poleg tega pa so drugi delavci, npr. operaterji, izpostavljenosti nevarnosti
električnega obloka. Ta tveganja je treba vključiti v oceno tveganja.
Problematiki varovanja pred oblokom in izbiri OVO je posvečena tudi delovna skupina
na ICOLIM 2014 v Budimpešti. Nemški strokovnjaki so predstavili aktivnosti ISSA in
DGUV, BG
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ETEM (Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse) [16,17] ter
nemški [18,19] in poljski [20] proizvajalci tehnične dosežke pri varovanju obraza in
telesa.

Slika 6. Primerjava standardov – klasifikacija odpornosti OVO na električni oblok (vir: [19])

5. VPLIV STANDARDA SIST EN 50110-1:2013 NA ZAKONODAJO

Področje varnosti in zdravja pri delu pred nevarnostjo električnega toka je urejeno s predpisi:
 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. l. RS, št. 43/2011 [21],
 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št.

29/1992 [22].

V kolikor želimo vključiti standard SIST EN 50110-1:2013 v slovensko elektrotehniško
prakso bi to lahko potekalo na več načinov:
 dopolnitev in spremembe PVDNET [22],
 dopolnitev in spremembe internih aktov,
 usposabljanje delavcev (električarjev) za varno delo pred nevarnostjo

električnega toka,
 usposabljanje delavcev (električarjev) za varno delo pred nevarnostjo

električnega toka v programih Konzorcija DPN za delo pod napetostjo (in distribucije).

Če je CENELEC že drugič posodobil standard EN 50110, od prve izdaje leta 1996,
druge 2004 in tretje 2013 je dovolj argumentov, da se PVDNET [22] iz leta 1992
uskladi z sodobnimi evropskimi trendi na področju varnega dela pred nevarnostjo
električnega toka.
Razlike so prisotne v posameznih definicijah. Te razlike je potrebno uskladiti z
dopolnitvami, posodobitvami in spremembami PVDNET [22].
PVDNET [22] je potrebno uskladiti tudi z zahtevami ZVZD-1. Že v naslovu bi morali
dodati besedo »zdravje« in bi se glasil Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pred
nevarnostjo električnega toka (lahko je več zapisov naslova pravilnika; ... o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi nevarnosti ..., o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu ..., .o varnosti in zdravju pri delu ...).
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Standard SIST EN 50110-1:2013 (Tabela 1) določa najmanjšo zračno sprejemljivo
razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja dela (npr. delo v bližini napetosti).
PVDNET [22] zelo podrobno obravnava varnostne razdalje v čl. 41. - 44. (veliko bolj
podrobno kot zahteva standard):
41. člen Pri delih, ki se izvajajo v bližini nezavarovanih delov pod napetostjo, je treba

postaviti zaščito pred slučajnim dotikom teh delov z uporabo dovolj trdnih in
zanesljivo postavljenih izolacijskih zaščitnih pregrad, plošč, pokrival in
podobno.

42. člen Izjemoma se dela v bližini napetosti lahko izvajajo brez uporabe izolacijske
zaščitne pregrade ali plošče, če ne obstaja možnost uporabe izolacijske
zaščitne pregrade ali plošče.

43. člen Pri uporabi lestev, večjih predmetov in transportnih sredstev v zunanjih
postrojih in pri delih na vodih, je najmanjša varnostna razdalja približevanja
k delo pod napetostjo, glede na nazivno napetost, ...

44. člen Pri gradbenih in drugih neelektrotehniških delih, ne glede na to, kje se
izvajajo, kot npr.: postavljanje opažev, pri delih z dvigali, z gradbenimi stroji
in pri raznih montažnih in transportnih delih, morajo biti upoštevane
naslednje najmanjše varnostne razdalje približevanja delom pod napetostjo,
glede na nazivno napetost

Za ilustracijo so predstavljene razlike med standardom in PVDNET [22] v Tabeli 3.
Tabela 3. Minimalne razdalje za delo v bližini napetosti

6. SODELOVANJE PRI SPREMEBI PREDPISOV

V zadnjem obdobju je prišlo do ponovnega aktiviranja razprave o spremembah
PVDNET [22]. V ta proces so vključeni predstavniki MDDSZ, IRSD, EZS, SIST/TC
DPN, Konzorcija DPN, Podskupina za DPN GIZ-a distribucije in C&G d.o.o. Ljubljana.
Konzorcij DPN (ustanovljen 27.6.2007) in SIST/TC DPN (ustanovljen 25.10.2007) zelo
kvalitetno sodelujeta. Nekatere pravne osebe so članice obeh organizacij. Skupna
problematika obeh organizacij »delo pod napetostjo« oz. DPN, daje možnost za
oblikovanje skupnih strokovnih stališč.
Prva pobuda za prevod SIST EN 50110-1:2007 in terminološko usklajevanje s
področjem DPN je podana v referatu [1] v Radencih leta 2008. Na skupni seji obeh
organizacij (20.06.2008, 3. seja programskega sveta KONZORCIJA DPN in 3.
sestanek tehničnega odbora SIST TC/DPN) je prišlo do pobude za izdelavo prevoda
SIST EN 50110-1:2007.

Napetost (kV) SIST EN 50110 Pravilnik [3]
≤ 1 300 mm 400 mm
10 1150 mm 700 mm
20 1220 mm 700 mm
35 1380 mm 700 mm
110 2000 mm 1150 mm
220 3000 mm 2300 mm
400 4000 mm 3300 mm
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Sponzoriranje prevoda so podprle pravne osebe, članice obeh organizacij. Prevod je bil
predstavljen na skupni seji obeh organizacij 19.03.2009 v Radencih (30. Kotnikovi
dnevi). Uradni prevod je bil recenziran, lektoriran in objavljen v letu 2010.
Sočasno je potekala iniciativa SIST/TC DPN in Konzorcij DPN za spremembo in
dopolnitev PVDNET [22]. Dala sta pisno pobudo na IRSD (08.10.2008). Sledilo je
imenovanje delovne skupine IRSD, ki je v obdobju 2010-2012 pripravila osnutek

novega Pravilnika [23]. Javna razprava je objavljena s predstavitvijo na 33. Kotnikovih
dnevih v Radencih leta 2012. Žal je prišlo do zastoja v obravnavi osnutka.
Verjamemo, da bo obnovljena pobuda in koordinirana akcija strokovnjakov v IRSD,
EZS in MDDSZ kmalu pripeljala do prvih rezultatov. Trenutno je narejena projektna
naloga, ki opredeljuje okvire in usmeritve dela delovne skupine, ki bo vključevala
strokovnjake s obravnavanega področja s ciljem obnove PVDNET [22].

7. ZAKLJUČKI
SIST/TC DPN je ob finančni in strokovni podpori pristopil prevodu standarda SIST EN
50110-1:2013 s ciljem, da se ob prevodu poenoti slovenska terminologija (pojmi).
Prevajanje in urejanje je v zaključni fazi ob aktivnem sodelovanju SIST/TC DPN in
EZS.
Sodobnost SIST EN 50110-1:2013 narekuje dopolnitev in spremembe več kot dvajset
let starega PVDNET [22].
Najnovejša pobuda in koordinirana akcija strokovnjakov v IRSD, EZS in MDDSZ
opredeljuje okvire in usmeritve dela delovne skupine za spremembo in dopolnitev oz.
obnovo starega PVDNET [22].
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