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Povzetek: Zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega omrežja je treba v nekaterih primerih izvajati 
vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo v bližini delov pod napetostjo 
(DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela izvajajo na dvo- ali večsistemskih 
daljnovodih (DV) na sistemu, ki je izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo. Delodajalec je dolžan 
narediti oceno tveganja s stališča zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in po potrebi pripraviti interna 

pisna navodila za varno izvajanje del. Za zmanjšanje tveganj kot so nevarnost udara električnega toka zaradi 
induciranih napetosti ali napetosti kapacitivnega sklopa ter številne druge je treba posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju VZD. Opravljena je podrobna analiza internih praks in nevarnih pojavov ter raziskava svetovnih 

izkušenj. Spoznanja so zapisana v študiji, ki je ponudila operativne rešitve in sistemske usmeritve za nadaljnje 
delo. S ciljem uvedbe primerne organiziranosti, izboljšav postopkov dela in delovne opreme ter dosledni 
uporabi predpisane osebne varovalne opreme (OVO) je izdelan priročnik za varno izvajanje DvBDPN.  
 

Ključne besede: vzdrževanje visokonapetostnih daljnovodov, dvosistemski daljnovodi, priročnik, ocena 

tveganja, varno delo, delo v bližini delov pod napetostjo. 

 

 

 

ENSURING SAFE WORK IN THE VICINITY OF LIVE PARTS ON HIGH 

VOLTAGE DOUBLE-CIRCUIT TRANSMISSION OVERHEAD LINES 
 

Abstract: Due to the requirement of an uninterrupted electrical energy grid, it is sometimes necessary to carry 

out maintenance and assembly work on overhead lines (OHLs) in the vicinity of live parts or in the vicinity of 

high voltage. In real-life, this means that work is carried out on double-circuit or multiple-circuit OHLs, where 

one circuit is disconnected and the other circuit is live. Employers must prepare a risk assessment to ensure a 

healthy and safe work environment and, if necessary, prepare internal written instructions for safe work. To 

reduce risks, such as electric shock due to induced voltage or capacitive load as well as numerous others, it is 

necessary to pay special attention to health and safely at work. A thorough analysis of internal practices and 

hazards and a study about worldwide experiences have been prepared. The findings are described in the study, 

which includes operational solutions and systematic directions for future work. To ensure a suitable 

organizational solution, improved work processes and work equipment and a consistent use of prescribed 

personal protective equipment (PPE), a manual for safe work in the vicinity of live parts has been prepared.  

 

Keywords: high voltage overhead line maintenance, double-circuit overhead lines, manual, risk assessment, 

safe work, work in the vicinity of live parts. 
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1 UVOD 

Poslanstvo ELES-a je, da z zanesljivim prenosom električne energije skrbi za kakovost življenja, stabilnost 
delovanja organizacij ter razvoj družbe v Sloveniji in regiji. Odgovornost ELES-a je, da s preudarnim razvojem, 

načrtovanjem in gradnjo sodobnega prenosnega sistema ter s trajnim vzdrževanjem soustvarja energetsko 
učinkovito in prijazno okolje, v katerem spoštuje vse vključene deležnike: sodelavce, odjemalce, naravo in 

okolje, lokalne skupnosti in družbo kot celoto [1]. 

Vzdrževalci ELES-a morajo, upoštevajoč naloge SOPO, zaradi potreb razpoložljivosti elektroenergetskega 
omrežja v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna in montažna dela na daljnovodih na način, da se dela izvajajo 
v bližini delov pod napetostjo (DvBDPN) oziroma v bližini visoke napetosti. V praksi to pomeni, da se dela 
izvajajo na dvosistemskih daljnovodih (DV), ko se delo izvaja na sistemu, ki je izklopljen hkrati pa je drugi 

sistem pod napetostjo. 

Predmet raziskave zmanjšanja tveganj pred udarom električnega toka pri izvajanju DvBDPN na dvosistemskih 
daljnovodih 110, 220 in 400 kV je obsežno predstavljen v Elaboratu [2]. Vsebina in zaključki raziskave so že bili 
celovito predstavljeni v referatu [3]. Na osnovi rezultatov raziskave [2] je oblikovan Priročnik [4], ki podaja 

usmeritve za  izboljšave, ki bi jih na področju VZD lahko v družbi ELES izvedli. 
Tako je ELES upošteval zahteve zakonodaje in tehničnih predpisov [6-11], priporočil standarda [12] ter v skladu 

z lastnimi internimi predpisi, oceno tveganja in navodil [13-15] ter vzpostavil pogoje za izvedbo varnega dela v 

bližini delov pod napetostjo na večsistemskih visokonapetostnih nadzemnih vodih. Navkljub upoštevanju vseh 
varnostnih dejavnikov pa lahko pri tovrstnih delih pride do povečanih tveganj za varno delo, ki jih lahko v 
grobem opredelimo, kot so [2-4]: 

 nevarnost udara električnega toka zaradi induciranih napetosti, 
 nevarnost udara električnega toka zaradi napetosti kapacitivnega sklopa, 

 nevarnost udara električnega toka zaradi morebitnih atmosferskih razelektritev v ozemljene vodnike, 
 nevarnost udara električnega toka zaradi morebitnih zančnih tokov vzdolž ozemljitvenega sistema ali 

razlike ozemljitvenega potenciala stikališč, ki jih daljnovod povezuje, 
 nevarnost udara električnega toka zaradi slabih ozemljitvenih spojev na kovinski konstrukciji 

daljnovodnega stebra,  

 nevarnost udara električnega toka pri ozemljevanju odvodnikov prenapetosti na prehodih daljnovod-

kablovod, 

 nevarnost udara električnega toka zaradi posledic napetosti dotika in koraka v bližini daljnovodnega 
stebra ali v bližini delovne mehanizacije pri delih na daljnovodih visoke napetosti, 

 nevarnost udara električnega toka zaradi prenosa potenciala ob morebitnem »živem« dotiku z deli telesa 
ali orodjem, opremo ali napravami ali zaradi nehotenega posega v območje dela pod napetostjo, 

 nevarnost udara električnega toka zaradi prenosa potenciala ob morebitnem »živem« dotiku daljših 
orodij ali strojne mehanizacije, 

 nevarnost udara električnega toka zaradi »živega« dotika ob morebitnem zanihanju faznih vodnikov, 
 nevarnost udara električnega toka zaradi podiranja dreves ob daljnovodu. 

2 PRAVNA IZHODIŠČA POMEMBNA ZA IMPLEMENTACIJO 

Delo v bližini delov pod visoko napetostjo se v ELES-u izvaja že vrsto let na vseh napetostnih nivojih 
400/220/110 kV. Pri tem so nastali prepoznani nevarni pojavi iz izkušenj, ki so jih vzdrževalci imeli pri različnih 
vzdrževalnih opravilih, zato je priročnik izdelan tako, da na osnovi teoretičnih izhodišč in izkušenj, pridobljenih 
v praksi, poda konkretne usmeritve za izboljšave. 
Pri sestavi priročnika je skrbno raziskana praksa v tujih prenosnih podjetjih. V Sloveniji je varnost in zdravje pri 

delu zasnovano na podlagi evropskega pravnega reda, slovenskih zakonskih in podzakonskih aktov ter internih 

aktov, ki veljajo v družbah, kjer se varnost pri delu izvaja. Osnovo za slovenske zakonske in podzakonske akte 
predstavljajo: 

 Direktiva Sveta 89/391/EGS. z dne 12. junija 1989. o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav 
varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L, št. 183 z dne 29. 6. 1989), 

 Direktiva 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o spremembah Direktive 

Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 

94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (UL L, št. 165 z 
dne 27. 6. 2007), 

 Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi 

in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L, št. 81 z dne 31. 3. 2016). 
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 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na 

notranjem trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006, stran 36). 
Subsidiarno veljajo v Sloveniji naslednji predpisi, ki so pomembni za izvedbo del v bližini delov pod napetostjo: 

 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, 
 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ur. l. RS, št. 101/2004, 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur. l. RS, št. 

89/1999 in 39/2005, 

 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu, Ur. l. RS, št. 89/1999 in 
39/2005, 

 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št. 33/18), 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Ur. l. RS, št. 

83/2005, 

 Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (PVEEP), Ur. l. RS, št. 98/2015, 
 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov 

izmenične napetosti 1 kV do 400 kV, Ur. l. RS, št. 52/2014. 
Standardi so obvezni, kadar so citirani v predpisu oziroma le  priporočilo, kadar niso citrirani ali ni s pogodbo 

tako določeno. Za pričujočo raziskavo so standardi pomembno vodilo pri strokovnem delu. Pri delu je potrebno 
upoštevati standarde, ki so povezani s področjem dela v bližini delov pod visoko napetostjo, in sicer sta na tem 
področju trenutno le dva obvezna standarda, in sicer: 

 SIST EN 50341-1:2002 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del: Splošne 
zahteve – Skupna določila; 

 SIST EN 50341-3-21:2009  Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad  45 kV  –  3-21. del: 

Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002). 

Poleg teh dveh standardov je potrebno opozoriti še na naslednje, ki obravnavajo področje varnosti: 
 SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev - 1. del: Splošne zahteve, 
 SIST EN 50110-2:2010 Upravljanje z električnimi inštalacijami - 2. del: Nacionalni dodatki, 

 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, 
 SIST IEC/TR60479-1: Učinki električnega toka na ljudi in živino – 1.del: Splošni vidiki, 
 SIST HD 60364-4-41: Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41 del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred 

električnim udarom, 
 SIST EN 61230:2009: Delo pod napetostjo - Prenosna oprema za ozemljitev ali ozemljitev in 

kratkostičenje (IEC 61230:2008), 
 SIST EN 61138:2008 Kabli za prenosno ozemljilno in kratkostično opremo (IEC 61138:2007, 

spremenjen. 

ELES ima interne akte, ki posredno ali direktno urejajo področje preprečevanja udara električnega toka, in sicer: 
 Izjava o varnosti z oceno tveganja (IVOT), revizija št. 3, ELES, Ljubljana, 21.7.2015, 

 Varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih, rev. št. 1., ELES, Ljubljana, 
27.10.2014, 

 Navodilo o vzdrževanju elektroenergetskih prenosnih naprav, NA K 7.5.12.1, izdaja 5 KU, 1.5.2011, 
ELES, Ljubljana, 2011, 

 Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (SONPO), 
Ur. l. RS, št. 29/2016. 

ELES kot nacionalni operater prenosnega omrežja ima za dela na svojih napravah sprejet interni akt s katerim 
natančno določa delovne postopke, nujne varnostne in zavarovalne ukrepe ter korespondenco varstva pri delu na 

svojih objektih in postrojih. »Varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih« vsebujejo 

tako vsa aktualna zakonska določila, kot tudi postopke, ki so specifični za dela na visokonapetostnih napravah in 
postrojih. Nekatere obveznosti so zapisane tudi v SONPO. 

Delo v bližini delov pod napetostjo naj bi bilo organizirano tako, da se med deli pod napetostjo in neozemljenimi 
deli namestijo izolacijske pregrade. Obstaja pa tudi možnost, da v izjemnih primerih, ko tega ni mogoče 
zagotoviti (daljnovod), lahko dela izvajamo brez pregrad ob zagotovitvi ustreznih predpisanih varnostnih 

ukrepov. Pri takšnih delih je pri varnostni oddaljenosti potrebno upoštevati tudi možnost nihanja bremen, 
konstrukcij, transportnih sredstev in ostalega. 

3 DEFINICIJE IN OBSEG DVBDPN 
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Kot osnova za pravilno razumevanje predmeta raziskave »DvBDPN« so upoštevane definicije oziroma pojmi iz 
veljavnega pravilnika [11], standarda [12] in varnostnih pravil ELES-a [14]. 

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Ur. l. RS, št. 29/1992), PVDNET, definira v 

15 točki 5. člena naslednje [11]: 

»Dela v bližini napetosti so dela, ki se opravljajo na predpisani varnostni razdalji od delov pod 

napetostjo, če iz določenih razlogov ni bilo mogoče zagotoviti breznapetostnega stanja sosednjih delov. 
Ta dela so dela s povečano nevarnostjo in je zaradi tega potrebno delavce posebej opozoriti na dele, ki 
so ostali pod napetostjo in natančno določiti delokrog, območje gibanja ter izvesti varstvene ukrepe.« 

PVDNET definira v 15. členu tudi [11]: 

V internem aktu se določijo tudi pogoji vstopa v I, II in III nevarnostnem območju in način gibanja v njih, pri 
čemer upoštevajo naslednje: 

 da je v I. nevarnostnem območju dovoljeno gibanje vsem delavcem, obiskovalcem pa s spremstvom 
odgovornega delavca, 

 da je v II. nevarnostnem območju dovoljeno gibanje tistim delavcem, ki opravljajo v njem dela oziroma 
naloge. Za ostale delavce je potrebno oceniti, glede na stopnjo nevarnosti in njihovo usposobljenost iz 

varstva pri delu, v katerem primeru je potrebno spremstvo, nadzor in uporaba ustreznih varstvenih 

ukrepov, 

 da je vstop delavcem v III. nevarnostno območje dovoljen samo v breznapetostnem stanju in sicer: 

o delavcem, ki opravljajo zavarovanje mest dela, 

o delavcem, ki izvajajo dela po zavarovanju mest dela in 

o delavcem notranjega in zunanjega nadzorstva. 

Varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih (ELES) definirajo v točki 2.3.4. delo v 

bližini visoke napetosti kot [14,15]: 

»Delo v bližini delov pod napetostjo je delo, ki se opravlja na predpisani varnostni razdalji od delov pod 

napetostjo. Delavce, ki izvajajo dela v bližini napetosti, je pred začetkom dela potrebno posebej 
opozoriti na dele, ki so ostali pod napetostjo in natančno določiti delokrog ter območje gibanja.« 

Prav tako je v poglavju 7.1.3. opredeljeno [14,15]: 

»Da, III. (tretje) nevarnostno območje obsega del oziroma območje nadzemnega voda nad drugim 
nevarnostnim območjem, omejen s prostorom znotraj varnostne razdalje približevanja delom 
nadzemnega voda pod napetostjo.« 

Delo v bližini napetosti naj bi bilo organizirano tako, da se med deli pod napetostjo in neozemljenimi deli 
namestijo izolacijske pregrade. Obstaja pa tudi možnost, da v izjemnih primerih, ko tega ni mogoče zagotoviti 
(daljnovod), lahko dela izvajamo brez pregrad ob zagotovitvi ustreznih predpisanih varnostnih ukrepov. Pri 

takšnih delih je pri varnostni oddaljenosti, podani v tabeli 1 potrebno upoštevati tudi možnost nihanja bremen, 
konstrukcij, transportnih sredstev in ostalega. 

 

            Tabela 1. Najmanjša varnostna razdalja (PVDNET, 43. člen [11])*. 

Nazivna napetost  Najmanjša varnostna razdalja 

do 1000 V 800 mm 

nad 1 do 10 kV 1200 mm 

nad 10 do 35 kV 1500 mm 

nad 35 do 110 kV 2000 mm 

nad 110 do 220 kV 3000 mm 

nad 220 do 400 kV 4000 mm 

*43. člen (PVDNET) 
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 
 

V varnostnih pravilih ELES-a [14,15] je v poglavju 7.5.4 določeno, da je na dvosistemskih daljnovodih, pri 
katerih sta dva trifazna sistema ločena po osi konstrukcije stebra, dovoljeno izvajanje del na sistemu v 
breznapetostnem stanju medtem, ko drug sistem daljnovoda normalno obratuje. Ob takšnih pogojih in ob 
zagotavljanju varnostne oddaljenosti, je dovoljeno izvajanje naslednjih vzdrževalnih opravil: 

 barvanje konzol konstrukcije daljnovoda, 

 menjava in popravilo izolatorskih verig ter obesnega materiala, 

 privitje matic in spojnih mostičkov, 
 druga manjša dela na konstrukciji DV stebra. 

Kadar gre za zahtevnejša opravila in ni mogoče izklopiti obeh daljnovodnih sistemov na skupnem daljnovodu, 
lahko na sistemu, ki je v breznapetostnem stanju opravljamo dela, kot so: 

 rezanje, spuščanje in dvigovanje vodnikov, 
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 vlečenje in montaža vodnikov. 
 

Ker gre v teh primerih za zelo zahtevna opravila v bližini napetosti, je potrebno za takšno izvajanje del izdelati 
poseben »Varnostni načrt«, ki do podrobnosti definira varnostne ukrepe, med katere sodi tudi ozemljevanje 

delovišča in izenačitev potenciala na mestu dela, kjer se nahajajo delavci in montažni stroji. 
Varnostni načrt mora opredeliti dodatne tehnične ukrepe in dodatno osebno varovalno opremo, kar je odvisno od 
zahtev pri izvedbi projekta. 

Varnostni načrt mora opredeliti dodatne tehnične ukrepe (npr. ozemljevanje vodnikov s kolutno in drsno sponko 
(npr. postavitev le-teh na prvi bližnji steber), ozemljevanje vlečnega stroja in zavore z ozemljitveno podlago 
(npr. prevodna jeklena mreža, izolacijska preproga primernih dimenzij ob vlečnem stroju), izklop APV na 
sosednjem aktivnem sistemu) in dodatno osebno varovalno opremo, kar je odvisno od zahtev pri izvedbi 

projekta. 

4 PREDSTAVITEV PRIROČNIKA 

V namen celovite obravnave prepoznanih tveganj pri izvajanju DvBDPN je izdelan Elaborat [2] in Priročnik [4], 

v katerem so predstavljena normativna in strokovna izhodišča ter rešitve glede na posamezno prepoznano 

nevarnost. Predmet vsebine Priročnika je zmanjšanje tveganj za udar električnega toka pri izvajanju del 

DvBDPN na dvosistemskih daljnovodih 110, 220 in 400 kV [4]. 

Cilj vsebine Priročnika [4] je, da na osnovi raziskave objavljene v Elaboratu [2] oziroma pregleda domače in 
svetovne prakse, meritev in dognanj zagotovi varno izvajanje DvBDPN. 

Elaborat [2] je bil osnova za izdelavo Priročnika [4] v katerem so bile obravnavane naslednje vsebine: 

 V uvodu opredeljuje in opisuje prepoznana tveganja, okvir raziskave in predstavi definicijo DvBDPN. 

 V drugem poglavju so opredeljena normativna izhodišča, pomembna za implementacijo. Obravnavani 
so pravni viri in normativna interna ureditev, ki se navezuje na standarde ali priporočila. Opredeljene so 
obveznosti za sedanje izvajanje del, ugotovljena so odstopanja od obstoječih norm. 

 V tretjem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča za vsa prepoznana tveganja nevarnosti udara 
električnega toka, ki nastajajo pri delih v bližini visoke napetosti. Podana so matematična izhodišča in 
pregled strokovnih člankov, ki obravnavajo raziskovano problematiko. 

 V četrtem poglavju je predstavljen pregled do sedaj uporabljenih postopkov in ocena tveganja za 
obstoječe postopke. Na podlagi teoretičnih spoznanj je podan opis tveganj, ki lahko nastanejo na DV. 
Opisani so postopki v Sloveniji (ELES, distribucija) in narejena je primerjava s sosednimi evropskimi 

državami. Narejen je pregled tveganj pri izvajanju DvBDPN. V petem poglavju so predstavljene 
izvedene meritve na terenu. 

 Za potrebe raziskave so izdelane interne meritve na dvosistemskih daljnovodih. Narejena je analiza 

rezultatov, kar je predstavljeno v petem poglavju. Izmerjene vrednosti so orientacijske in so primerjane 

z meritvami, ki so bile izvedene na sosednjih prenosnih omrežjih primerljivih evropskih držav. 
 Na koncu, v šestem poglavju, so predstavljeni predlogi za izboljšave z opisom posameznih rešitev. 

Predlagane rešitve je možno sprejeti znotraj internih norm oz. aktov ELES-a. Podani so napotki za 

spremembe (izdelava priročnika). 
Posebna pozornost delovne skupine je posvečena definiciji nevarnostnih območij nadzemnega voda. Določena 
so nevarnostna območja del oziroma območja nadzemnega voda (konstrukcije stebra), ki so prikazana na sliki 1, 

kar je novost, in sicer: 

 (prvo) nevarnostno območje obsega del oziroma območje nadzemnega voda (konstrukcije stebra) do 

višine 3 m od tal. 
 II. (drugo) nevarnostno območje obsega del oziroma območje nadzemnega voda (konstrukcije stebra) 

nad 3 m od tal do varnostne razdalje približevanja delom določene s polmerom krožnice okrog vodnika, 
ki je enak varnostni razdalji večji od tistih v tabelah 1, 3 in 4 nadzemnega voda pod napetostjo v 
odvisnosti od vrste del in višine napetosti. 

 III. (tretje) nevarnostno območje obsega del oziroma območje nadzemnega voda nad drugim 
nevarnostnim območjem, omejen s prostorom znotraj varnostne razdalje približevanja delom 
nadzemnega voda pod napetostjo določene s polmerom krožnice okrog vodnika, ki je enak varnostni 
razdalji večji od tistih v tabelah 1, 3 in 4 v odvisnosti od vrste del in višine napetosti. 
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Slika 1: Razdelitev stebra dvosistemskega VN nadzemnega voda na območja nevarnosti [4]. 

 

V nadaljevanju so sprejete natančne zahteve glede urejanja mesta dela. Mesto dela je prostor na stebru 

nadzemnega voda, kjer delavec opravlja dela oziroma naloge v bližini delov pod visoko napetostjo. 

Zavarovanje mesta dela pomeni izvedbo določenega postopka, uporabo določenega sredstva in opreme za 
osebno varnost delavcev z namenom, da se prepreči nezgoda pri delu v bližini delov pod visoko napetostjo. 

Pri delih na večsistemskih nadzemnih vodih morajo sistemi biti nedvoumno označeni, da se prepreči napaka 
zamenjave sistemov (v primerih, ko delo opravljajo samo delavci ELES-a, ki imajo ustrezno pooblastilo za delo, 

se lahko označevanje opusti). 
Na dvosistemskih nadzemnih vodih morajo biti izvedeni naslednji dodatni varnostni ukrepi (slika 2): 

 namestitev zelene zastavice na tisti strani stebra, kjer poteka izklopljeni vod, 

 namestitev rdeče zastavice na tisti strani stebra, kjer poteka vod pod napetostjo. 
Opozorilne zastavice se namestijo na spodnji konzoli (slika 2). 

V primerih barvanja konstrukcije stebrov pa je dopustno, da se opozorilne zastavice namestijo nižje v trupu 
stebra. 

V primerih, ko delo opravljajo samo delavci ELES-a, ki imajo ustrezno pooblastilo za delo, se lahko označevanje 
(namestitev oznak, zastavic) opusti. 

Pri delih, ki jih v drugem nevarnostnem območju nadzemnega voda izvajajo delavci zunanjih izvajalcev, mora 
biti jasno označena meja med drugim in tretjim nevarnostnim območjem (slika 2). 
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Slika 2: Delo na stebrih dvosistemskega nadzemnega voda visoke napetosti, ko je en sistem vodnikov v 

breznapetostnem stanju, drugi pa pod napetostjo (rdeča in zelena zastavica) [4]. 

 

Stikalne manipulacije zajemajo izklop in vidno ločitev elektroenergetskega postroja ali njegovega dela od 

napetosti popolnoma in z vseh strani ter ozemljitev in kratkostično povezavo z ozemljitvenimi ločilniki ali 
prenosnimi napravami za ozemljitev in kratkostično povezavo na vseh izklopnih mestih. 
Zavarovalni ukrepi na mestu dela obsegajo sklop opravil za ugotovitev breznapetostnega stanja ter ozemljitev in 

kratkostična povezava naprav na mestu dela in ograditev ter označitev mesta dela od delov, ki so pod napetostjo. 
Ozemljitev in kratkostična povezava se izvaja: 

 na mestu dela, 

 na vseh mestih ločevanja od delov pod napetostjo, 
 na vsakem galvansko ločenem odseku, ki lahko pride pod napetost ali se lahko na njem inducira 

napetost. 

Ozemljitev in kratkostična povezava se izvede na vseh vodnikih, ki so v normalnem obratovanju pod napetostjo. 

Na dvo sistemskih in več sistemskih nadzemnih vodih se na delovišču izklopljenega nadzemnega voda pri delih 
na vodniku in pripadajoči obesni opremi ter izolaciji, namesti ustrezna prenosna naprava za ozemljitev in 
kratkostično povezavo. 
Ozemljitev in kratkostična povezava se pri delih na nadzemnih vodih izvede: 

 na enem mestu čim bližje mestu dela, če se dela opravlja samo na enem stebru, 
 z vseh strani stebra, če se dela opravlja na enem stebru, na katerem se vodniki ločujejo v več galvansko 

ločenih odsekov, 
 z vseh strani odseka, na katerem se opravlja dela, če se dela opravlja na več stebrih, vendar oddaljenost 

med napravami za ozemljitev in kratkostično povezavo ne sme presegati 2 km. 
Za ozemljitev in kratkostično povezovanje vodnikov na nadzemnih vodih se uporabljajo prenosne ozemljitvene 

vrvi za ozemljitev in kratkostično povezavo prereza najmanj 70 mm2
 za 110 kV ter najmanj 95 mm

2
 za vse 220 

in 400 kV nadzemne vode, pri čemer se lahko uporabita dve vzporedni povezavi zaradi lažje montaže 
upoštevajoč zahtevo, da sta preseka vrvi enaka (npr. 2 x 50 mm2) ter da morata biti točki priključitve povezav 
obeh naprav čim bližji. 

2.1 Priporočila za izboljšanje kakovosti in dopolnitev prakse izvajanja del v ELES-u 

Predlagajo se proučitev in sprejem poslovnih odločitev glede predlogov naslednjih sprememb in dopolnitev 
prakse izvajanja del na nadzemnih vodih v ELES-u: 

 V skladu z možnostmi in v primeru rekonstrukcij ali novogradenj poenotiti označevanje stebrov DV s 
tablicami, še posebej na dvosistemskih DV - poenotiti označevanje obeh sistemov ob FVS. 

 Posebna pozornost se nameni mestu in načinu pritrditve delovne ozemljitve na pobarvano kovinsko 
konstrukcijo stebra, še posebej, ko so stiki konstrukcije pobarvani. 

 Razišče se in predlaga ob rekonstrukcijah ali novogradnjah vgradnja priključka (»klina« ali »vijaka«) iz 
nerjavečega jekla na konzolah kot kontaktno mesto za priključek prenosne naprave za ozemljitev DV. 

 Preveri se dosledno spoštovanje internih aktov ELES-a (Varnostna pravila) s strani zunanjih izvajalcev 

še posebej tujih izvajalcev. 
 Glede enotnega sistema označevanja stebrov v ELES-u se predlaga, da: 

o se opozorilne table namestijo na tisti strani stebra, kjer je nameščen FVS (fiksni varovalni 
sistem), 

o na enosistemskem stebru se namesti na desni strani (ob lestev), 

o na dvosistemskem stebru se namestijo na levi in desni strani (ob lestev), 

o na trosistemskem stebru se za tretji sistem namesti opozorilna tabla na desno stran (ob lestev), 

o stojna mesta naj bodo označena z opozorilnimi tablami (po možnosti poenotene), ki vsebujejo 

podatke: številka stojnega mesta, znak »opozorilo visoka napetost«, naziv upravljalca (ELES, 
d.o.o.), naziv daljnovoda, 

o na opozorilni tabli je samo en naziv daljnovoda, le-ta pa se namesti na stran lestve, kjer je 

navedeni sistem. 

Predlaga se razprava in sprejem poslovnih odločitev glede predlogov naslednjih sprememb in dopolnitev: 
 Priporoča se, da se poišče primerna rešitev označevanja levega ali desnega sistema s trajnimi barvami 

na nogi stebra ali na konzolah (npr. pobarva se en sistem z rdečo in drugi z belo barvo). 

OPOMBA: Predlog z barvnim označevanjem je sprejemljiv, vendar je lahko nejasen v določenih 
primerih, ko ni poznan nedvoumen naziv daljnovoda. Posledično bo treba z uvedbo barvnega 
označevanja to ustrezno in predvsem pravilno navajati tudi v delovni nalog. 



14. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV – Laško 2019 
14th Conference of Slovenian Electrical Power Engineers 

CIGRE ŠK B2-09 

 

 

8 

 

 Uvedba uporabe drsne naprave za ozemljevanje vlečenega vodnika ko je en sistem pod napetostjo. 
 Razišče se primernost uporabe posebne ozemljitvene in izolacijske podlage za vlečni stroj ob vlečenju 

vodnika, ko je en sistem pod napetostjo.  

 Preučiti možnost dosledne blokade APV. 
 

5 ZAKLJUČKI 

V praksi ELES-a se dela pogosto izvajajo na dvo- ali večsistemskih daljnovodih (DV) na sistemu, ki je 
izklopljen in je hkrati drugi sistem pod napetostjo (DvBDPN). ELES je oblikoval posebno delovno skupino, ki je 

v prvo izvedla poglobljeno raziskavo in analizo lastne ter tuje prakse kar je zapisano v Elaboratu DvBDPN [2]. 

Naslednji pomemben korak je usposabljanje delovnih daljnovodnih skupin ter nadaljnja strokovna razprava o 

uveljavitvi priporočil in usmeritev za izboljšanje kakovosti DvBDPN. 
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