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1. UVOD 

 

Dokument je izdelan na podlagi nemške brošure »Einsatz an Photovoltaikanlagen«, ki jo je v letu 2010 izdala 
nemška gasilska zveza (DFB). DFB je dovolila uporabo z  enakim namenom kot v Nemčiji – osveščanje gasilcev, 
drugih reševalnih enot in uporabnikov stavb s sončnimi elektrarnami. Zaradi stalnega razvoja stanja tehnike na 
tem področju je potrebno opozoriti, da avtorji tega dokumenta (tako kot avtorji nemškega dokumenta) ne 
prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali druge posledice, v zvezi s katerimi bi se 
oškodovanci ali drugi vpleteni sklicevali na vsebino tega dokumenta. 

 

Sončne elektrarne se vse bolj pogosto nameščajo na stavbe ali ob njih. Gospodinjstva, šole, podjetja in 
kmetijska gospodarstva izkoriščajo moč sonca za pridobitev električne energije in toplote. Z naraščajočim 
številom sončnih elektrarn narašča tudi možnost, da bo tudi pri njih prišlo do požarov.  

 

Nezgode zaradi udara električnega toka so pri gasilskih intervencijah redke, če pa do njih pride, imajo običajno 
usodne posledice.  

 

Z dokumentom želimo gasilce opozoriti na nevarnosti, povezane s sončnimi elektrarnami, in da je – kljub 
nevarnostim v stavbah s sončnimi elektrarnami – mogoče varno intervenirati le, če se intervencijske ekipe 
zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo, kar pomeni, da morajo biti seznanjene s stavbo ter ustrezno 
usposobljene in opremljene.  

 

 

Temeljni ukrep, ki bi ga morali gasilci upoštevati, je seznanitev s sončnimi elektrarnami na območju njihovega 
gasilskega okoliša.  

Uporabniki sončnih elektrarn, ki bodo vključene v javno električno omrežje, so v skladu z veljavnimi predpisi 
pristojni gasilski enoti dolžni predložiti požarni načrt za sončno elektrarno. Gasilci naj se ob prevzemu 
požarnega načrta sončne elektrarne ob sodelovanju graditelja seznanijo z njenimi značilnostmi. Graditelj naj 
gasilcem predstavi, kje potekajo napeljave enosmernega toka, kje so nameščeni odklopi vodnikov 
enosmernega toka, kje so nameščeni razsmerniki in morebitna odklopna stikala. Gasilci naj preverijo, ali bi pri 
morebitni intervenciji potrebovali kakšno posebno orodje ali opremo. 

 

Priporočamo, da se gasilci poleg dokumenta seznanijo še s priporočili za izdelavo požarnega načrta, 
objavljenimi na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje ter Gasilske zveze Slovenije. 
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1. Pomen izrazov, uporabljenih v priporočilu  

 

Sončna celica (solarna celica, fotocelica) 

Sončna celica neposredno pretvarja sončno energijo v električni tok. Zgrajena je iz polprevodniških elementov, 
običajno silicija. Pri obsevanju s sončno svetlobo (fotoni) se začnejo prevodniški elektroni in vrzeli gibati. 
Fotoni iz vezi v kristalnem siliciju izbijajo elektrone, zato nastajajo v kristalih sončne celice pozitivno in 
negativno nabite plasti, med katerimi steče električni tok. Temu rečemo fotoefekt. 

Zelo pomembno dejstvo je, da je električna napetost obsevane sončne celice praktično konstantna in se ne 
spreminja ne glede na sončno obsevanje, je pa temperaturno odvisna in pada, ko se temperatura celice 
povečuje. Električni tok, ki zaradi fotoefekta nastaja v sončni celici, sorazmerno narašča z osvetlitvijo. 

 

Fotovolatična naprava (PV-naprava) 

PV-naprava je skupek elementov, katerih osnovni gradnik so sončne celice. Elementi so prikazani na sliki 1. PV-
naprave so lahko nameščene prosto stoječe, na stavbi ali kako drugače, kot je prikazano v tem priporočilu. 
Odvisno od osvetljenosti PV-naprava generira enosmerni električni tok, ki je za gasilce na intervencijah lahko 
nevaren. PV-naprava je preko električnih napeljav, ki so pod enosmerno (DC) napetostjo, povezana z 
razsmernikom in regulatorjem (ko deluje otočno). 

 

Sončna elektrarna 

Je skupek PV-naprav ter z njo povezanih električnih naprav in inštalacij, kot so električne napeljave AC- in DC-
toka, razsmerniki, merilna oprema, akumulatorske baterije itd. (sliki 4 in 8). Sončna elektrarna je lahko 
vključena v javno električno omrežje ali pa deluje otočno, kar pomeni, da se proizvedena električna energija ne 
pošilja v javno omrežje, temveč se neposredno uporablja za električne porabnike oziroma shranjuje v baterije.  

Sončna elektrarna, ki je vključena v omrežje, je sestavljena iz PV-naprave, enosmernih (DC) električnih 
tokokrogov, razsmernikov, nadzornega sistema, izmeničnega (AC) tokokroga, merilnega mesta ter priklopnega 
mesta na javno omrežje. 

Otočne sončne elektrarne najdemo na področjih, kjer priklop na javno električno omrežje ni mogoč. 
Enosmerno napetost, ki jo dajejo sončne celice, regulator polnjenja spremeni na nivo, primeren za polnjenje 
baterije. Obenem je regulator usmernik in razsmernik, ki pretvarja enosmerno napetost v izmenično (AC 230 
V). Ob slabem vremenu in ponoči je tako na voljo elektrika, ki jo razsmernik črpa iz baterije. 

Otočno elektrarno sestavljajo PV-naprava, enosmerni električni tokokrog, razsmernik z regulatorjem 
polnjenja, baterije za shranjevanje energije ter nadzorni sistem. 

 

PV- modul 

Sončna celica ima napetost le okoli 0,5V, kar je premalo za praktično uporabo. Da se doseže ustrezno napetost 
in moč, se gradijo večje enote, ki jih imenujemo moduli. Modul sestavlja več med seboj povezanih sončnih 
celic. Če so sončne celice povezane zaporedno, dobimo višjo izhodno enosmerno električno napetost (DC), 
običajna nominalna napetost modulov je 12V ali 24V. Če celice povežemo vzporedno, dobimo večji izhodni 
enosmerni električni tok (DC). Enak princip povezovanja kot za celice v modulih velja tudi za povezovanje 
modulov v panele. 

Celice v modulu so običajno ovite v prozorno PVC-folijo, na strani obsevanja pokrite s steklom in obdane z 
aluminijastim ali pločevinastim okvirjem. Ob robovih ali na spodnji strani so priključni kontakti za vključevanje 
modulov v PV-napravo. Steklo je kaljeno, ker mora vzdržati atmosferske vplive (sliki 5 in 6). 

Modul ima v okviru zvrtane luknje, skozi katere se lahko pričvrsti na podlago. Pomembno je poudariti, da 
običajna pritrditev in okvir modula nista požarno temperaturno odporna. V Sloveniji se moduli običajno 
nameščajo tako, da so obrnjeni proti jugu in pod naklonom, kar je namenjeno doseganju čim večjega 
izkoristka. Moduli so z distančniki odmaknjeni od podlage, na katero so pritrjeni, ker mora biti omogočeno 
zračno hlajenje sončnih celic, sicer se lahko ob vročih dneh moč polnjenja zelo zmanjša. 

V literaturi se za modul pogosto napačno uporablja izraz panel, katerega pomen je razložen v nadaljevanju.  
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PV- panel (generator, string, niz) 

PV-moduli se običajno povezujejo v panele (slika 1), ki jih lahko imenujemo tudi PV-generatorji. PV-naprava je 
lahko sestavljena iz enega ali več PV-panelov ali generatorjev. Moduli so v panele običajno vezani zaporedno, 
z namenom, da dobimo dovolj visoko izhodno enosmerno napetost. Izhodna napetost PV-generatorja (panela, 
stringa ali niza) je torej približno enaka zmnožku izhodne napetosti modula, pomnožene s številom modulov 
(enosmerna napetost pri odprtih sponkah običajno znaša nekaj sto voltov (do 1000 V) in je lahko veliko višja 
od 120 V, ki predstavlja mejo nevarne napetosti v suhih prostorih. 

Pri sončnih elektrarnah večjih moči imamo lahko več med seboj paralelno povezanih generatorjev – vsak od 
generatorjev je vezan na svoj razsmernik. 

 

Razsmernik (inverter) 

Omrežni razsmernik pretvarja enosmerno napetost PV-generatorja v izmenično in skrbi za usklajeno pošiljanje 
električne energije v omrežje. O omrežnih razsmernikih govorimo, kadar je sončna elektrarna priključena v 
javno omrežje. Razsmerniki so običajni tudi pri otočnih sončnih elektrarnah.  

Razsmerniki so pomembni za gasilce, ker je običajno od njihove lokacije odvisno, kje v stavbi je mogoče 
vzpostaviti breznapetostno stanje (slike 4, 7 in 9). 

Skupaj z razsmerniki so navadno nameščena izklopna stikala in inštalacijske zaščitne naprave, običajno v isti 
omari ali vsaj v istem prostoru. Z njimi se lahko prekinejo tokokrogi in vzpostavi breznapetostno stanje 
(vendar samo od prekinitvenega mesta dalje!).  

 

Vodniki enosmernega toka (kabli električne napeljave, ki povezujejo module) 

Vodniki enosmernega toka so kabli, ki med seboj povezujejo module in vodijo enosmerni tok (DC) do 
razsmernika. 

Praviloma so rdeče in črne barve (zaradi ločevanja med + in -).  

Za gasilce je njihova lega oziroma namestitev zelo pomembna, saj predstavljajo nevarnost udara električnega 
toka, tudi ko se prekinejo tokokrogi.  

Praviloma se polagajo v kanale ali kabelske police. Kanali so lahko plastični, samougasljivi,  negorljivi. Znotraj 
objekta naj bi bili označeni z nalepko, ki bi označevala nevarnost:  

 
Označevanje ni obvezno, zato je možno, da kabli ali kanali niso označeni s takim znakom. 

 

 



 6 

 

 

Slika 1: Elementi PV-naprave (levo) in  

povezovanje modulov v PV-generator - panel (desno) 
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2. Naprave, ki izkoriščajo sončno energijo  

  

Razmah izkoriščanja sončne energije je v zadnjih letih bliskovit. PV-naprave so po deležu zastopanosti 
prehitele sončne kolektorje (generatorji tople vode), ki so bili v preteklosti glavni način izkoriščanja energije 
sonca. 

 

Sončni kolektorji  

 

Sončni kolektorji so sistemi, namenjeni izkoriščanju energije sonca za ogrevanje stavb in sanitarne vode. V njih 
se sončna energija spreminja v toploto. Toplota se akumulira v tekočini, mešanici vode in glikola in se iz 
kolektorjev po ceveh pretaka  v rezervoar/zbiralnik. Akumulirana toplota se lahko uporablja za pripravo tople 
vode in za ogrevanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Sončni kolektorji (R. Upmann)                              Slika 3: Obe obliki izkoriščanja sončne         

                                                                                             Energije na eni stavbi; levo je PV-naprava,  

                                                                                             desno pa sončni kolektor (H. Thiem)                                                                                                                                  

    

 

V primeru požara v stavbi s sončnimi kolektorji se interveniranje bistveno ne razlikuje od požarov na drugih 
stavbah, razen dejstva, da morajo intervencijske ekipe upoštevati nevarnost zaradi zdrsa kolektorjev s strehe, 
zdravju škodljivih plinov, ki nastajajo pri gorenju ter omejen dostop do strešne kritine na mestih, kjer so 
nameščeni kolektorji, ter nevarnost vroče tekočina ali pare. 

 

Nevarnosti zaradi električnega udara niso povezane s sončnimi kolektorji, zato se ta dokument osredotoča 
na PV-naprave.  
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3. Sestavni deli  sončne elektrarne  

  

 

Slika 4: Shema obratovanja PV-naprave  (Tersus)  

 

Osnovna enota je PV-modul. Modul ima plus in minus kontakt, izvedbe so lahko različne, nekaj poglavitnih je 
prikazanih na sliki 5.  Na zgornji strani imajo stekleno vrhnjo plast, ki jih ščiti pred mehanskimi in vremenskimi 
vplivi. Pod njo so celice, ki proizvajajo električni tok, stiki med celicami so oviti med dvema tankima PVC-
folijama.S tem je zagotovljena električna izolacija. Več modulov je običajno zaporedno povezanih v panel. 
Električne napeljave posameznih panelov se združujejo v zbirnih omaricah in od tam potekajo do 
razsmernikov. 

 
Slika 5: Različne izvedbe modulov 
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Slika 8: Shematski prikaz sončne elektrarne, priključene na javno omrežje 

Slika 6: Preko montažnega ogrodja so moduli povezani s streho pod njimi. 
Običajen odmik je 10 cm, potreben je zaradi hlajenja. Moduli morajo biti 
trdno pritrjeni, da kljubujejo snegu in vetru. Pritrditev ogrodja predstavlja 
tudi pomembno zaščito pred tatvinami. 
(S. Winterling) 

Slika 7: DC-napeljave iz PV-panelov (generatorjev) so vodene v razsmernike, nameščene na 
strehi. Kontakti modulov so med seboj sklenjeni s konektorji (el. spojniki). Med delovanjem 
PV-naprave konektorjev (ko so pod napetostjo) ne smemo odpirati, ker pri slabo sklenjenih 
kontaktih pride do električnega obloka. (SMA Solar Technology AG) 
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Slika 9: Stikalo za izklop sistema na razsmerniku (levo) in požarno ločen prostor v stavbi, v katerem so 
nameščeni razsmerniki (desno)
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4.  Izvedbe sončnih elektrarn 

 

PV-naprave se danes – zraven stanovanjskih hiš ter gospodarskih in kmetijskih poslopij – nameščajo tudi na 
poslovnih, industrijskih in skladiščnih stavbah ter šolah in podobnih institucionalnih stavbah. Velika večina 
sončnih elektrarn je priključena na javno električno omrežje. Najbolj običajna je t. i. »strešna montaža«. 
Gradbene posebnosti so PV-naprave, integrirane v hišne fasade (»fasadna konstrukcija«) ali strešne kritine. Na 
nezazidanih površinah se gradijo prosto stoječe elektrarne, t. i. solarni parki, ki se lahko razprostirajo na veliki 
površini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: PV-naprava na strehi stavbe (levo) in na strehi poslovne stavbe, kjer lahko obsega 
zelo veliko površino (desno)    
(Sharp) 

  

  

 

Slika 11: 
PV-naprava na strehi kmetijskega gospodarskega poslopja (levo) (SMA Solar Technology) in 
integrirana v stekleno fasado stavbe, pri kateri je izvedba pol transparentna, kar otežuje 
prepoznavnost (desno) (Sharp) 

Slika 12: 
PV-naprave na nezazidanih površinah so običajno nameščene na premičnih ogrodjih, ki 
omogočajo optimalno lego sončnih celic glede na vpad sončnih žarkov. Praviloma so zaščitene 
z ograjo pred nepooblaščenim dostopom. (Sharp) 
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Otočne sončne elektrarne  

 

Področje uporabe otočnih PV-naprav zajema: parkirne avtomate, vikend hišice, planinske koče, samostojno 
oskrbo s tokom različnih tehničnih naprav (svetilne in radijske naprave). Tudi za t. i. nadomestno oskrbo z 
električnim tokom se uporabljajo PV-baterijski sistemi (akumulatorji), ki oskrbujejo tehnične naprave v 
primeru izpada električnega toka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Cestna razsvetljava  (Sharp) 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Priključitev sončne elektrarne v interno omrežje objekta 

 

Vključitev sončne elektrarne v omrežje je možna tudi znotraj interne inštalacije objekta. Takšna vključitev je 
lahko narejena tako, da sta lokacija priključne omare (v njej običajno zagotovimo breznapetostno stanje 
objektov pred gašenjem) in lokacija priključne omare sončne elektrarne oddaljeni. 

Če gasimo v objektu, v katerem je sončna elektrarna vključena v interno ištalacijo z izklopom odklopnika, v 
njem ne moremo vzpostaviti breznapetostnega stanja, saj je lahko objekt še vedno napajan iz elektrarne.    

Slika 14: 
Za energijsko oskrbo parkirnega avtomata je potrebna majhna PV-naprava, kot je na sliki levo. 
(Fotoalia) 
 
Odročne stavbe (planinski domovi) so običajna mesta za namestitev otočnih sončnih elektrarn. Pri teh 
elektrarnah se proizvedena električna energija neposredno troši, višek pa se uporabi za polnjenje 
akumulatorjev (desno).  (SMA Solar Technology AG) 
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Slika 15: Enopolna shema vključitve sončne elektrarne v interno omrežje porabnika 

 

 

 

5. Gašenje požara na sončni elektrarni 

 

Gašenje požarov na PV-napravah ali v njihovi okolici je varno, če so upoštevani predpisi in pravila za 
intervencijo pri požaru na električnih napravah. 

 

a) Prepoznavanje  

Z veljavnimi predpisi v RS je predpisano, da mora lastnik ali uporabnik stavbe s PV-napravo (sončno 
elektrarno) pristojni gasilski enoti predložiti  njen požarni načrt. 

Ob prihodu na kraj intervencije je potrebno obvezno najprej preveriti, ali je na stavbi nameščena sončna 
elektrarna (posebnost so ravne strehe, pri katerih naprave z neposredne bližine stavbe niso dobro vidne, ali 
pa le iz večje oddaljenosti – zorni kot!). 

Priporoča se, da se na vidnem mestu na stavbi namesti opozorilni znak (slika 16). 
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Slika 16: Primer opozorilnega znaka za sončno elektrarno 

 

b) Nevarnosti in zaščitni ukrepi 

Če se na stavbi nahajajo PV-naprave, morajo gasilci in drugi reševalci poznati različne potencialne nevarnosti. 

 

Nevarnosti, povezane s požari na objektih s PV-napravami, so naslednje: 

- sproščanje strupenih plinov, 

- rušenje dodatno padajočih delov, 

- prisotnost električnega toka, 

- širjenja požara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Nevarnosti zaradi sončnih elektrarn 
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Strupeni plini 

 

• Pri požaru, ki je zajel PV-napravo, se zaradi gorenja sproščajo strupeni produkti. Pri tem gre večinoma za 
pline, ki nastajajo pri gorenju materialov, vgrajenih v objekt.  

• Materiali, ki so uporabljeni v PV modulih, so med drugim steklo, silicij, kovine, težke kovine, tekoča 
smola, etilen, vinilacetat, silikon, spoji folij ter različne druge umetne mase.  

  

                                                Varovalni ukrepi 

• Uporaba izolirnih dihalnih aparatov! 

• Izklop prezračevalnih naprav! 

• Reševanje oseb s prizadetih območij! 

 

 

Zrušenje /padajoči deli 

 

• Komponente PV-naprav niso klasificirane v razrede glede odziva na ogenj in požarne odpornosti, razen 
klasificiranja modulov pri požarih z zgornje strani (kot odpornost strešne kritine na leteči ogenj). Zato 
glavne komponente ne morejo izpolnjevati takšnih zahtev za vgradnjo.  

• Steklena vrhnja plast modula pri pregrevanju v kombinaciji s polivanjem z gasilno vodo poči, pri tem 
obstaja nevarnost razleta ostrih delov. 

• Pri visokih temperaturah bodo pritrdilni elementi in okvirji modulov izgubili trdnost, pojavi se 
nevarnost zdrsa modulov ali celotne PV-naprave, kar je še posebej nevarno pri zelo poševnih strehah.   

                                                       Varovalni ukrepi 

• Območju, ki je ogroženo zaradi padajočih delov,  

se je potrebno izogniti in ga zapreti  

(nevarnost razbitin!).  

• Pri posredovanju v notranjosti stavbe in naknadnem  

gašenju je potrebno upoštevati povečano obremenitev  

ostrešja s PV-napravami! 

 

Električni tok 

 

Za suhe pogoje velja, da je pri električnih tokokrogih z izmenično napetostjo (AC) nevarna napetost dotika 50 
V (voltov), pri električnih tokokrogih enosmerne napetosti (DC) pa je nevarna napetost dotika 120 V (DIN 
VDE0100- 410 in IEC 60479 - 1). 

 

Solarni moduli že pri majhnem obsevanju s svetlobo proizvajajo električno napetost. Pri tem moramo 
upoštevati: 

• maksimalna napetost dotika 120 voltov (DC) je pri večjih PV-napravah zelo presežena; 

• pri PV-generatorjih, ki so obsijani z zadostno svetlobo pri danes običajnih izvedbah, ni mogoče 
vzpostaviti breznapetostnega stanja (vključno z električnimi napeljavami do razsmernikov); 

• vodniki in komponente med moduli in razsmerniki so pod napetostjo, kar predstavlja nevarnost, ko 
pride do poškodb izolacije – posledica je lahko neposredni požar ali pregrevanje zaradi požara v 
bližnji okolici; 

• nepravilno ločevanje napeljave in priključnih kablov, poškodb na izolacijskih delih ali prekinitev 
napeljave lahko privedejo do električnih oblokov (nevarnost opeklin). 
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Slika 17: Shematski prikaz sončne elektrarne 

                   

Gašenje energetske naprave – 
tip gasila 

Srednja 
napetost 

< AC 1 kV ali  

< DC 1,5 kV 

Visoka 
napetost 

> AC 1 kV ali  

> DC 1,5 kV 

Z ročnikom za vodno meglico do 
5 bar 

1 m 5 m 

Z ročnikom za vodni curek do 5 
bar 

5 m 10 m 

Z gasilnikom na prah po EN 3  1 m 3 – 5 m 

Z gasilnikom s CO2 1 m 3 – 5 m 

Z gasilnikom s peno po EN 3 1 m / 

 

Slika 18: Za PV-naprave je treba upoštevati obarvano kolono z zahtevanimi razdaljami med ročnikom in virom 
nizke napetosti  

Opozorilo  
Uporaba vode za gašenje delov pod napetostjo je pogojno dovoljena, če gasimo na prostem in upoštevamo 
predpisano najmanjšo razdaljo po tabeli na sliki 18! 
V tabeli prikazane zahteve za odmike veljajo za standardni večnamenski C-ročnik z ustnikom pri pritisku do 
5 barov. Pri višjem pritisku ali večjem pretoku – posebej pri uporabi ročnika B ali vodnega topa – so 
zahtevani večji odmiki!  
Ročniki, ki jih želimo uporabiti za gašenje delov pod napetostjo, morajo imeti dokazilo, da so uporabni v te 
namene (nem. »Zulassung«)!  
Gasilci morajo pri gašenju delov pod napetostjo zraven zadostnega odmika ročnika od delov pod napetostjo 
paziti še na razlito gasilno vodo, če bi se lahko po njej premostili deli pod napetostjo in stojni položaj 
gasilca! 

Za drugačne ročnike je potrebno preveriti navodila o uporabi, ki jih je dolžan izdati proizvajalec! 

Za druga gasilna sredstva veljajo drugačni pogoji in razdalje! 
Gašenje z gasilno peno je dovoljeno le pri napravah, ki niso pod napetostjo! 
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Varovalni ukrepi 

• Vedenje in upoštevanje ukrepov skladno  z veljavno gasilsko taktiko.  

• Upoštevati moramo pravila za uporabo gasilnih sredstev v bližini električne 
napetosti. 

• Vsi postopki preklapljanja na napravi preko neintaktnih (poškodovanih) stikal 
ali ločevanje PV-modulov so dovoljeni le s strani strokovno usposobljenega 
osebja.  

• Upoštevati je potrebno nevarnost morebitnega vdora vode za gašenje pri 
električnih napravah!    

• Poplavljena področja – upoštevati moramo varnostno razdaljo, ne dotikamo se 
prevodnih delov! 

 

 

        c)   Prisotnost nevarne napetosti: 

 

• pri vsakem vpadu svetlobe (različni viri: mrak, umetna osvetlitev …) ne moremo izključiti nevarnosti, 
da so deli naprave pod napetostjo;  

• pri svitanju v zgodnjih jutranjih urah pred priklopom PV-generatorja v AC-omrežje, napetost na DC-
strani skokovito naraste;  

• potrebno je izhajati iz dejstva, da je PV-naprava lahko pod napetostjo, dokler niso izključene vse 
možnosti za prisotnost el. toka; 

• nepoškodovane fotovoltaične naprave ne predstavljajo nevarnosti za človeka; 

• pri večjih sončnih elektrarnah so napetosti PV-generatorjev tudi do 1.000 voltov (DC) enosmerne 
napetosti. 

POZOR!  Pri uničenju PV-modulov obstaja nevarnost električnega udara.  

 

d)  Širjenje požara 

 

• Nevarnost požara, ki nastane zaradi obloka zaradi poškodovanosti fotovoltaične naprave. 

• Zaradi vmesnega prostora med spodnjo stranjo modulov in površino, na katero so pritrjeni, obstaja 
nevarnost širjenja požara zaradi t. i. kaminskega efekta (efekt dimnika), kjer je požar slabo dostopen.   

• Če PV-moduli v veliki meri prekrivajo površino strehe (brez vmesnih prehodov), lahko to ovira gašenje 
ali nudenje pomoči, ko je: 

o potrebno odpiranje strehe, 

o potreben dostop na streho (na module se načeloma ne sme stopati!), 

o požarni zid v nasprotju s predpisi premoščen z gorljivimi elementi, kot je napeljava.  

 

 

Varovalni ukrepi 

• Območje obloka je potrebno zavarovati in naročiti osebju pooblaščenega distributerja 
el. energije, da izklopi sistem!  

• Ločevanje napeljav oz. ostale preklope sme izvajati le strokovno usposobljeno osebje!   

• Spremljanje morebitnega širjenja požara, npr. snemanje s pomočjo toplotne kamere! 
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Oblok 

• Obloki so ioniziran steber plinov, po katerem teče el. tok. Močno žarijo  

in imajo visoko temperaturo ter razvijejo značilen pok. Lahko se pojavijo  

ob poškodbi izolacije v območju enosmernega toka.      

• Pri oblokih obstajajo pri dotiku nevarnosti opeklin in električnega udarca.  

• Visoke temperature in iskrenje predstavljata nevarnost za nastanek požara  

zaradi vnetljivih snovi v okolici. 

• Gasila se lahko uporabljajo za gašenje požara samo v okolici oblokov. Potrebno  je 
upoštevati varnostno razdaljo in napotke za delo z gasili! 

• Oblok se gasi le s prekinitvijo prizadetega tokokroga. 

 

 

e) Intervencija 

Priprava gasilcev na morebitno intervencijo:  

• evidentiramo obstoječe PV-naprave in lego PV-naprave v objektu; 

• pri objektih z obstoječimi požarnimi načrti je potrebno PV-naprave pregledati in preučiti (vključno z 
vrsto in položajem ločilnih in izklopnih stikal);   

• organizirati je potrebno ogled PV-naprav, da zagotovimo ustrezno seznanitev gasilcev s sestavo in 
delovanjem PV-naprav; gasilcem je poleg požarnega načrta potrebno posredovati tudi navodilo za 
obratovanje in vzdrževanje z vsemi kontaktnimi osebami; 

• preveriti je treba, ali imamo med gasilci strokovnjake s področja elektrotehnike z znanjem o PV-
sistemih; 

• preveriti je treba, katera oprema je razpoložljiva za intervencijo v primeru nevarnosti, povezane z el. 
tokom; 

• izdelati moramo seznam telefonskih številk kontaktnih oseb v sili (lokalni  inštalater PV-naprav, ki 
lahko opravi izklop):  

• z vsebino ukrepov seznaniti celo operativno enoto. 

 

Izvedba intervencije 

• Najprej je potrebno ugotoviti možne poškodbe komponent sončne elektrarne. Pri tem je potrebno 
upoštevati:   

- obseg nastale škode:  

o zaradi požara so poškodovani samo deli ali cela sončna elektrarna; če je sončna elektrarna  
nepoškodovana na delu enosmerne napetosti, ne grozi nevarnost, zato izvedemo vse 
aktivnosti in zaščitne ukrepe, da se požar nanjo ne razširi; 

- pregledati komponente: 

o (AC) – zaščitno stikalo za izmenični tok za ločevanje od preskrbovalnega omrežja (lahko 
tudi varovalke); 

o (DC) – ločilno stikalo za enosmerni tok; 

o potek napeljave električnih vodnikov; 

o PV-module; 

o zbirne omarice; 

o razsmernik (inverter, preklopnik); 

o morebitni akumulatorji, baterije. 

 

• Ugotoviti je potrebno, kateri deli sončne elektrarne so bili poškodovani oz. ali se lahko poškodujejo 
med intervencijo. Upoštevati je potrebno:    

o reševalne ekipe-naprave;  
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o po potrebi  zavarovati območje nevarnosti. 

 

• Izklop AC-zaščitnega stikala in  zavarovanje pred morebitnim ponovnim vklopom. 
 

• Odvisno od razpoložljivosti DC-stikala je potrebno postopati, kot sledi v nadaljevanju:  

- če je DC-odklopno zaščitno stikalo nameščeno in dostopno:   

o je potrebno izklopiti DC-stikala in zaščititi mesto pred ponovnim vklopom;  

o pri vpadu svetlobe je potrebno upoštevati, da kabli in gradbeni deli PV naprave prevajajo 
električno napetost vse do DC-stikala (do DC-stikala je PV pod napetostjo);  

 

- če DC-odklopno zaščitno stikalo ni nameščeno ali ni dostopno:  

o je pri vpadu svetlobe potrebno upoštevati, da kabli in gradbeni deli PV naprave prevajajo 
napetost vse do razsmernika (do razsmernika je PV pod napetostjo).  

 

• Pri uporabi gasilnih sredstev je potrebno upoštevati pravila:  

o držati se je potrebno varnostne razdalje do nevarnih delov pod napetostjo, v skladu s 
predpisi za gašenje naprav pod napetostjo; 

o uporaba gasilne pene je dovoljena le pri el. napravah, ki niso pod napetostjo; za dodatne 
informacije se upoštevajo navodila s skladu s taktiko »Električne nevarnosti na mestu 
intervencije«. 

 

Poškodovanje modulov 

• Aktivne poškodbe modulov in napeljav ne vodijo do  

samodejnega izklopa naprave, temveč do povišanja  

električne nevarnosti na mestu intervencije. 

• Ne stopajmo na module.  

 

 

Postopki preklapljanja – vzpostavitev breznapetostnega stanja 

 

Kdaj moramo PV-napravo izklopiti? 

•  Ko domnevamo, da se zaradi gasilne vode, požara ali drugih vplivov izolacija lahko poškoduje oz. je 
izolacija že poškodovana.  

•  Pri intervencijah, ki trajajo dlje časa, je potrebno poskrbeti za pravočasen izklop naprave in jo zavarovati 
pred morebitnim ponovnim vklopom.   

 

Kdo lahko izvede izklop PV-naprave? 

• Pooblaščen predstavnik distributerja električne energije. 

• Strokovno usposobljeno osebje. 

• Gasilci lahko izklopijo običajna DC- in AC-stikala.  

 

Kako lahko izklopimo PV-sistem? 

• Z izklopom na strani z izmeničnim tokom  (AC-stikalo, varovalke) in z izklopom na strani z enosmernim 
tokom (DC-stikalo, v kolikor je prisotno). 

• Upoštevati je potrebno, da je naprava med DC-stikalom in moduli še vedno pod napetostjo. 
Breznapetostno stanje mora preveriti pooblaščeni predstavnik distributerja električne energije ali 
strokovno usposobljena oseba.  

 

DC-ločilno stikalo 
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Tudi po izklopu je napeljava enosmerne napetosti med modulom in DC-stikalom še vedno pod napetostjo.  

Ponekod so na PV-napravah prisotna dodatna DC-stikala, ki omogočajo izklop dodatnih delov PV-naprave. 
Območja, kjer je dovoljen prost preklop, so razvidna iz priložene dokumentacije.  

 

 

 

 

Kdo sme 
izvajati  
katere 
preklope? P

re
kl

ap
lja

n
ja

 n
a 

ti
p

ič
n

ih
  h

iš
n

ih
 

in
st

al
ac

ija
h

  

  O
st

a
la

 
p

re
k

la
p

lj
a

n
ja

 
O

d
kl

ap
lj

an
je

 
vt

ič
n

ih
 p

o
ve

za
v  

  U
g

o
ta

v
lj

a
n

je
 

p
ri

so
tn

o
st

i e
l.

 t
o

k
a

 

 P
V

- 
n

a
p

ra
v

e
 v

 
v

a
rn

e
m

 s
ta

n
ju

 

 

Pooblaščen 
predstavnik 
distributerja 
el.energije 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

Strokovno 
usposobljen
a oseba 

 
� 

   
� 

 

 

Gasilska 
intervencijska 
ekipa 

 
� 

    

 

Slika 19: Kdo sme izvajati preklope v sončni elektrarni 

 

 

f) Zaključek intervencije 

 

• Območje intervencije se mora ustrezno zavarovati. 

• Na mestu intervencije se mora zagotoviti prisotnost policije. 

• Z deli PV-naprave, ki so bili poškodovani, je treba ravnati kot z napravami, ki so pod napetostjo. 

 

Varovalni ukrepi po intervenciji 

• Upoštevanje varnostne razdalje. 

Obstaja nevarnost, da so tudi drugi kovinski deli pod napetostjo! 

• Območja, ki bi bila domnevno pod napetostjo, je potrebno  

zavarovati pred dostopom nepooblaščenih oseb! 

• Vzpostaviti območje brez el. napetosti s strani pooblaščenega predstavnika  
distribucijskega omrežja. 
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IZKLOP ENOSMERNE 
NAPETOSTI

NE OBSTAJA NOBENA 
NEVARNOST ZARADI PV 

NAPRAVE

JE LOČILNO STIKALO ZA 
IZKLOP ENOSMERNE 

NAPETOSTI DOSTOPNO

OBSTAJA STIKALO ZA 
ODKLOP ENOSMERNE 

NAPETOSTI

IZKLOP VAROVALKE ZA 
IZMENIČNO NAPETOST

SESTAVNI DELI NAPRAVE 
NEPOŠKODOVANI

OPOZORILO:

PV NAPRAVA OB VPADU 
SVETLOBE NEPRETRGOMA 
USTVARJA ELEKTRIČNO 
NAPETOST, KAR POMENI, DA SO 
NJENE NAPELJAVE IN SESTAVNI 
DELI POD NAPETOSTJO

POSEBNA POZORNOST:

UPOŠTEVATI VARNOSTNE 
RAZDALJE DO DELOV, KI SO POD 
NAPETOSTJO, TER PREDPISANE 
RAZDALJE ZA GAŠENJE

POPLAVLJENO OBMOČJE:

UPOŠTEVATI VARNOSTNO 
RAZDALJO

!

ALI JE PV PRIKLJUČENA V 
INTERNO OMREŽJE OBJEKTA

PV NAPRAVA PRISOTNA

OPOZORILO:

PV NAPRAVA OB VPADU 
SVETLOBE NEPRETRGOMA 
USTVARJA ELEKTRIČNO 
NAPETOST, KAR POMENI, DA SO 
NJENE NAPELJAVE IN SESTAVNI 
DELI POD NAPETOSTJO

!

OPOZORILO:

PV NAPRAVA OB VPADU 
SVETLOBE NEPRETRGOMA 
USTVARJA ELEKTRIČNO 
NAPETOST, KAR POMENI, DA SO 
NJENE NAPELJAVE IN SESTAVNI 
DELI POD NAPETOSTJO

POSEBNA POZORNOST:

UPOŠTEVATI VARNOSTNE 
RAZDALJE DO DELOV, KI SO POD 
NAPETOSTJO, TER PREDPISANE 
RAZDALJE ZA GAŠENJE

POPLAVLJENO OBMOČJE:

UPOŠTEVATI VARNOSTNO 
RAZDALJO

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

 
 

Slika 20: »Check« lista za ukrepanje pri intervenciji 
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6. Priporočila za uporabnike stavb s sončnimi elektrarnami 

 

• Požarni načrt mora biti izdelan in izročen gasilcem pred pričetkom obratovanja PV-naprave. 

• Ob prisotnosti izvajalca se mora pristojna gasilska enota seznaniti z napravo. 

• Požarni načrt naj se skupaj z načrtom PV-naprave hrani na zunanji strani stavbe na dostopnem mestu, 
zaščitenem pred vremenskimi vplivi (npr. v rdeči omarici z napisom »požarni načrt«). 

• Na vidnem mestu pri dostopu do stavbe je potrebno namestiti opozorilni znak (slika št. 16), ki bo 
intervencijske ekipe opozoril na PV-napravo v stavbi. Na napeljavah in napravah, ki so sestavni del PV-
naprave, je potrebno namestiti opozorilne znake, ki opozarjajo na električno napetost (rumeni 
trikotnik s črno strelo – oznaka na strani 5). 

• Sončne elektrarne morajo biti zgrajene v skladu z veljavnimi predpisi. Pred gradnjo morata biti 
izdelana presoja požarne varnosti oziroma elaborat požarne varnosti. Po vgradnji mora odgovorni 
projektant požarne varnosti, ki je izdelal presojo ali elaborat, opraviti pregled in potrditi ustreznost 
izvedbe načrtovanih ukrepov. 

 

7. Dodatne informacije 

 

• Spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje (www.urszr.si) 

• Spletna stran Gasilske zveze Slovenije (www.gasilec.net)  

• Spletna stran Slovenskega združenja za požarno varstvo (www.szpv.si) 

• Spletna stran nemškega združenja gasilcev (www.dfv.org) 

• Spletna stran Združenja slovenske fotovoltaične industrije (www.zsfi.si) 

• Standardi DIN VDE  0132, DIN VDE  0100-410, DIN VDE  0105-100, IEC  60479-1 
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DODATEK 1:  TABELA Z VRSTAMI SONČNIH ELEKTRARN IN ZNAČILNIMI NEVARNOSTMI 

 

 

 

Tip namestitve Slika Nevarnosti / Lastnosti 

Samostoječa na 
zemlji 

 

 
 

 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

Razsmerniki se nahajajo ob elektrarni – kljub izklopu 
celotna elektrarna s konstrukcijo ostane pod 
enosmerno napetostjo. 

Požarno ločena 
na ravni strehi, z 
vsemi 
predpisanimi 
odmiki od 
ostalega dela 
objekta 

 

 

   

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V primeru, da se razsmerniki nahajajo na strehi ob 
sončni elektrarni ali na fasadi in se tok izklopi ob 
razsmernikih, je pod stalno enosmerno napetostjo 
samo sončna elektrarna, ostali požarno ločeni del 
objekta ni pod električno napetostjo. 

Na ravni strehi 
brez požarne 
ločitve od 
ostalega dela 
objekta 

 

 

   

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, obstaja nevarnost prehoda požara na 
področje enosmerne napetosti in s tem nevarnost 
električnega udara in ožganin v katerem koli delu 
objekta.    

Integrirana v 
ravno streho 

 

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

Požarno ločena 
na poševni strehi 

 

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V primeru, da se razsmerniki nahajajo na strehi ob 
sončni elektrarni ali na fasadi in se tok izklopi ob teh 
razsmernikih, je pod stalno enosmerno napetostjo 
samo sončna elektrarna, ostali požarno ločeni del 
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objekta ni pod električno napetostjo. 

Na poševni strehi  

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

 
 

Integrirana v 
poševni strehi 

 

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

Požarno ločena 
na fasadi 

 

 

  

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost efekta dimnika 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V primeru, da se razsmerniki nahajajo na steni ob 
sončni elektrarni ali fasadi in se tok izklopi ob teh 
razsmernikih, je pod stalno enosmerno napetostjo 
samo sončna elektrarna, ostali požarno ločeni del 
objekta ni pod električno napetostjo. 

 

Na fasadi  

 

  

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima  

Nevarnost efekta dimnika 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta. 

  

Integrirana v 
fasado 

 Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 
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Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

Požarno ločena 
na strehi 

 
 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V primeru, da se razsmerniki nahajajo na strehi ob 
sončni elektrarni ali na fasadi in se tok izklopi ob teh 
razsmernikih, je pod stalno enosmerno napetostjo 
samo sončna elektrarna, ostali požarno ločeni del 
objekta ni pod električno napetostjo. 

Na strehi  
 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    
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Integrirana v 
strehi 

 
 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

Požarno 
ločena na 
dvokapni 
strehi 

 
 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V primeru, da se razsmerniki nahajajo na strehi ob 
sončni elektrarni ali na fasadi in se tok izklopi ob teh 
razsmernikih, je pod stalno enosmerno napetostjo samo 
sončna elektrarna, ostali požarno ločeni del objekta ni 
pod električno napetostjo. 

Na dvokapni 
strehi 

 
 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušenja/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    

Integrirana v 
dvokapni 
strehi 

 

 

 
 

Nevarnost električnega udara 

Nevarnost ožganin 

Nevarnost zrušitve/dodatno padajočih delov 

Nevarnost dima 

Nevarnost težkih kovin v dimu 

 

V kolikor ni izveden izklop elektrike na posameznem 
modulu, je nevarnost električnega udara in ožganin v 
katerem koli delu objekta.    
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DODATEK 2: POŽARNI NAČRT ZA SONČNO ELEKTRARNO 

 

Požarni načrt ni navodilo za posredovanje v primeru nesreče in požara, je samo informacija o  sončni 
elektrarni. Uporabnik ali lastnik ga je v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07 in 
34/11) dolžan posredovati pristojni gasilski enoti. Požarni načrt je podlaga za izdelavo operativno-
taktičnega načrta gasilcev za stavbo s sončno elektrarno. 

Navodila za izdelavo požarnega načrta najdete v Pravilniku o požarnem redu in na spletnih straneh GZS in 
URSZR. 

 

Za izdelavo požarnega načrta je potreben ogled objekta in okolice ter pregled projekta za gradnjo sončne 
elektrarne. 

 

Požarni načrt sončne elektrarne mora biti projektiran v formatu A4 ali A3 oz. v merilu, ki zagotavlja 
ustrezno preglednost, in razdeljen v tri sklope: 

 

- zgornji del ali skrajno levi del – tloris stavbe s pogledom na sever (sever se vedno označi): 

• PV generator je zasenčen ter nosi oznako  »PV«; 

• napeljave, ki se ne dajo izključiti, je potrebno označiti z rdečo, risba mora zajemati dejansko napeljavo 
v stavbi, ni pa potrebno, da je izdelana v ustreznem merilu; 

• barvne krožne označbe na mestu instalacije DC-stikala naj bodo označene s komentarjem »DC-
stikalo«; 

• rdeč komentar - rdeče označena napeljava je vedno pod napetostjo; 

• označene morajo biti strani neba; 

• razumljive morajo biti oznake prostorov (kuhinja, garaža …). 

 

- srednji del – shematski pogled na stavbo s strani ali prerez objekta z vsemi požarnimi ločitvami: 

• PV-generator z označbo »PV«;  

• napeljavo, ki je ne moremo izključiti, je potrebno označiti rdeče, risba mora prikazati dejansko 
napeljavo v stavbi, ni pa  potrebno, da je izdelana v ustreznem merilu (označeni morajo biti prehodi 
skozi posamezne požarne sektorje);  

• barvne krožne označbe  na mestu instalacije DC-stikala morajo biti označene  s komentarjem »DC-
stikalo«; 

• razumljive morajo biti oznake prostorov (kuhinja, garaža …); 

• objekt mora biti razdeljen po narejenih požarnih sektorjih. 

 

- spodnji, skrajno desni del – administrativni podatki: 

• številka in datum izdelave načrta; 

• ime in priimek izdelovalca; 

• ime uporabnika oziroma lastnika sončne elektrarne in telefonska številka (mobilni telefon); 

• naziv načrta – požarni načrt sončne elektrarne »naziv«, »lokacija sončne elektrarne«; 

• telefonska številka kontaktne osebe distribucijskega elektro podjetja (če je elektrarna priklopljena v 
omrežje); 

• polni uradni naziv  in kontaktna telefonska številka graditelja elektrarne (telefonska številka za nujne 
primere – mobilni telefon); 

• popolni podatki odgovorne osebe graditelja elektrarne (v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah);  

• zračni posnetek stavbe – v kolikor je na voljo (na spletni strani Googlemaps, Atlasa okolja ali javni 
vpogled v nepremičnine). 

 

Legenda: 
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• rdeča linija –  napeljava, kjer teče električni tok in se ne da izklopiti; 

• rdeča linija z zeleno senčeno obrobo – požarno odporna napeljava električnih vodnikov, po katerih 
teče električni tok;  

• zelena senčena obroba – meje požarnih sektorjev; 

• modro senčena površina – PV-generator; 

• polni rumen krog – lega  DC-stikala. 
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