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POVZETEK 
 
Po desetletnem delu je bil leta 1992  sprejet pravilnik o varnosti pred nevarnostjo 
električnega toka. Pravilnik je odraz takratnih strokovnih spoznanj in zakonodajnih okvirov. 
Oblikovan je bil tudi na osnovi koordinacije in komunikacije s strokovnjaki prejšnje skupne 
države in je bil v času nastajanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zelo sodoben 
predpis. Pravilnik je v veliki meri, predvsem v elektrogospodarstvu in v velikih industrijskih 
podjetjih, služil kot izjemno koristno orodje za vzpostavitev novih pogledov na varnost 
obratovalcev in vzdrževalcev pri delu na električnih inštalacijah oz. elektroenergetskih 
postrojih. Nedvomno je vplival na dvig varnostne kulture in zmanjšanje delovnih nezgod. 
Dopušča možnost dela pod napetostjo, vendar v zelo skopih obrisih. Ob začetkih uvajanja 
dela pod napetostjo v letu 2007 je prišlo do več pobud, da bi se pravilnik posodobil. V času 
veljavnosti pravilnika  se je standard SIST EN 50110-1 Obratovanje električnih (inštalacij) 
postrojev večkrat posodobil (1994, 2004 in nazadnje 2013). Strokovnjaki, ki so aktivno 
sodelovali pri prevodih tega standarda, vztrajno opozarjajo na nove zahteve varnosti in 
zdravja pri delu pri obratovanju električnih postrojev. Tako so skupni napori po osnutku 
novega pravilnika, ki smo ga predstavili na Kotnikovih dnevih marca 2012, pripeljali do 
organizacije delovne skupine v okviru EZS, ki je začela delovati koncem leta 2015, s ciljem 
posodobitve relativno zastarelega in zelo potrebnega pravilnika. 
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1. UVOD 
 
Avtorji referata smo odločeni, da na naslovno vprašanje jasno pritrdimo, da nujno 
potrebujemo nov pravilnik na področju varnosti in zdravja pred nevarnostjo električnega 
toka. Vrsto let si avtorji prizadevamo, da bi sprožili proces obnove in smo vložili več sto ur 
prostovoljnega dela pri pobudah in izdelavi osnutka marca leta 2012, ki smo ga promovirali 
na Kotnikovih dnevih [1]. 
 
Zakaj znova pišemo o tej temi? Ker smo tokrat  na pravi poti do cilja, kateremu smo na 
Kotnikovih dnevih posvetili v zadnjem desetletju veliko časa, tako v referatih, [2-8] kot v 
razpravah na plenarnih sejah. 
 
Promotorji [9-14] imamo pred seboj jasen cilj, saj resnično verjamemo, da bo nov pravilnik 
še izboljšal varnost, kakor ga je tudi sedaj veljavni pravilnik, ko je postavil za takratni čas 
sodobna pravila in tako v zadnjih četrt stoletja zaradi organizacijskih ukrepov in napotkov 
rešil marsikatero dragoceno življenje. 
 
Žal še nismo dosegli cilja »nič nezgod« [13,14]  . Žal statistika še vedno beleži več deset lažjih 
in težjih nezgod pri delu, ter žal letno zgubimo vsaj eno življenje. Zaradi tega zadnje 
desetletje vztrajamo pri ustvarjanju pogojev, da bi spremenili oz. dopolnili stari veljavni 
pravilnik »Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št. 
29/1992« (PVDNET). 
 
PVDNET je izjemno koristen predpis in si zaradi novostih na tem področju VZD zasluži našo 
pozornost in napore, da bi ga posodobili na podlagi novih spoznanj, novih tehnologij in 
posebej uspešno uvajanje dela pod napetostjo (DPN), kar bo pripomoglo tudi k zmanjševanju 
planiranih prekinitev napajanja uporabnikov Sloveniji. 
 
Po uspešnem zagonu razprave o osnutku PVZDNEE [1], pripravljenega leta 2012, smo 
strokovnjaki zbrani okrog EZS, SIST/TC DPN, GIZ DEE, Konzorcija DPN in C&G ob podpori IRSD 
in MDDSZ znova sprožili proces obnove PVDNET koncem leta 2015. 
 
Oblikovana je širša in ožja delovna skupina, ki jo koordinira EZS. Zato je primerno, da referat 
začnemo z usmeritvami EZS pri izdelavi novega pravilnika. 
 
 

2. PREGLED PREDHODNIH PREDPISOV 
 
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, 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (PVDNET), Ur. l. RS, št. 

29/1992. 
 
Dolžni smo obravnavano področje VZD povezovati tudi s sorodnimi predpisi kot npr.: 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih, Ur. l. RS, št. 83/2005, 

-  in s prilogo IV - Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih. 
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Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 92/57/EEC z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih 
varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna 
direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 245 z dne 26. 8. 1992, str. 6) 
določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v obratih 
in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo 
gradbeni materiali, gradbeni proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene 
objekte. 
 
Ta uredba določa tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri vzdrževanju in 
čiščenju zgrajenih objektov. 
 
Omenimo predhodne slovenske zakone s področja VZD in sicer: 

- Zakon o varstvu pri delu (ZVD), Ur. l. SRS, št. 32/74, 16/80 in 5/86, 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01. 

 
Zaradi spoznavanja širšega okvira priprave PVDNET je potrebno pogledati nekoliko v 
preteklost in v izhodišča, ki so pripomogla k nastanku tega pomembnega predpisa. Na osnovi 
podatkov je razvidno, da je z uveljavitvijo PVDNET prenehal veljati pravilnik iz leta 1947, 
Pravilnik o varstvenih ukrepih zoper nevarnost električnega toka v delovnih prostorih in 
delovnih krajih, Ur. l. FLRJ, št. 107/47. 
 
Pobudo za spremembo 45 let starega predpisa so dali strokovnjaki za varnost in zdravje pri 
delu iz slovenskega elektrogospodarstva (EGS) ter pristojni inšpektorji za varnost in zdravje 
pri delu. Strokovnjaki EGS so to problematiko v praksi reševali z internimi pravilniki, vendar 
se je izkazalo, da je nujno potrebno ustrezen predpis uveljaviti tudi v državni zakonodaji. 
 
Po dani pobudi v letu 1982 je bil potem v letu 1992, po desetih letih, sprejet Pravilnik o 
varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS, št. 29/1992), ki je bil prvi 
popolnoma slovenski predpis iz takrat še »varstva« pri delu, izdan v času, ko je postala 
Slovenija samostojna in neodvisna država. 
 
Za delo na novem pravilniku je zanimivo poznavanje zgodovine nastanka našega prvega 
slovenskega predpisa (PVDNET). Začetki sežejo v čase Jugoslavije ko so nastali dokumenti, ki 
so urejali področje varnosti ter obratovanje in vzdrževanje oz. panožni standard JUGEL-a: 

- Pravilnik o varstvenih ukrepih zoper nevarnost električnega toka v delovnih prostorih 
in na delovnih krajih (Ur. l. FLRJ, št. 107/47) oz. Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv 
opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i radilištima (»Službeni list 
FNRJ«, br. 107/47) 

- Pravilnik o tehničnih predpisih za pogon, vzdrževanje in revizijo elektroenergetskih 
naprav (»Uradni list FLRJ« št. 6/57) in tehnični predpisi za pogon, vzdrževanje in 
revizijo elektroenergetskih naprav, ki so njegov sestavni del in so bili objavljeni v 
dodatku »Uradnega lista FLRJ« št. 6/57, 

- Pravilnik o tehničnih predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih 
postrojev (Ur. l. SFRJ, št. 19/68) oz. Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i 
održavanje elektroenergetskih postrojenja (»Službeni list SFRJ«, br. 19/68), 

- Panožni standard št. GSE – 40/81, Pravila in ukrepi za varstvo pri delu v 
elektroenergetskih objektih, JUGEL, Beograd, 1981 oz. Pravila i mjere sigurnosti pri 
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radu na elektroenergestkim objektima (ki je nadomestil Pravilnik o tehničkim 
mjerama sigurnosti pri radu u elektroenergestkim postrojenjima i na dalekovodima 
prenosne mreže SFRJ, JUGEL, Beograd, 1972). 

 
OPOMBA: Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015) - Z 

dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in 

vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Uradni list SFRJ, št. 19/68), razen poglavja 1.4 (obratovanje)! 

 
Pred našim pravilnikom sta bila izdana hrvaški in srbski predpis - brez republiškega predpisa 
ni bilo mogoče v jugoslovanskem prostoru podrobno urediti VZD pred nevarnostjo 
električnega toka in je v tem obdobju Hrvaška prva v Jugoslaviji sprejela republiški predpis: 

- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije, NN br. 9/87, Hrvaška, 
- Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u 

objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima, Sl. glasnik SRS br. 
21/89, Srbija. 

 
Za naše delo je zanimivo dejstvo, da so na Hrvaškem pravilnik iz leta 1987 posodobili v letu 
2010 in s spremembami in dopolnitvami leta 2012: 

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, NN br. 88/12. 
 
OPOMBA: Hrvaška je uskladila svoj predpis z zahtevami standarda EN 50110-1 Obratovanje 

električnih postrojev (inštalacij)! 

 
Ob proučitvi omenjenih predpisov lahko sklepamo, da je naš PVDNET večinoma sledil, ob 
nekaterih odstopanjih (npr. ozemljevanje daljnovodov), tako JUGEL-ove panožne standarde 
kot hrvaški in srbski pravilnik. 
 
 

3. DOSEDAJ OPRALJENO DELO 
 
V zadnjem desetletju, ob uvajanju DPN v slovensko okolje, so bile podane številne pobude za 
dopolnitve PVDNET. 
 
Ko se je leta 2006 ponovno odprla strokovna razprava o uvajanju dela pod napetostjo [15,16] 
v slovensko prakso pri delu oziroma vzdrževanju električnih inštalacijah, je prišlo do več 
pobud, ki so spodbujale dopolnitve in spremembe obstoječega pravilnika iz leta 1992. 
 
Poudariti moramo, da se je Inšpektorat za delo (IRSD) od samega začetka zelo aktivno 
vključeval v strokovno razpravo v zvezi z uvajanjem DPN in sicer pri usmeritvah in 
razumevanju zahtev PVDNET. 
 
Posebej sta bila aktivna v pobudah Konzorcij DPN (ustanovljen) in SIST/TC DPN (ustanovljen), 
ki zelo kvalitetno sodelujeta.  
 
Z ustanovitvijo Konzorcija DPN dne 27.6.2007 in tehničnega odbora SIST TC/DPN dne 
25.10.2007, se je odprla razprava o zakonskih zahtevah in priporočilih standardov pri 
uvajanju in izvajanju DPN v slovenski industriji in elektrogospodarstvu (proizvodnja, prenos 
in distribucija). Nekatere pravne osebe so članice obeh organizacij. Skupna problematika 



5 
 

obeh organizacij »delo pod napetostjo« oz. DPN je dala možnost za oblikovanje skupnih 
strokovnih stališč. Ugotovljeno je, da sedaj veljavni PVDNET sicer omogoča uvajanje in 
izvajanje DPN (glej 54. člen), vendar je bilo jasno izražena želja po vsebinski in terminološki 
uskladitvi PVDNET, še posebej s standardom SIST EN 50110. 
 
Konzorcij DPN in SIST TC/DPN (C&G, 2008) sta dala pisno pobudo [9] za dopolnitev in 
spremembe obstoječega pravilnika. V začetku  leta 2011 je sledilo imenovanje desetčlanske 
delovne skupine IRSD (o.p. soavtorji so bili aktivni člani skupine) [10] (IRSD, 2011), ki je v 
obdobju 2011-2012 pripravila posodobljen in terminološko osvežen pravilnik dala v javno 
razpravo marca 2012 (PVZDNEE, 2012) [1]. 
 
Javna razprava je objavljena s predstavitvijo PVZDNEE [1] na 33. Kotnikovih dnevih v 
Radencih leta 2012. Žal je prišlo do zastoja v obravnavi osnutka. 
 
Maja 2013 je delovna skupina [11] sprejela zaključek, da je pravilnik kot tak nujno potreben, 
potrebne pa so tudi določene spremembe in dopolnitve. S tem v zvezi bodo člani komisije 
vsak na svojem področju (proizvodnja, prenos in distribucija električne energije, industrija in 
drugi večji oz. pomembnejši porabniki) pridobili po potrebi tudi pisna stališča, ki tak zaključek 
z ustreznimi pisnimi argumenti potrjujejo. Dokumenti se posredujejo na IRSD. 
 
Projektna skupina varnosti in zdravja pri delu pri GIZ-u distribucije električne energije je 
oktobra 2013 poslala pisno pobudo [12] v podporo aktivnostim delovne skupine. 
 
Člani delovne skupine smo bili zaskrbljeni zaradi omahovanja pristojnega ministrstva v zvezi z 
našimi predlogi novega PVZDNEE [1]. Namreč, ni bilo nobenega odziva na našo pobudo. 
Obstajala so celo razmišljanja o ukinitvi pravilnika. 
 
Zaskrbljeni smo bili in še ostajamo, saj praksa prinaša vrsto varnostnih situacij, ki jih PVDNET 
ne rešuje v zadostni meri in bi jih radi strokovno rešili prav z dopolnitvami in spremembami 
PVZDNEE [1], ter skupaj dosegali cilj »nič nezgod« pri delu in posluževanju električnih 
inštalacij. 
 
Opravljeno je veliko prostovoljnega dela pri pripravi osnutka, ki je dobra osnova za nadaljnje 
delo, tokrat v koordinaciji EZS (o.p. soavtorji so aktivni člani skupine – zagotovljena 
kontinuiteta dela). 
 
V letu 2015 je prišlo do ponovnega aktiviranja razprave o nujnih dopolnitvah in spremembah 
PVDNET. 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. EZS je prevzel vlogo 
koordinatorja. 
 
Verjamemo, da bo obnovljena pobuda in koordinirana akcija strokovnjakov v EZS, IRSD in 
MDDSZ kmalu pripeljala do prvih rezultatov. 
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4. PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE (EZS) 
 
EZS je sprožila proces priprave Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (PVZDNET). Na 1. seji strokovne skupine za pripravo (cca 25 članov iz 
podjetij elektrogospodarstva in industrije), ki je bila 1.10.2015, je bila sprejeta projektna 
naloga. Sledila je seja ožje skupine, ki je aktivno začela delati na pripravi osnutka. 
 

4.1. Uvod v projektno nalogo 
 
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 
56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) je potreben temeljite prenove. Prvi poskusi so bili narejeni 
v letu 2012, ko je EZS prejela osnutek sprememb, na katere je dala pripombe. Osnutek 
sprememb je pripravil inšpektorat za delo RS, kar je bila podlaga za nekaj sestankov na 
katerih se je izkazalo, da je problematika zelo zahtevna. Izražena je bila želja, da se v delo 
aktivno vključi EZS. 
 

4.2. Cilji 
 
Nov pravilnik naj upošteva nov način oblikovanja tehničnih predpisov (New Approach). 
Omogočiti je potrebno uporabo sodobnih tehnologij, ki zagotavljajo varno delo in če se 
izkaže za potrebno, obvezno uporabo standardov, ki urejajo področje. Nov pravilnik naj 
določi minimalne zahteve za zaščito ljudi, ki delajo na postrojih ali s postroji, pred 
nevarnostjo električnega toka. Upoštevati je treba tudi druge veljavne predpise, predvsem 
tiste, ki urejajo graditev, vzdrževanje in obratovanje električnih postrojev. 
 

4.3. Podlage 
 
Podlaga je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS 43/2011) in sedaj veljavni pravilnik 
(Ur. L. RS 29/1992), kakor tudi do sedaj opravljene aktivnosti delovne skupine MDDSZ, IRSD 
(osnutek novega pravilnika iz leta 2012), pobude C&G, EZS, CIGRE-CIRED, Konzorcij DPN, 
SIST/TC DPN. Nov pravilnik naj ne nalaga novih obveznosti delodajalcem, oziroma naj jim 
dopusti pravico odločanja o izbiri varovalnih ukrepov, kjer je to mogoče. Posebno poglavje je 
delo pod napetostjo, ki naj vključi do sedaj opravljeno delo in izkušnje ter regulativo, ki jo 
izvajajo v primerljivih državah (Hrvaška, Slovaška, Češka, itd.). Upoštevati je potrebno 
najnovejše trende in dobre prakse, kakor tudi domače izkušnje. Upoštevati je potrebno 
vsebine iz novih tehničnih predpisov, ki v svojem bistvu vsak na svojem področju vsebujejo 
zahteve po varnosti in zdravju. 
 

4.4. Vsebina 
 
Pravilnik naj vsebuje dve področji in sicer varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka 
in kot posebno poglavje delo pod napetostjo. Zgledovati se je treba po ureditvah področja v 
drugih okoljih. 
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4.4.1. Splošne določbe 
 
V splošnih določbah je potrebno določiti področje uporabe, sklicevanje na standarde, 
definicije, oziroma pojmovnik uporabljenih izrazov in skladnost z evropsko zakonodajo. 
Posebno pozornost je treba nameniti pomenu uporabljenih izrazov. 
 

4.4.2. Tehnične zahteve 
 
Določiti je potrebno bistvene tehnične zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti pred 
električnim udarom pri izvajanju obratovanja in vzdrževanja, ter drugih delih na električnih 
postrojih. Opredeliti se je treba do vprašanja obvezne uporabe standardov in posebej do 
njim podrejenih standardov. Potrebno je obdelati dodatne zahteve in jih utemeljiti. Posebno 
pozornost je potrebno nameniti slovenskim posebnostim, ki jih pogojujejo klimatske 
razmere, tehnološka razvitost, dosedanje dobre prakse, okoljske zahteve in zahteve 
slovenske zakonodaje. Proučiti je treba vpliv drugih predpisov na pravilnik. Kot podlaga lahko 
služi sedaj veljavni pravilnik in njegove dopolnitve in spremembe izdelane leta 2012. 
 

4.4.3. Prehodne in končne določbe 
 
V prehodnih določbah je potrebno določiti kako in koliko časa bo trajalo prehodno obdobje, 
če je potrebno. Določiti je treba, kateri predpisi se izvzamejo iz uporabe. V končnih določbah 
se določi način uveljavitve pravilnika. 
 

4.5. Potrebni koraki in okvirni roki 
 
Izdelava novega besedila pravilnika bo zahtevalo veliko časa, iskanja najboljših rešitev in 
usklajevanja različnih mnenj. Glede na izkušnje pri pripravi drugih predpisov, predvidevamo 
izdelavo predloga pravilnika, ki bo poslan na pristojno ministrstvo do poletja 2016. To je 
optimističen rok, ki se kaj hitro lahko podaljša. Rok za uveljavitev pravilnika je tako 
orientacijski in ni v celoti odvisen od aktivnosti EZS, prizadevanja strokovne skupine, 
predvsem v delu, ki ga mora opraviti pristojno ministrstvo. 
 

4.6. Sodelavci  
 
Pri pripravi pravilnika sodelujejo strokovnjaki elektrogospodarskih podjetij, predstavniki 
podjetja C&G, predstavniki EZS in drugi strokovnjaki. Izmed teh se formira ena ali več ožjih 
strokovnih skupin, ki pripravljajo delovna gradiva osnutke in predloge pravilnika. Po 
možnosti naj bo sestava strokovne skupine iz predstavnikov obratovanja, vzdrževanja ter 
varnosti in zdravja pri delu. Aktivno se vključuje inšpektorat za delo ter predstavnik 
ministrstva za delo družino in socialne zadeve. 
 
 

5. STANDARD SIST EN 50110-1 
 
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) kot nacionalni organ spremlja razvoj v mednarodni 
in evropski standardizaciji in sodeluje pri nastanku posameznih dokumentov z delom 
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nacionalnih tehničnih odborov, ki združujejo deležnike s posameznih področij. SIST/TC DPN 
(Tehnični odbor DELO POD NAPETOSTJO) je bil ustanovljen v letu 2007. 
 
Na mednarodnem nivoju SIST/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 je 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. 
 
Razvoj in spremembe standarda 50110-1 so zelo dinamične, saj je objavljen prvič leta 1999 in 
na to še 2004 in 2013 (slika 1). 
 

 
 

Slika 1. Dinamika razvoja in sprememb standarda 50110-1 [8] 
 
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. Veljaven bo 
1. maja 2016, ko preneha veljati SIST EN 50110-1:2007. 
 
Potrebno je poudariti, da je razširjena sestava SIST/TC DPN omogočila novo kvaliteto 
prevoda. Izboljšan je tekst prevoda, vključno z dopolnjeno terminologijo. Tako je standard 
poleg treh običajnih jezikovnih različic (angleščina, francoščina, nemščina) na voljo tudi v uradni 
slovenski verziji [8]. 
 
Veliko je bilo razprave o naslovu »inštalacije« ali »postroj«. Sprejeta je odločitev: 

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

električni postroj/electrical installation/elektrische anlage - celotna električna 
oprema za proizvodnjo, prenos, pretvarjanje, distribucijo in uporabo električne 
energije. 
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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) 
 
Izraz »instalacija/inštalacija«, kot jo določa »Pravilnik o zahtevah za električne inštalacije v 

stavbah(Ur. l. RS 41/2009)«, so inštalacije in naprave, napajane z nazivno izmenično 

napetostjo do vključno 1.000 V oziroma z nazivno enosmerno napetostjo do vključno 1.500 V.  
 
SIST EN 50110-1:2013 vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na EN 50110-
1:2007 [8]. 
- izboljšanje opredelitev odgovornih oseb in ravni odgovornosti, 
- dodatek določbe o ravnanju v sili, 
- dodatek primera ravni odgovornosti, 
- dodatek določbe o ogroženosti zaradi obloka, 
- posodobitev sklicevanj na standarde in bibliografijo. 
 
Odločili smo se, da znova poudarimo pomen standarda SIST EN 50110-1:2013, saj se je 
delovna skupina EZS odločila, da bo citiran v novem pravilniku in postal obvezen. 
 
POTREBEN RAZMISLEK OB UPORABI STANDARDA: 
Standard SIST EN 50110-1:2013 se nanaša samo na obratovanje električnih postrojev in na 

dela na njih ali z njimi ali v njihovi bližini. Ne vsebuje pa zahtev iz PVDNET glede splošnih 

zahtev za delovne prostore, mesta dela in delovišča, ne nanaša se na prenosna orodja, 

prenosne električne svetilke in ločilne transformatorje in tudi ne na zagotavljanje notranjega 

nadzora v zvezi z nevarnostjo električne energije. 

Prav tako velja opozoriti na pomembne razlike v opredelitvi odgovornih oseb in dokumentov 

v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri izvajanjih del v breznapetostnem stanju in v 

bližini delov pod napetostjo. Postavlja se vprašanje ali ostati na dosedanjih določbah ali preiti 

na opredelitve v standardu. 

Tudi sicer je koncept standarda SIST EN 50110-1:2013 precej različen od koncepta PVDNET. 

Torej se postavlja vprašanje ali in v koliki meri prilagoditi pravilnik standardu ali ostati na 

različnosti? 

 
 

6. DOSEDANJI PREDLOGI ZA SPREMEMBE 
 
Sodobnost SIST EN 50110-1:2013 narekuje dopolnitev in spremembe več kot dvajset let 
starega PVDNET. Opazno je precejšnje neskladje izrazov uporabljenih v PVDNET in 
standardom. 
 
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 dni. 
 
Pred izvajanjem obratovalnih, delovnih ali vzdrževalnih postopkov in vsakega dela na 
električnih postrojih je potrebno pripraviti oceno električnih tveganj (o.p. sodobne zahteve 
VZD). Na podlagi te ocene je potrebno ugotoviti, kako bo izveden postopek obratovanja ali 
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dela in katere varnostne ukrepe in preventivne ukrepe je potrebno uporabiti, da bi zagotovili 
varnost. 
 
Kotnikovi dnevi aktivno spremljajo predstavljeno problematiko na svojih posvetovanjih že od 
leta 2008 [2–8], kar najdemo tudi med sklepi posvetovanj. Povzemimo le nekaj pobud, ki so 
predstavljene v referatih, razpravah in celo v zaključkih Kotnikovih dnevov. 
 

6.1. Pobude za dopolnitve PVDNET »Kotnikovi dnevi« 2008 - 2012 [2-5] 
 
Ob razpravi o uvajanju DPN je bilo opozorjeno, da se SIST EN 50110-1:2007 in PVDNET ne 
ujemata v definiciji nazivnih napetosti in minimalnih varnostnih razdalj za delo pod 
napetostjo in delo v bližini napetosti (Tabela I) – potrebno je uskladiti zahteve [2-5]. 
 
Standard SIST EN 50110-1:2007 (Preglednica I) določa najmanjšo sprejemljivo zračno 
razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja dela (npr. delo v bližini delov pod napetostjo). 
PVDNET 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 i 
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 delom 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. 

 
Preglednica I. Najmanjša sprejemljiva zračna razdalja, ki določa zunanjo mejo 

območja v bližini delov pod napetostjo [2,3] 

Napetost (kV) SIST EN 50110-1 Pravilnik 

≤ 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 2300 mm 

 
Razlike med PVDNET in standardom so prisotne v posameznih definicijah. Menimo, da jih je 
treba uskladiti z dopolnitvami, posodobitvami in spremembami PVDNET. 
 
PVDNET je potrebno uskladiti tudi z zahtevami ZVZD (o.p. tudi z novim ZVZD-1), ki je bil 
sprejet skoraj deset let za njim. Že v naslovu bi morali dodati besedo »zdravje«, da bi bilo 
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področje že v naslovu primerneje opredeljeno. Nekaj predlogov: »Pravilnik o varnosti in 
zdravju pri delu pred nevarnostjo električnega toka«; »... o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi nevarnosti ...«, »... o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ...«, «... o varnosti in 
zdravju pri delu ...«) [3]. 
 
Zanimivo je, da PVDNET ne definira nivoje napetosti v posebnem členu. V PVDNET lahko 
razberemo zapis za nizko napetost do 1000 V in za visoko napetost nad 1 kV. Standard SIST 
EN 50110-1:2007 natančno določa nivoje napetosti [2,3]: 

- zelo nizko napetost do 50 V izmenično in 120 enosmerno, 
- nizko napetost do 1000 V izmenično in 1500 V enosmerno, 
- visoko napetost nad 1000 V izmenično in 1500 V enosmerno. 

 
Glede na zahteve standarda v zvezi z vzdrževalnimi postopki bo potrebno preučiti tudi 
zapisane zahteve PVDNET (zamenjava varovalke (čl. 73), zamenjava žarnice (čl. 113), meritve 
in preizkušanje pod napetostjo (čl. 88), in drugo) [3]. 
 
Zaznali smo razlike v definicijah in pristopih v PVDNET in SIST EN 50110 in sicer ko gre za razlago, da 
ob kontaktu s potencialom Standard zahteva usposobljenost za ta dela in opremo OVO (npr. meritve, 
preizkušanje, menjava varovalke) oz. uveljavljena je praksa, da do vzpostavitve breznapetostnega 
stanja ravnamo, kot da je DPN oz. električar je opremljen z OVO (čelada z vizirjem, izolacijske 
rokavice) in uporablja tepih [4]. 
 
Pobude [2-5] so bile naslovljene iz okolja uvajanja in izvajanja DPN ob sočasnem prevodu 
SIST EN 50110-1:2007 in delu na osnutku novega PVDNET. 
 

6.2. Pobude za dopolnitve PVDNET »Kotnikovi dnevi« 2013 - 2015 [6-8] 
 
Verjetno najbolj celovita predstavitev problematike PVDNET je objavljena v referatu na 
Kotnikovih dnevih 2014 [7]. Referat je preobsežen s konkretnimi predlogi dopolnitev in 
vabimo bralce, da ga podrobno preučijo. 
 
S tem prispevkom [7] smo pozivali strokovnjake: izvajalce, vodje elektro služb oz. vzdrževanja 
ali energetike, strokovne delavce VZD, inšpektorje za delo, energetske inšpektorje in ostalo 
zainteresirano javnost, da odpremo razpravo o dopolnitvah in spremembah starega še 
veljavnega Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št. 
29/1992 (PVDNET), ki so v javni razpravi od 14.3.2012 v obliki osnutka Pravilnika o varnosti in 
zdravju pri delu pred nevarnostjo električne energije (PVZDNEE). 
 
Opomba: EZS je dala pripombo na naslov »električne energije« - predlog »električnega toka« 

 
Spodbudili smo strokovnjake, da odpremo razpravo o negotovih varnostnih situacijah, ki jih 
srečujemo v praksi ali preprosto poiščimo odgovore na vprašanja, ki jih imamo v delovnem 
okolju in bi jih radi strokovno rešili ter skupaj dosegali cilj »nič nezgod« pri delu in 
posluževanju električnih inštalacij – nekaj poudarkov [7]: 

- distribucija: zaradi novih tehnologij, razpršenih virov električne energije in sistema 
prepletenosti elektroenergetskega omrežja, so podani predlogi in pobude o rešitvah, 
ki bi odpravile anomalije v praksi; ozemljevanje sistemov 20 kV daljnovodov (v 
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pravilniku je potrebno opredeliti ozemljevanje na mestu dela in ne na vsakem 
galvansko ločenem delu omrežja - za varno opravljanje dela zadostujeta dve 
ozemljitveni napravi preseka 35 mm2), razpršeni viri – fotovoltaika (v pravilniku je 
nujno opredeliti, kje v dokumentih za varno delo bo potrebno navesti mesto 
razpršenega vira ter opozorilo o prisotnosti vira v elektroenergetskem sistemu ter 
opredeliti označevanje izvodov razpršenih virov, saj mora delodajalec opozarjati svoje 
delavce na nevarnosti s katerimi je predhodno seznanjen), delo pod napetostjo (v 
pravilniku že obravnavano področje izvajanja del pod napetostjo razširiti, saj so že vse 
elektrodistribucije pristopile k izvajanju del na nizki napetosti in se že pripravljajo na 
dela na srednji napetosti) in delo na višini in neugodne vremenske razmere uskladiti z 
drugo zakonodajo – glej podrobno pojasnilo [7], 

- terminološka uskladitev: je vidna že v naslovu saj je »varstvo pri delu« nadomeščeno 
z »varnost in zdravje pri delu« …, pojem »tok« pa je nadomeščen z »energija«. 
Prva uskladitev izhaja iz zakonske ureditve, ki jo določa ZVZD-1. Drugo spremembo 
lahko povežemo z definicijo varnega dela pod napetostjo (86. člen), ko določa za 
izmenični kot enosmerni tok (AC/DC) dovoljeno napetostjo 50 V oziroma 120 V ter 
vrednost toka kratkega stika na mestu dela, ki ne presega 3 mA izmeničnega toka 
(efektivna vrednost) oziroma 12 mA enosmernega toka, ali če energija ne presega 
350 mJ [7], 

- uskladitev z novo, drugo tehnično smernico, TSG-N-002-2013 Nizkonapetostne 
električne inštalacije - odpira se razprava o dovoljeni napetosti dotika, ki jo določa 
pravilnik (1992). Ali je mala napetost 50 V AC in 120 V DC? Če je, je treba uskladiti 
novi pravilnik z dovoljenimi napetosti dotika (v odvisnosti od časa delovanja zaščite), 
ki jih dovoljuje TSG-N-002-2013 (glej tabela 2 in 3) [7]: 

 

  
 

- proučiti bo treba standarde [7]: 
� SIST IEC/TR60479-1: Učinki električnega toka na ljudi in živino – 1.del: Splošni vidiki, 

� SIST EN 61936-1: Močnostne inštalacije, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti – 1. Del: Skupna 

pravila, 

� SIST EN 50522: Ozemljitve močnostnih inštalacij, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti. 
- kdo je elektrotehniško poučena oseba (npr. 71. in 73. člen): kdo jo sme poučiti 

(elektrotehniška strokovna oseba?) in kako se dokazuje poučenost (potrdilo kot 
dokazilo?) [7], 

- proučiti posebnosti kot so [7]: 
� varovanje elektrotehniškega osebja pred oblokom, 
� delo na višini in neugodne vremenske razmere uskladiti z drugo zakonodajo, 
� čiščenje SN kablov, ki so pod napetostjo, 
� čiščenje NN in SN kabelskih priključkov na transformatorju, ki so pod napetostjo. 
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Ob predstavitvi prevoda novega standarda SIST EN 50110-1:2013 [8] smo posebej opozorili 
na nekaj posebnosti: 

- standard toč. 3.4.4 delo pod napetostjo - vsako delo, pri katerem se delavec z deli 
telesa ali orodjem, opremo ali napravami zavestno dotakne delov pod napetostjo ali 
poseže v območje dela pod napetostjo, 
Opomba 1: Pri nizki napetosti izvaja delo pod napetostjo delavec, kadar se dotakne neizoliranih delov 

pod napetostjo. Pri visoki napetosti izvaja delo pod napetostjo delavec, ko vstopi v območje dela pod 

napetostjo, neodvisno od tega, ali se dotakne neizoliranih delov pod napetostjo ali ne. 

[VIR: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-01, spremenjen], 

- PVDNET - Dela pod napetostjo so dela, ko se delov pod napetostjo dotikamo po 
predpisanem postopku, 

 
Standard določa dve varnostni razdalji in sicer (Preglednica II) – izvleček [8]: 

- razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja dela pod napetostjo (DL), 
- razdaljo, ki določa zunanjo mejo območja v bližini delov pod napetostjo (DV). 

 
Preglednica II. Najmanjša zračna sprejemljiva razdalja, ki določa zunanjo mejo območja dela 

Nazivna omrežna napetost 
 

UN     kV 
(efektivna vrednost) 

Najmanjša sprejemljiva 
zračna razdalja, ki določa 
zunanjo mejo območja 

dela pod napetostjo 
DL          mm 

Najmanjša sprejemljiva zračna 
razdalja, ki določa zunanjo mejo 

območja v bližini delov pod 
napetostjo 

DV          mm 

≤ 1 brez stika 300 

10 120 1150 

20 220 1220 

36 380 1380 

110 1000 2000 

220 1600 3000 

380 2500 4000 

 

6.3. Pobude za dopolnitve PVDNET »Kotnikovi dnevi« 2015 [8] - NEVARNOST 
OBLOKA 
 
Strokovnjaki elektrotehnike ter varnosti in zdravja pri delu aktivno spremljajo in analizirajo 
delovne nezgode zaradi obloka. Po tem, ko so bile zabeležene prve delovne nezgode, tudi s 
fatalnimi posledicami oz. smrtnimi primeri, se je začelo z ocenami tveganja in ukrepi za 
povečanje varnosti električarjev. S temi aktivnostmi so prvi začeli v ZDA in so se te preko 
priporočil in standardov (IEC, IEEE) razširile tudi 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. 
 
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 
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obremenjenih delov pod napetostjo brez posebnih ukrepov (vodi, kabelski konektor, stikalne 
naprave, varovalke, itd.). 
 
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), od pogojev za prenos toplotnega toka vključno s pogoji 
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 ultravijoličnega (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. 
 
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 
(slika 2.). Poleg tega pa so drugi delavci, npr. operaterji, izpostavljeni nevarnosti električnega 
obloka. Ta tveganja je treba vključiti v oceno tveganja. 
 

    
 

Slika 2. Varno izvajanje DPN na električnih postrojih (vir: DGUV [8]) 
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6.4. Pobude za dopolnitve PVDNET 
 
Ko smo opozorili na nevarnost obloka, da je treba poleg toplotnega vpliva oceniti še druge 
nevarnosti in sicer visoke jakosti elektromagnetnega sevanja, še posebej v območju 
ultravijoličnega (UV) in infrardečega (IR) sevanja. Samo po sebi se ponuja, da stroka mora 
slediti zahtevam predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje (EMS). Pojavlja se vprašanje, 
kakšen je dejanski vpliv EMS zaradi elektroenergetskih objektov oz. postrojev na 
zaposlenega, električarja, ki vsakodnevno rokuje s temi napravami. Menimo, da je potrebno 
preučiti vplive EMS še posebej ob izvajanju DPN na NN in SN ter dela v bližini delov pod 
napetostjo na dvosistemskih DV na SN (10 – 35 kV) in še posebej na VN (110 do 400 kV). 
Vprašati se je potrebno o pravilnosti ocene tveganja in v povezavi s tem proučitve ali 
predpisana OVO izpolnjuje potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu. 
 
Proučiti je potrebno zahteve predpisov oz. priporočil: 

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list 
RS, št. 70/1996,  

- Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta dne 29. Aprila 2004 o 
minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 
tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov 

- (elektromagnetnih sevanj) Ur. l. EU, L 159/1, 2004,  
- Direktiva 2008/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta dne 23. Aprila 2008 o 

spremembi Direktive 2004/40/ES o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v 
zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov 
(elektromagnetnih sevanj) Ur. l. EU, L 144/88, 2008, 

- Direktiva 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta dne 26. junija 2013 
- o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 

tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) Ur. l. 
EU, L 179/1, 2013, 

- ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying elektric and magnetic fields 
(1 Hz to 100 kHz), Health Physics,; 99(6):2010, 

- ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying elektric and magnetic fields 
(up to 300 GHz), Health Physics, 1998; 74. 

 

6.5. Dovoljene napetosti dotika 
 
Standard SIST EN 50110:2013 ne določa dovoljenih napetosti dotika, ampak natančno določa 
območje dela pod napetostjo, v bližini naprav pod napetostjo in izven območja naprav pod 
napetostjo. Dovoljene napetosti dotika določa standard SIST EN 50522 Ozemljitve 
elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti (slika 3). 
 
Dovoljene napetosti dotika so rezultat novih spoznanj o vplivih električne napetosti na 
človeka. Standard določa višje dovoljene napetosti dotika v elektroenergetskih postrojih in 
nizkonapetostnem omrežju, kot so dovoljene v stavbah z električnimi inštalacijami, kot jih 
določa standard SIST HD 60364-4-41: Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41 del: 
Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom. Vsekakor je treba pri načrtovanju in 
uporabi elektroenergetskih postrojev in električnih inštalacij upoštevati dovoljene napetosti 
dotika. 
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Slika 3. Dovoljene napetosti dotika določa standard SIST EN 50522 

 

6.6. Območje dela pod napetostjo in bližnjega območja 
 
Preglednica A.1 v standardu SIST EN 50110:2013 določa mejo območja dela pod napetostjo 
in mejo bližnjega območja. 
 

 

 
 

Slika 4. Primer določitve območja dela pod napetostjo, območja delovnega odmika in 
območja delov v bližini naprav pod napetostjo. 
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Obe meji sta bistveni za odgovor na vprašanje, kdaj se izvajajo dela pod napetostjo in kdaj se 
dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo. Gradnjo postrojev nad 1 kV v Sloveniji ureja 
Pravilnik za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list SFRJ št. 
4/1974 z dne 24.1 1974). 
 
Pravilnik je zastarel, vendar določa sedaj veljavne varnostne višine in oddaljenosti, kar 
smiselno pomeni območje v bližini delov pod napetostjo, v katerem se lahko gibljemo in 
izvajamo dela. Standard SIST EN 61936-1:2011 Elektroenergetski postroji za izmenične 
napetosti nad 1 kV – 1. del: Skupna pravila vsebuje med drugim pravila za varnost. V poglavju 
7 natančno določa varnostne razdalje in varnostne višine. Pri izdelavi pravilnika PNZDNET bo 
treba določila standarda SIST EN 61936-1 upoštevati, saj se bodo postroji v bodoče gradili po 
tem standardu. Seveda standard omogoča tudi drugačne varnostne višine in odmike, kadar 
nacionalna zakonodaja to zapoveduje. Vsekakor bo pri pripravi novega PNZDNET treba 
natančno proučiti tudi druge standarde, ki urejajo načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev. 
 
 

7. ZAKLJUČKI 
 
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. 
 
V letu 2015 je prišlo do ponovnega aktiviranja razprave o spremembah PVDNET. 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. 
 
Verjamemo, da bo obnovljena pobuda in koordinirana akcija strokovnjakov v IRSD, EZS in 
MDDSZ kmalu pripeljala do prvih rezultatov. Narejena je projektna naloga, ki opredeljuje 
okvire in usmeritve dela delovne skupine, ki vključuje strokovnjake s obravnavanega 
področja s ciljem obnove PVDNET. 
 
Delo se je začelo. Smo v fazi izdelave novega osnutka PVZDNET, kot osnove za širšo 
strokovno razpravo. Podpiramo vztrajnost in prostovoljno delo strokovnjakov zbranih in 
koordiniranih s strani EZS. 
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