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Povzetek: Za nami je desetletje uspešnega izvajanja dela pod napetostjo (DPN) v slovenski elektro energetiki. 
Prvo pooblastilo vzdrževalcu elektro stroke je bilo izdano v Nuklearni elektrarni Krško januarja 2009. V tem 
obdobju je vzpostavljen preverjen sistem dela pod napetostjo, saj smo prevzeli francosko metodo dela. Izdelani 
so sistemski priročniki za elektrogospodarstvo in industrijo. Uspeli smo usposobiti več kot sto izvajalcev, 
monterjev in vzdrževalcev ter več kot sto koordinatorjev iz elektrogospodarstva, industrije in storitvenih 
dejavnosti. Električarji dosledno uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo (OVO) in orodje za varno 
izvajanje DPN. Lahko rečemo, da smo dosegli zaviden nivo učinkovitosti in uspešnosti DPN, pri čemer je 
varnost in zdravje pri delu na prvem mestu skrbi, saj v Sloveniji ni bilo nobene nevarne situacije oz. ni bilo 
nobene nezgode pri izvajanju DPN. Sedaj ko izvajamo DPN na nizki (NN) in srednji napetosti (SN) ostaja še 
veliko izzivov, da bi metodo DPN v vseh delovnih sredinah uporabljali in izvajali s ciljem izboljšati kazalce 
kakovosti električne energije ter zmanjšati nepotrebne izklope pri preventivnem načrtovanem vzdrževanju. V 
svetu in tudi v našem sosedstvu, čeprav je več kot sto let izkušenj, nadaljujejo z razvojem metod DPN na vseh 
nivojih napetosti od NN do VN. 
 

Ključne besede: delo pod napetostjo, preventivno vzdrževanje, varno delo, izkušnje, zgodovina, deset let. 
 
 
 
 

TEN YEARS' EXPERIENCE OF LIVE WORK IMPLEMENTATION IN 

THE SLOVENIAN ELECTRICAL ENERGY FIELD 
 

Abstract: For the last ten years, we have been successfully carrying out live work (LW) in the Slovenian 
electrical energy field. The first authorisation to an electrical maintenance worker was issued in Krško Nuclear 
Power Plant (NEK) in January 2009. In the same period, we implemented a verified system for live work based 
on the French working method. Systematic manuals were prepared for the electrical energy and industrial 
companies. We successfully trained more than one hundred line and maintenance workers and more than one 
hundred coordinators from the electrical energy, industrial and service fields. Electricians consistently use the 
prescribed personal protective equipment (PPE) and tools for safe implementation of LW. We have achieved an 
impressive level of efficiency and success in LW and because safety and health at work was our main concern, 
Slovenia did not have any dangerous situations and no accidents while carrying out LW. We now carry out LW 
on low voltage (LV) and medium voltage (MV), but we still have many challenges ahead of us, primarily to 
implement the LW method in all working environments and use it with the aim to improve electrical energy 
quality indicators and reduce unnecessary disconnections during preventive planned maintenance works. 
Despite more than 100 years’ experience, our neighbouring countries and other countries worldwide continue 
with the development of LW methods on all voltage levels, from LV to HV. 
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1 UVOD 

Da so slovenski elektro energetiki dosegli takšno stopnjo razvoja izvajanja dela pod napetostjo (DPN), je 
slovenska strokovna skupnost prehodila dolgo pot. To da se lahko danes govori o desetletnih izkušnjah izvajanja 
DPN v slovenski elektro energetiki, se je potrebno zavedati, da je bilo odvisno od učinkovite in uspešne časovne 
sinhronizacije številnih pričakovanj, interesov in želja mnogoterih deležnikov. 
Razvoj in dogajanje v podjetjih, ki izvajajo DPN, spremljajo številne zainteresirane strani oziroma deležniki: od 
znotraj management in zaposleni (najvišje vodstvo, vodje vzdrževanja in varnosti in zdravja pri delu, 
vzdrževalci, monterji in številni drugi), od zunaj pa lastniki, možni investitorji, odjemalci električne energije, 
dobavitelji tehnologije izvajanja DPN ter orodja in opreme, ustanove (inštituti, centri za usposabljanje), 
strokovne civilne organizacije (IEC, CENELEC, SIST, CIGRE, CIRED, IEEE, LWA), konkurenca na trgu 
storitev DPN, ožja in širša družbena skupnost (ministrstvo za delo, inšpektorji dela, sindikati, mednarodna 
združenja) [1,2]. 
Vsak od omenjenih deležnikov ima svoj pogled na DPN zaradi specifičnosti svojih interesov. Deležniki različno 
poglobljeno obravnavajo DPN z vidikov organizacije in izvajanja vzdrževanja, kakovosti, varnosti in zdravja pri 
delu, učinkovitosti in uspešnosti oziroma ekonomskih in socioloških učinkov ter s stališča usposabljanja 
monterjev, nadgradnje sistemov managementa in zagotavljanja zadovoljstva odjemalcev [1,2]. 
Dejstvo je, da je v svetu minilo že več kot sto let, ko se je je v ZDA prvič omenilo izvajanje DPN na srednji 
napetosti. V literaturi najdemo veliko zapisov o začetkih DPN v svetu in Evropi. Strokovni viri podrobno 
opisujejo začetke DPN v posameznih državah, enotni so si v tem, da se je DPN na SN začel izvajati v zvezni 
državi Ohio v ZDA leta 1913 z doma narejeno predimenzionirano leseno palico za ločevanje, t. i. »disconnect 
sticks« [3-5]. Ena redkih nam dosegljivih ruskih knjig s področja DPN [6] omenja začetke DPN v ZDA celo v 
letu 1906 in s kakovostnim pregledom predstavlja kronologijo razvoja DPN [7]. 
Za nami je desetletje uspešnega uvajanja in izvajanja DPN v slovenski elektro energetiki. Prvo pooblastilo 
vzdrževalcu elektro stroke je bilo izdano v Nuklearni elektrarni Krško v januarju 2009. V tem obdobju je 
vzpostavljen preverjen sistem dela pod napetostjo, saj je bila prevzeta francoska metoda DPN. Izdelani so 
sistemski priročniki DPN za elektrogospodarstvo in industrijo. 
Uspešno je usposobljeno več kot sto izvajalcev, vzdrževalcev in monterjev, ter več kot sto koordinatorjev iz 
elektrogospodarstva (proizvodnja, distribucija in proizvodnja električne energije), industrije in storitvenih 
dejavnosti. Električarji dosledno uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo in orodje za varno izvajanje 
DPN. Lahko rečemo, da je dosežen zavidljiv nivo učinkovitosti in uspešnosti DPN, pri čemer je varnost in 
zdravje pri delu na prvem mestu, saj v Sloveniji ni bilo nobene nevarne situacije oz. ni bilo nobene nezgode pri 
izvajanju DPN. 
Sistematična skrb Konzorcija DPN in Projektne skupine DPN (GIZ EE) ob strokovnem vodenju in podpori C&G 
in HEP NOC v slovenski elektro energetiki in še posebej v distribuciji omogoča nadaljnji razvoj, saj so slovenski 
strokovnjaki vključeni tudi v mednarodne organizacije DPN. Še posebej je pomembno vključevanje slovenske 
stroke v evropsko združenje LWA (Live Working Association). 
Sedaj ko se učinkovito in uspešno izvaja DPN na nizki (NN) in srednji napetosti (SN), ostaja še veliko izzivov, 
da bi metodo DPN v vseh posameznih delovnih sredinah uporabljali in izvajali s ciljem izboljšati kazalce 
kakovosti električne energije ter zmanjšati nepotrebne izklope pri preventivnem načrtovanem vzdrževanju. 
Povečati je treba obseg izvajanja DPN na NN in SN v vseh distribucijskih okoljih, še posebej v tistih, ki še niso 
sprejela odločitve o uvajanju DPN na NN in SN. 
Kljub temu, da je z izvajanjem DPN že več kot sto let izkušenj, v svetu ter tudi  v slovenskem sosedstvu, 
nadaljujejo z stalnim razvojem metod DPN na vseh nivojih napetosti od NN do VN. Slediti je treba novim 
sodobnim tehnologijam izvajanja DPN ter tudi doseči dolgoročni cilj, da je vsak monter v distribuciji 
usposobljen za DPN na NN. 

2 ZGODOVINA RAZVOJA DPN V SLOVENSKI ELEKTRO ENERGETIKI 

Omejitev, ki jo imajo avtorji, v številu strani tega prispevka onemogoča širše predstavite zgodovine razvoja 
DPN. Daljši prispevek na to temo je dosegljiv v doktorski disertaciji [1]. Dejstvo je, da se je mogoče iz svetovne 
zgodovine razvoja izvajanja DPN na vseh nivojih napetosti veliko naučiti kot podpora praksi. 
Začetke izvajanja DPN je treba povezati z začetki uporabe in razvoja orodij in opreme oziroma izoliranih ali 
izolacijskih palic [1-3]. Na začetku so bili na razpolago naravni materiali oziroma suh les (limonovec, 
bambusove palice), ki so lahko omogočili DPN le na NN in SN [7,8]. Nekateri viri omenjajo uporabo 
bambusovih palic ali palic iz lesa, najpogosteje limonovca, že od leta 1906 [7] pri čemer se omenja uporaba 
bambusovih palic na NN in izolacijskih palic na SN po letu 1960 (Slika 1) v Franciji [3]. Higroskopičnost lesa 
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(sposobnost vpijanja in oddajanja vode, torej vlaženja in sušenja) in drugih materialov je predstavljala omejitev 
pri uporabi palic, saj je ogrožala varno izvajanje DPN na oddaljenosti [8]. 
Razvoj materialov, ki je v 50-ih letih prejšnjega stoletja prinesel s plastiko oblečen les in nove epoksi materiale 
in steklena vlakna, je omogočil zelo hitro povečanje napetostnega nivoja DPN, saj so novi materiali rešili 
problem vsebnosti vlage v lesenih palicah. Tako je bil leta 1948 zatezni izolator na prenosnem 287 kV 
daljnovodu Hoover Dam v Los Angelesu zamenjan z DPN [4,5]. 
 

   
 

Slika 1: Zamenjava NN podpornih izolatorjev z uporabo bambusovih palic (1960) in delo na oddaljenosti z 
izolacijskimi palicami (1966) v Franciji [3]. 

 
Na slikah 2 in 3 je prikazano izvajanje DPN in oprema za DPN v ZDA iz 20-ih ali 30-ih let prejšnjega stoletja. 
Fotografije iz tega obdobja so zelo redke [3]. 
 

               
 

Slika 2: Oprema za DPN v ZDA v 20-ih letih [3].  Slika 3: DPN v ZDA v 30-ih letih [3]. 
 
Razvoj novih materialov, kot so leta 1948 plastificirane lesene palice ali v 50-ih letih prejšnjega stoletja palice, 
izdelane iz s smolo povezanimi steklenimi vlakni FBGF (Rasin Bonded Glass Fibre), in sodobne izolacijske 
palice, izdelane iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni FRP (Fiberglass Reinforced Plastic), ki so polnjena s 
peno [4], je omogočil, da je DPN postopoma prehajal z NN in SN na VN in ZVN, za katera je danes običajnih 
765 kV (Rusija, Brazilija, ZDA, Indija, …) [2]. 
Zahteve po izvajanju DPN na vse višjih napetostih so ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja sprožile razvoj 
novega načina DPN, in sicer na potencialu, ki je dobil zamah med letoma 1960 in 1967. Pri razvoju so sodelovali 
tako ameriški kot kanadski strokovnjaki iz American Electric Power Service Operation, Ontario Hydro, Hydro 
Quebec, različni proizvajalci opreme in delovna skupina IEEE [4]. V poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, 
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je bila v ZDA, v laboratorijskih pogojih, prvič izvedena metoda DPN na potencialu v VN laboratoriju Ohio 
Brass Company [4,5]. 
Na tej razvojni točki prihaja do razhajanja v zgodovinskih zapisih, saj ruska avtorja [6] jasno zapišeta, da je bil 
DPN na potencialu prvič uporabljen že leta 1945 v Rusiji oziroma takratni ZSSR. Francoski strokovnjaki 
ugotavljajo, da so bili v Rusiji med drugo svetovno vojno prisiljeni iznajti metodo DPN, ki bi omogočala 
popravila na izjemno dolgih VN daljnovodih. Tako je bil v Rusiji prvič uporabljen DPN na potencialu [3]. 
Tako pride do delitve metod DPN po poreklu, in sicer francoski strokovnjaki govorijo o metodi DPN na varni 
razdalji kot o »ameriško-švedski« in o metodi DPN na potencialu kot o »ruski« [3]. Ta delitev se je uveljavila 
tudi v Jugoslaviji in jo citirajo hrvaški strokovnjaki kot »ameriško-švedsko« in »rusko« [7]. 
Zanimivo je, da le redki zapisi med prvimi izvajalkami DPN omenjajo Poljsko, ki je leta 2013 obeležila 
80. obletnico DPN na Poljskem, saj so začeli Poljaki izvajati DPN leta 1933 [9]. V podrobnem pregledu ruskega 
avtorja [10] najdemo zapis, da so med letoma 1920 in 1930 začenjali z DPN na SN v Evropi, in sicer v Nemčiji, 
Sovjetski zvezi, Švici in Poljski. 
Švedska je začela DPN uporabljati po letu 1950, saj so velike razdalje med proizvodnjo električne energije in 
porabo v mestih narekovale razvoj metode, ki bi preprečila prekinitev dolgih transportnih poti [3]. 
V Franciji je veliko državno podjetje EDF leta 1960 sprejelo odločitev, da začne z metodo DPN, zato so leta 
1962 ustanovili izjemno pomembno in danes znano ustanovo SERECT (Section d’Études, de Réalisation et 
d’Expérimentation du Comité Technique) in Mulhouse, ki je razvijala metode DPN in orodja za DPN [9]. 
Razvoj DPN v Franciji je zaradi kompleksnosti, zanimivosti in dostopnosti urejenih zgodovinskih podatkov [3] 
posebej podrobno predstavljen v prilogi raziskave [1]. 
Za Slovenijo je francoski razvoj DPN še posebej zanimiv, saj smo leta 2007 prevzeli francosko tehnologijo 
DPN, s pogodbo med C&G in HEP NOC [1]. 
Italija oziroma ENEL je na osnovi vzorca uvajanja DPN v Franciji oziroma EDF sprožila proces uvajanja. Daljši 
zastoj pri uvajanju DPN v Italiji je nastal, ko je leta 1955 začel veljati predpis o prepovedi izvajanja DPN. Proces 
sprememb predpisov je bil zaključen šele leta 1980, ko je bil državnemu podjetju ENEL (danes je to TERNA) 
dovoljeno izvajanje DPN na VN [11]. 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začnejo evropske države, Francija (EDF), Velika Britanija (UK ESI) ter 
Danska in Norveška, sodelovati pri standardizaciji orodij za DPN ter oblikujejo interesno skupino, predhodnico 
tehničnega komiteja IEC TC 78 (Live Working), ki je bil ustanovljen leta 1975. Tehnični komite IEC TC 78 s 
svojimi delavnimi skupinami aktivno oblikuje strategijo razvoja standardov opreme, orodja in OVO za DPN in s 
sodobnimi zahtevami postavlja visoke standarde kakovosti proizvajalcem ter uporabnikom opreme [1]. 
Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja odpirajo razvoj DPN v vzhodnoevropskih državah: v Vzhodni Nemčiji 
(DDR), na Madžarskem, v Romuniji in drugod [1,7]. 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se DPN razširi praktično po vseh evropskih državah. Aktivnosti se 
začnejo tudi v Jugoslaviji, v Sloveniji oziroma na Hrvaškem, ki prevzame nalogo izgradnje jugoslovanskega 
poligona DPN (danes HEP NOC, Velika v Slavoniji pri Požegi). Hrvaška tudi prva v Jugoslaviji leta 1987 
sprejme republiški predpis, ki dovoljuje DPN [1,7]. 

2.1 Razvoj DPN v Sloveniji v obdobju 1961–1991 

Ko proučujemo zgodovino razvoja DPN v Sloveniji ne moremo mimo dejstva, da smo do leta 1991 bili v skupni 
državi Jugoslaviji (SFRJ). Zato je nujno predstaviti pregled zgodovinskih virov iz tega obdobja pri čemer je 
potrebno opozoriti, da se je veliko zapisov iz tega obdobja izgubilo zaradi pogostih reorganizacij v 
elektrogospodarskih podjetij v Sloveniji in Jugoslaviji. Torej pogoste selitve arhivov in nedosegljivost privatnih 
zbirk so omejitev pri tej raziskavi. 
Pobuda za uvedbo DPN se je v Sloveniji pojavila že leta 1961. Elektrogospodarska skupnost Slovenije (EGS) je 
organizirala posvetovanje o DPN. Na tem posvetovanju so sodelovali predstavniki elektrogospodarskih podjetij 
iz vseh republik. Zaključki tega posveta so bili [12]: 

 potrebno je organizirati DPN zaradi zahtev potrošnikov (posebej industrije) o nemoteni dobavi 
električne energije, 

 v zvezi z uvajanjem DPN je potrebno preučiti metode dela, da bi dosegli potrebno varnost, 
 DPN naj se uvede najprej na NN ter nato postopoma na višji napetosti, 
 veljavni tehnični predpisi ne dopuščajo DPN in bi jih bilo potrebno prilagoditi novim zahtevam, 
 ustanovi se komisija za DPN in štiri podkomisije (za izobraževanje kadrov, pripravo orodja, izvajanje 

del na NN in SN ter na VN). 
V obdobju 1961–1978 na tem področju ni bilo pomembnejših premikov. Podroben pregled aktivnosti 
jugoslovanske konference elektroenergetikov za velika električna omrežja (YUKO CIGRE) v tem obdobju nas 
seznani s spodbudnim odzivom naših strokovnjakov, ki so spremljali svetovne trende in zelo zgodaj prepoznali 
DPN kot tehnologijo prihodnosti za prenosno in distribucijsko jugoslovansko omrežje [1]. 
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Do nedavnega (december 2015) je bil v Sloveniji veljaven Pravilnik o tehničnih predpisih za obratovanje in 
vzdrževanje elektroenergetskih postrojev iz leta 1968, med slovenskimi vzdrževalci znan kot TP-8 
(Elektrotehniška zveza Slovenije (snopič 8): TEHNIŠKI PREDPISI za obratovanje in vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev; Ljubljana, marec 1968) (Pravilnik, 1968; TP-8, 1968), ki je v toč. 5.410 dovoljeval 
DPN na vodih do 250 V. TP-8 (1968) je dovoljeval DPN na NN v izjemnih primerih z uporabo izoliranega 
orodja in varnostnih ukrepov; za tako odločitev je bila pristojna odgovorna oseba v podjetju (delodajalec). 
Problem je nastal pri uvajanju DPN nad 1 kV oziroma nad 250 V, saj je pravilnik (TP-8, 1968) zahteval soglasje 
posebnega organa. Nikoli ni bil imenovan noben jugoslovanski ali republiški poseben organ, ki bi urejal to 
problematiko. Tako je do sprejema republiških predpisov obstajala resna ovira za razvoj DPN na SN in VN 
omrežju distribucije in prenosa [1]. 
Novembra 1979 je jugoslovanska konferenca elektroenergetikov, YUKO CIGRE, ustanovila delovno skupino 
22.06 »Delo pod napetostjo«, in sicer znotraj študijskega komiteja ŠK 22 – Nadzemni vodi. V prvem obdobju 
dela te skupine ni bilo zasledili večjih rezultatov in objavljeno je zelo jasno opozorilo, da je nadaljnji razvoj DPN 
v Jugoslaviji odvisen od spremembe zakonodaje, in sicer od zakona o varnosti pri delu, republiških pravilnikov 
in internih aktov v podjetjih [12,13]. 
JUGEL (Skupščina skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva s sedežem v Beogradu) je leta 1981 sprejel 
panožni standard GSE – 40/81 (Pravila in ukrepi za varstvo pri delu v elektroenergetskih objektih). Panožni 
standard (JUGEL, 1981) je prvi jugoslovanski dokument, v katerem je omenjena možnost izvajanja DPN na SN 
in VN omrežju torej nad 250 V. Na zasedanju YUKO CIGRE v Opatiji (maj 1983) je skupina 22.06 ponovno 
oživila svoje delo in pripravila program, ki je zajemal aktivnosti [12]: 

 analizo potreb za prehod na DPN (tehnična in ekonomska analiza), 
 analizo dosedanjih izkušenj v zvezi z DPN v svetu, 
 predlog načina DPN v okviru JUGEL-a, 
 pregled možnosti DPN na obstoječih nadzemnih vodih glede na različne konstrukcije, 
 potrebe po spremembi konstrukcije stebrov in obešalne ter druge opreme, 
 izdelavo predloga vseh tehničnih in administrativnih določil za DPN, 
 analizo potrebnih kadrov za pristop k DPN, 
 analizo strukture in vrste kadrov za izvajanje del, 
 šolanje potrebnih kadrov, 
 potrebno opremo (orodja, vozila ipd.), 
 spremljanje te dejavnosti v drugih deželah, 
 predlog za skupen šolski poligon za izpopolnjevanje kadrov za DPN. 

Hkrati je bilo predlagano, naj bi kvalificirana ustanova, ki se ukvarja s to problematiko, v okviru študije obdelala 
omenjeni program. Študijo bi financiral JUGEL. Do realizacije izdelave te študije ni prišlo, pač pa se je 
dejavnost s konkretnimi izidi odvijala v nekaterih podjetjih po posameznih republikah. V okviru EGS ni bilo 
organizirano posebno telo, ki bi skrbelo za DPN, pač pa so bile večkrat sprožene akcije, katerih promotor je bil 
večinoma Elektroinštitut (EIMV), ki so naveden v nadaljevanju [12]: 

 Serija člankov o DPN v časopisu Elektrogospodarstvo (avtor: Tone Logar). 
 Predavanje o DPN v Elektroinštitutu dne 23. 9. 1982. (Predavanje je bilo organizirano v okviru 

meddržavnega sodelovanja, ki ga je z Madžarsko organiziral EZS in je že več let potekalo med EDASZ 
iz Gyora in EZS; predavatelj je bil F. Fogarasi, dipl. ing.). 

 Strokovni obisk francoskih strokovnjakov med 13. 12. in 17. 12. 1982, povezan z načrtovanjem DPN 
pri nas. V okviru tega obiska je bilo predavanje v dvorani VTŠ Maribor z obširno diskusijo, pri kateri 
so poleg francoskih strokovnjakov sodelovali predstavniki JUGEL-a in vseh distributivnih podjetij na 
področju SRS, EGS in Elektroinštituta. Sledila je okrogla miza, na kateri je bilo dogovorjeno, da EDF 
pripravi pisni predlog programa za začetek uvajanja DPN z vidika potrebnih kadrov za vsa tri 
napetostna področja – kategorije (1. kategorija: napetost do 500 V izmenično in 750 V enosmerno; 2. 
kategorija: do 50.000 V; 3. kategorija: od 50.000 V dalje). EDF je marca 1983 posredoval elaborat, v 
katerem so francoski strokovnjaki podali svoj predlog za uvajanje DPN na področju SRS. Omenjeni 
elaborat je sestavni del tega poročila. 

 Predavanje o DPN v Celju dne 20. 10. 1983 (avtorja: Vekoslav Korošec in Tone Logar). 
 Prisostvovanje prikazu DPN, ki so se ga udeležili predstavniki EGS, DES in EIMV na poligonu 

madžarskega elektrogospodarstva v Sigetvaru in ki je bilo organizirano v okviru sodelovanja z 
Madžarsko med 11. 9. in 14. 9. 1983. 

 Sestanek delovne skupine 22.06 DPN dne 20. 4. 1984 v Beogradu je obravnaval prikaz DPN v NDR. 
Omenjeno je bilo, da sta februarja 1984 tako Svet za prenos električne energije JUGEL kot tudi Svet za 
distribucijo električne energije JUGEL predlagala sklepe, ki se popolnoma ujemajo z zaključki ŠK 22 - 
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Nadzemni vodi. Na tem sestanku je bilo ponovno poudarjeno, da so glavni problem za hitrejši pristop k 
DPN predpisi oziroma njihova priredba. 

EIMV je EGS-u predlagal študijo [12] z namenom, da bi strnili vsaj del izkušenj s tega področja, ki so jih nabrali 
v tujini in da bi prispevali k rešitvi najbolj kritičnega problema, to je prilagoditvi tehničnih in administrativnih 
določil za izvajanje DPN našim razmeram. Problematika DPN je bila v študiji predstavljena z obširnim 
pregledom programa uvajanja DPN: 

 pregled razpoložljive regulative, ki opredeljuje DPN, 
 kritična primerjava nemške, francoske, italijanske in madžarske regulative, 
 predlog organizacijskega pristopa pri uvajanju DPN na področju SRS. 

Študija [12] je podala usmeritve za uvajanje DPN v Sloveniji in v prilogi je predstavljen prevod francoske 
publikacije UTE C 18-520 (Splošna navodila za DPN) - »Pregled zakonskih in tehničnih določil v zvezi z delom 
pod napetostjo«. 
Ob izgradnji 380 kV jugoslovanskega prenosnega omrežja »Nikola Tesla« ob koncu sedemdesetih let je bilo 
izvedenih kar nekaj strokovnih obiskov v tujini. V delegacijah, ki so odpotovale v Rusijo, Francijo, ZDA, na 
Madžarsko in drugam, so bili tudi slovenski strokovnjaki prenosnega in distribucijskega omrežja. Cilj obiskov 
strokovnjakov prenosnega omrežja je bil prepoznavanje možnega uvajanja DPN pri vzdrževanju novega 380 kV 
omrežja. Posamezna poročila optimistično obravnavajo to problematiko [1]: 

 Jakl in Vučković (1985) sta podrobno predstavila uporabo DPN in dela v bližini delov pod napetostjo 
na prenosnem omrežju. Opozarjala sta na velike ovire izvajanja DPN v skladu s panožnim standardom 
GSE – 40/81 (JUGEL, 1981), ki v toč. 3.6.2. omogoča DPN nad 42 V pod določenimi pogoji. 
Republiške in mestne inšpekcije niso dovolile uporabe tega panožnega standarda, saj ni bilo zveznega 
in republiških predpisov, ki bi uredili DPN. 

 V distribuciji so bile aktivnosti DPN na NN (do 250 V) dovoljene (TP-8, 1968). Elektrodistribucija 
Beograd (EDB). Milić in Barac (1985) ugotavljata, da so strokovne skupine EDB v letih 1981–1982 
zelo natančno izdelale program uvajanja DPN, ki ga je potrdil tudi delavski svet EDB leta 1982. EDB 
se je odločil za prenos tehnologije za vzdrževanje postrojev 10 in 35 kV iz vzhodne Nemčije (DDR). 
EDB je po pogodbi, podpisani z Elektrotechnik oziroma VE Kombinat Verbundnetze Energie Berlin, v 
letu 1983 zaključil usposabljanje šestih monterjev in inženirja na poligonu v bližini Berlina. Ta 
ambiciozni projekt v EDB, ki je zajel prav vse elemente od prenosa tehnologije, izdelave internih 
pravilnikov in navodil, ni dobil praktičnega epiloga, saj predpisi niso sledili tem strokovnim ambicijam. 
Milić in Barac (1985) sta odprla tudi diskusijo o nujnosti sistematičnega usposabljanja elektrikarjev v 
distribuciji, še posebej v EDB. Predstavila sta celovit sistem organizacije usposabljanja v EDB od 
monterjev do inženirjev ter osnutek projekta izobraževalnega centra in poligona v opuščeni TS 35/10 
kV v Beogradu. 

Aktivnosti DPN na Hrvaškem so bile nekoliko intenzivnejše, in sicer so bile rezultat dolgoletnega sodelovanja 
Elektroslavonije, Osijek, in distribucijskega podjetja DEDASZ, Pecs iz Madžarske, ki ima Center za 
usposabljanje za DPN na NN in SN. Zagon dobijo z obiskom 22.10. in 23.10.1985. DEDASZ je tehnologijo 
DPN prevzel v Franciji oziroma od EDF SERECT. Hrvaška oziroma Zajednica elektroprivrednih organizacija 
Hrvatske (ZEOH) je kot nosilec projekta DPN v Jugoslaviji leta 1986 začela aktivno koordinirati akcijo DPN. 
Madžarski strokovnjaki so predstavili oziroma demonstrirali DPN na SN nadzemnih vodih v Osijeku 13. 5. 
1986. ZEOH oziroma Strokovni svet za distribucijo ZEOH-a je 20.6.1986 ustanovil komisijo za DPN, ki je leta 
1987 izdelala program vseh aktivnosti za izvajanje DPN. Sprožena je bila vsejugoslovanska akcija ustanovitve 
učnega centra oziroma poligona za DPN v Slavoniji v Veliki pri takratni Slavonski Požegi (danes Požega). 
Skupščina ZEOH-a je na seji 7.7.1987 sprejela program DPN, naročila Institutu za elektroprivredu iz Zagreba 
izdelavo študije za DPN, podjetje Elektroslavonija iz Osijeka je dobilo nalogo vodenja gradnje Centra za 
usposabljanja oziroma današnjega HEP NOC v Veliki [7]. 
Rezultat koordinirane akcije na Hrvaškem je bil sprejetje prvega jugoslovanskega oziroma republiškega predpisa 
in njegova objava v uradnem listu leta 1987. Predpis je urejal varnost pri delu pri uporabi električne energije in 
je prvič omogočil uporabo DPN na NN in SN, vendar le v Republiki Hrvaški. Elektroslavonija iz Osijeka je leta 
1988 začela graditi poligon za DPN ob strokovni podpori elektrogospodarstev iz Madžarske in Francije. Dne 
22.5.1990 je bila izvedena predstavitev izkušenj EDF pri DPN na VN nadzemnih vodih. Prvi hrvaški inštruktorji 
za DPN na NN so se usposabljali na Madžarskem med 2.5. in 25.5.1990. Sovjetski strokovnjaki so izvedli v 
Osijeku 22.5.1990 seminar remonta nadzemnih vodov od 110 do 400 kV. Sledilo je usposabljanje hrvaških 
inštruktorjev za DPN na SN v centru EDF SERECT (5.11.–21.12.1990), ki je bilo zaključeno s treningom DPN 
na SN med 16.1. in 18.1.1991 na pravkar zgrajenem poligonu HEP NOC v Veliki na Hrvaškem [7]. 

2.2 Razvoj DPN v Sloveniji v obdobju 1991–2006 
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Potem ko je bila izdelana študija [12], je prišlo do popolnega zastoja aktivnosti na področju DPN v Sloveniji. 
Enega od možnih razlogov za neaktivnost lahko najdemo v republiški zakonodaji oziroma predpisu varstva pri 
delu, ki v tem obdobju ni dovoljeval DPN. Po desetletnem naporu slovenskih strokovnjakov za varnost pri delu, 
predvsem v elektrogospodarstvu, in za inšpekcijo dela je delovna skupina po vzoru hrvaškega pravilnika (1987) 
pripravila osnutek pravilnika o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka, ki je bil objavljen v uradnem 
listu RS št. 29/92. Pravilnik (1992), ki velja še danes, je v 54. členu dovoljeval DPN pod posebnimi pogoji, 
vendar do leta 2006 ni bilo nobenih aktivnosti. 
Zaradi razpada Jugoslavije in začetka vojne na Hrvaškem, je razvoj DPN za desetletje popolnoma zastal. V 
objekte HEP NOC v Slavoniji se je vselila hrvaška vojska in kasneje begunci iz BiH, ki so po odhodu objekte 
pustili v zelo slabem stanju. 
Za slovenski razvoj DPN je dogajanje na Hrvaškem zelo pomembno, saj se je meddržavno sodelovanje začelo po 
tem, ko je HEP začel izvajati DPN. HEP, d.d., je sprožil projekt obnove poligona HEP NOC in usposabljanja za 
DPN v letu 2000. Strokovni tim v HEP-u oziroma hrvaški distribuciji (danes HEP ODS) je začel z obnovo stikov 
po več kot desetletnem mirovanju. Tako so leta 2001 obiskali centra za usposabljanje za DPN v DEDSZ v 
Sigetvaru (danes E.on) na Madžarskem in BSD v Dresdnu v Nemčiji, leta 2002 pa še EDF – SERECT v 
Mulhousu v Franciji in CES v Milanu v Italiji. Po premisleku je bilo odločeno, da se sprejme prenos tehnologije 
iz Francije, kar je bilo potrjeno s pogodbo med HEP, d.d., in centrom EDF SERECT Mulhouse oziroma EDF 
International (danes del RTE) dne 28.11.2003. Pogodba je predvidela naslednje korake [12]): 

 prenos tehnologije DPN na NN (leta 2004) in DPN na SN (leta 2005), 
 posnetek stanja v HEP NOC-u (hrvaški predpisi, tehnične rešitev, stanje poligona) (januar 2004), 
 EDF izdela predlog usmeritev in aktivnosti (marec 2004), 
 HEP - potrditev in sprejem nadaljnjih aktivnosti (junij 2004), 
 prenos tehnologije DPN v HEP NOC – trening v Veliki (junij, julij 2004), 
 trening inštruktorjev v SERECT (september 2004), 
 akreditacija HEP NOC za DPN na NN (november 2004), 
 prenos tehnologije DPN na SN - delo na oddaljenosti (marec 2005), 
 prenos tehnologije DPN na SN - čiščenje (julij 2005), 
 dobava specialne hidravlične platforme za DPN na SN (februar 2006), 
 prenos tehnologije DPN na SN – kombinirana metoda (april 2006), 
 akreditacija HEP NOC za DPN na SN (maj 2006). 

Potem ko je bila zaključena akreditacija HEP NOC za DPN, so se začele aktivnosti DPN na NN v hrvaški 
distribuciji, in sicer [7]: 

 usposabljanje tima iz DP Elektra Požega (junij-julij 2005), 
 nabava orodja in opreme za DPN (avgust 2005), 
 izvajanje prvega DPN na NN na omrežju HEP (september 2005). 

HEP, d.d. (Hrvatska elektroprivreda) oziroma HEP ODS, d.o.o. (distribucija) je začel septembra 2005 z 
izvajanjem DPN na NN. HEP Nastavno obrazovni centar (HEP NOC) je 1.3.2006 prejel odločbo ministrstva, s 
katero je bil potrjen  kot izobraževalna ustanova, ki sme v skladu s hrvaško zakonodajo o izobraževanju začeti s 
samostojnim delom. 

2.3 Razvoj DPN v Sloveniji v obdobju 2006–2019 

Zelo obsežna dokumentacija o razvoju DPN v Sloveniji v obdobju 2006–2016 je zbrana v arhivu C&G d.o.o. 
Ljubljana - dokumentacija razvojnega projekta DPN [14], in v osebni zbirki dokumentacije vodje oziroma 
skrbnika projekta [15]. 
Dolgoletni poslovni odnosi slovenskega podjetja C&G d.o.o. Ljubljana, s HEP, d.d., so decembra 2005 
omogočili povezavo s centrom HEP NOC, ki se je po obisku poligona junija 2006 (predstavniki EG, IRSD, REI 
in C&G) razvila v pogodbeno sodelovanje o prenosu znanja v Slovenijo. Ob tem obisku so strokovnjaki enotno 
ocenili, da je HEP NOC odličen partner za začetek uvajanja DPN v Sloveniji, še posebej zaradi kakovostno 
oblikovanih programov usposabljanja in infrastrukture poligona za DPN. Dodatni argumenti za sodelovanje so 
bili preverjena francoska tehnologija, relativna bližina in nenazadnje relativno majhna jezikovna ovira za 
slovenske monterje [14,15]. 
Sledili sta dve celodnevni delavnici oziroma predavanji o DPN na NN, in sicer junija 2006 v Talumu, d.d., 
Kidričevo, in oktobra 2006 na Elektro Ljubljana, d.d., v organizaciji C&G d.o.o. Ljubljana, ki sta odprli 
strokovno razpravo o vseh vidikih uvajanja in izvajanja DPN v Sloveniji. Poudariti je potrebno, da so se v 
predstavitev in pojasnitev predpisov takoj vključili inšpektorji dela, ki so potrdili verodostojnost izbrane poti in 
postopka uvajanja DPN na NN [14,15]. 
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Jeseni 2006 je C&G dal pobudo vsem petim slovenskim distribucijam za ustanovitev konzorcija kot 
civilnopravne družbe z imenom DELO POD NAPETOSTJO – PROGRAM DISTRIBUCIJA (Konzorcij 
DPNdist). Odziv je bil zelo različen: od pisne podpore do neuradnega nasprotovanja [14]. 
Po podpisu pogodbe med C&G in HEP NOC decembra 2006 o prenosu tehnologije DPN v Slovenijo in ob 
neodzivnosti slovenske distribucije je C&G iskal podporo med poslovnimi partnerji. Tako je bil leta 2007 
ustanovljen Konzorcij DPN, ki je bil podprt s strani tridesetih velikih javnih in privatnih podjetij, ki so finančno 
podprla prevzem in prevajanje sistemskih priročnikov. Prva izdaja sistemskih priročnikov SPID – NN, PID – NN 
in TOO – NN je omogočila priprave na prvo usposabljanje inženirjev in monterjev v industriji in proizvodnji 
električne energije. Priročniki so postali osnova za uvajanje DPN v industrijsko okolje. 
Na pobudo C&G je bil že leta 2007 ustanovljen tehnični odbor pri SIST, in sicer TC/DPN, ki je začel aktivno 
spremljati standarde (IEC, CENELEC) s področja DPN in začel s prevajanjem standarda SIST EN 50110-1:2007 
Obratovanje električnih inštalacij [14,15]. 
Po začetni negotovosti je prišlo do podpisa pogodbe o sodelovanju med C&G in ICES (takrat še v lasti ELES-a 
kot izobraževalne ustanove za slovensko elektrogospodarstvo), ki sta skupaj nastopila tudi na konferenci CIGRE 
v Čatežu leta 2007, vendar je bila pogodba s strani ICES-a nekaj mesecev kasneje enostransko prekinjena 
[14,15]. 
C&G je na osnovi zahtev ZVZD pridobil dovoljenje za delo (46. čl. ZVZD). Minister (MDDSZ) je izdal 
dovoljenje za pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo (48. čl. ZVZD) ter predpisal 
vodenje vpisnika. Tako je družba C&G d.o.o. Ljubljana, na osnovi Odločbe Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve št. 02039-10/2007, izdane dne 16. 4. 2007, pridobila dovoljenje za delo za opravljanje strokovne 
naloge varnosti pri delu – pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo (vpisano v vpisnik pod 
št. 232) [14,15]. 
Strokovnjaki distribucije so v okviru svojih aktivnosti obiskali centre za DPN na hrvaškem in češkem. Ob koncu 
leta 2007 je EIMV začel delati na študiji v zvezi z DPN v distribuciji, ki jo je naročil GIZ distribucije [14,15]. 
Glede na to, da je imel Konzorcij DPN izdelane sistemske priročnike za DPN, je bil izpolnjen eden 
pomembnejših pogojev Pravilnika (1992), in sicer izvajanje DPN na osnovi preverjenega sistema, kar je 
vsekakor francoski sistem DPN (prej EDF in danes RTE SERECT). Ta pogoj je omogočil začetek usposabljanja 
za DPN na NN aprila 2008, v katerega so se vključili proizvajalci električne energije (NEK in SEL), montažer 
(ELMONT Krško) in procesna proizvodnja (Papirnica Vevče) [14,15] (Slika 4). 
 

 
 

Slika 4: Začetki usposabljanja v centru za usposabljanje – poligon HEP NOC [14,15]. 
 
Sistemske zahteve NEK-a so postavile visoke standarde za organizacijo prvega usposabljanja, saj je C&G (HEP 
NOC) moral pred začetkom dokumentirano izpolniti vse interne zahteve oziroma visoke standarde, ki so jih 
postavila področja, in sicer službe, odgovorne za vzdrževanje, varnost pri delu, management kakovosti in interno 
usposabljanje. Potem ko so bili potrjeni in sprejeti vsi interni akti o usposabljanju, uvajanju in izvajanju DPN na 
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NN v NEK-u, so pristopili k izvedbi projekta. Tako se je zgodilo, kar je izjema v svetovni praksi, da se je DPN v 
Sloveniji začelo prej v industrijskem okolju kot v distribuciji ali prenosu električne energije. NEK je tako kot 
prva slovenska pravna oseba izdal svojim vzdrževalcem pooblastilo za DPN na NN v januarju 2009 [14,15]. 
V obdobju 2006–2010 je potekalo intenzivno dogovarjanje C&G s posameznimi distribucijami v zvezi z obliko 
in vsebino pristopa k uvajanju DPN. Mnenja in pristopi oziroma poti k cilju so bili različni. Do pomembnega 
premika je prišlo po zaključku študije EIMV februarja 2009, ki je podala analizo uvajanja vzdrževalnih del pod 
napetostjo v slovenskih distribucijskih podjetjih [16]. Pri delu na študiji je aktivno sodeloval tudi C&G. Študija 
je spodbudila nadaljnje aktivnosti. Ustanovljena je bila komisija za DPN pri GIZ distribucija, katere delo je 
koordiniral ICES. Na začetku leta 2010 je ICES pridobil več ponudb za usposabljanje za DPN na NN iz 
Nemčije, Italije in Hrvaške oziroma skupno ponudbo C&G in HEP NOC. GIZ distribucije je ocenil ponudbo 
C&G kot celovito in najkonkurenčnejšo. Sledil je obisk HEP NOC (EL, ICES in C&G), na katerem so bili 
potrjeni elementi ponudbe in predstavljen način sodelovanja z ICES. V tem obdobju je prišlo tudi do pobude za 
ustanovitev slovenskega poligona oziroma centra za usposabljanje DPN, vendar je zaradi stroškov ideja 
zamrznjena [14,15]. 
Do pomembnega premika je prišlo, ko je sredi leta 2010 EM sprejel C&G kot partnerja pri uvajanju DPN in 
naročil izdelavo elaborata o uvajanju DPN na NN. Temu so sledile še distribucije EG, EL, kasneje še EC. Do 
danes EP še ni pristopila k projektu (v letu 2018 oblikovali cilj, da se tudi EP priključi projektu DPN) [14,15]. 
Velik dosežek SIST TC/DPN je bil leta 2010 prevod standarda SIST EN 50110-1:2007. S tem prevodom je 
pridobljena terminološka osnova za uvajanje in izvajanje DPN v Sloveniji. Odprla se je razprava o slovenski 
zakonodaji, ki ureja obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij (Pravilnik, 1992). Na osnovi pobude (C&G, 
2008) je bila ustanovljena delovna skupina (IRSD, 2011) za pripravo predlogov sprememb in dopolnitev 
pravilnika (Pravilnik, 1992). Osnutek je predstavljen na Kotnikovih dnevih leta 2012 [14,15]. 
Pridobljene izkušnje pri uvajanju in izvajanju DPN na NN ter še posebej prevod standarda SIST EN 50110-
1:2007 so dali dovolj vzvodov za modifikacijo sistemskih priročnikov v industriji ter novo izdajo priročnikov za 
slovensko distribucijo, ki se je odločila za uvajanje DPN na NN v letu 2011 [14,15]. 
Za obdobje 2011–2019 je značilno aktivno uvajanje in izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji [14-16]: 

 skladnostjo upravljanja sredstev s strateškimi cilji družbe in stalnim preverjanjem te skladnosti, 
 učinkovitejšim doseganjem strateških ciljev organizacije, 
 prevod in izdelava sistemskih priročnikov za DPN na NN za distribucijo, 
 izdelava elaboratov »Uvajanje dela pod napetostjo na nizki napetosti«, 
 določitev obsega usposabljanja (priprava programov za usposabljanje), 
 prvo usposabljanje, izvedeno januarja 2011, za koordinatorje iz Elektro Maribor, Elektro Ljubljana in 

Elektro Gorenjska (udeleženci so bili iz strokovnih služb vzdrževanja in varnosti in zdravja pri delu), 
 prvo usposabljanje monterjev in operativnih koordinatorjev iz Elektro Maribor, Elektro Ljubljana in 

Elektro Gorenjska je bilo izvedeno v aprilu in maju 2011, 
 nakup osebne varovalne opreme ter orodja in opreme za DPN na NN, 
 vključitev DPN na NN v integriran sistem vodenja na nivoju delovnega navodila in posebej izdelanih 

obrazcev – Izdelava navodila za DPN »Navodilo za izdajanje in smiselno uporabo dokumentov za 
varno delo pod napetostjo na nizkonapetostnem nivoju«, 

 jeseni 2011 je v EM, EG in EL izveden praktični del na distribucijskem omrežju ob prisotnosti 
inštruktorjev HEP NOC in strokovnjakov C&G, 

 jeseni 2011 so se usposabljanja koordinatorjev udeležili tudi Elektro Celje in Elektro Primorska, 
 izdaja pooblastil za zaposlene pri DPN na NN za ustrezno področje dela ter s tem uspešen pričetek del z 

izvajanjem metode DPN na NN omrežju in inštalacijah, 
 aprila 2012 nadaljevanje usposabljanja za DPN na NN z novo generacijo monterjev in koordinatorjev, 

vključeni tudi strokovnjaki iz Elektro Celje, 
 oktobra 2012 izvedeno usposabljanje monterjev in operativnih koordinatorjev za DPN na SN iz EG, EL 

in EM, ter junija 2013 izveden praktični del usposabljanja na distribucijskem omrežju, 
 dne 7.10.2013 je C&G organiziral 1. delavnico »Izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji« v 

Šempetru v Savinjski dolini kot novo spodbudo razvoja DPN (sodelovali so koordinatorji, monterji, 
vodstva distribucij in gosti); podprta je bila pobuda za prevod SIST EN 50110-1:2013 in podana pobuda 
za ustanovitev delovne skupine distribucije DPN, 

 dne 19.8.2014 je C&G dal pobudo za sistemsko in organizirano spremljanje DPN (nadaljevanje in 
organizacija 2. delavnice, prevod standarda SIST EN 50110-1:2013, ustanovitev delovne skupine 
DPN), 

 dne 15.10.2014 je potekal prvi sestanek Projektne skupine DPN pri GIZ DEE – začetek sistemskega 
dela (strokovna podpora C&G), 
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 dne 1.10.2015 je sklicana 1. seja strokovne skupine za pripravo pravilnika o varnosti in zdravju pri delu 
pred nevarnostjo električnega toka, v organizaciji EZS, 

 dne 5.10.2015 je C&G organiziral 2. delavnico »Izvajanje DPN na NN in SN v slovenski distribuciji« v 
Šempetru v Savinjski dolini, tokrat že kot sestavni del usposabljanja koordinatorjev in monterjev – 
podana je bila pobuda za aktivnejše mednarodno vključevanje na področju DPN - LWA, CIGRE, 

 dne 5.10.2017 je C&G organiziral 3. delavnico »Izvajanje DPN na NN in SN v slovenski distribuciji« v 
Šempetru v Savinjski dolini, kot sestavni del usposabljanja koordinatorjev in monterjev – učinki uvedbe 
DPN na SN nivoju na kazalnike zanesljivosti napajanja (SAIDI, SAIFI) in praktični prikaz čiščenja 
DPN v transformatorskih postajah 20/0,4 kV, 

 oktobra 2018 izvedeno usposabljanje monterjev in operativnih koordinatorjev za DPN na SN iz EC, 
 decembra 2018 je izdelan nov združen priročnik, ki ga je naročila PS DPN pri GIZ DEE - Tehnični opis 

opreme in orodja za delo pod napetostjo na nizki napetosti (TOOO – NN) in Tehnični opis opreme in 
orodja za delo pod napetostjo – čiščenje na srednji napetosti (TOOO - SN C), 

 marec – april 2019 aktivna razprava strokovne skupine v zvezi z razpravo o predlogu pravilnika o 
varnosti in zdravju pri delu pred nevarnostjo električnega toka, v organizaciji EZS. 

3 DINAMIKA USPOSABLJANJA DPN V SLOVENSKI ELEKTRO ENERGETIKI 

V obdobju 2008 – 2018, je bilo izvedenih dvajset usposabljanj za slovenska podjetja, v povprečju dve letno, 
običajno v spomladanskem in jesenskem času. Po začetnem usposabljanju v letu 2008, je bilo leto 2009 čas 
premora in analize prvega usposabljanja. Z usposabljanjem se je nadaljevalo v letu 2010, z večjim številom 
udeležencev kot na prvem. 
Največje število udeležencev usposabljanja je bilo v letu 2011, ko so distribucije EM, EL in EG vključile prve 
monterje in koordinatorje na usposabljanje za DPN na NN. Tega leta se je usposabljanja udeležilo 39 monterjev 
in 44 koordinatorjev. Trend po številu udeležencev usposabljanja je bil negativen do leta 2015, ko je število 
udeležencev najnižje, nato pa je ponovno zaznan pozitiven trend. 
V desetih letih se je usposabljanja za DPN na NN udeležilo 130 monterjev in 105 koordinatorjev. 
V letu 2012 se je prvega usposabljanja za DPN na SN, udeležilo 10 monterjev in 7 koordinatorjev iz EG, EM, 
EL in C&G. V letu 2016 je sledilo usposabljanje 3 monterjev iz EG. V letu 2018 je izvedeno prvo usposabljanje 
za EC in sicer so se usposabljanja udeležili 2 monterja in 3 koordinatorji. Usposabljanja za DPN na SN se je do 
sedaj udeležilo 15 monterjev in 10 koordinatorjev. Dosedanja praksa je, da imajo udeleženci usposabljanja DPN 
na SN, predhodno že veljavna pooblastila za DPN na NN (Slika 5). 
 

 
 

Slika 5: Število udeležencev usposabljanja DPN na NN v obdobju 2008 – 2018. 

4 IZVAJANJE DPN V SLOVENSKI ELEKTRO ENERGETIKI 

Kot že omenjeno, se je v desetletnem obdobju usposabljanja za DPN na NN udeležilo 130 monterjev in 105 
koordinatorjev, v šestletnem obdobju usposabljanja za DPN na SN C pa 15 monterjev in 10 koordinatorjev. 
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Udeleženci usposabljanja prihajajo iz različnih okolij slovenske elektro energetike, in sicer distribucije, prenosa, 
proizvodnje, industrije, in montažnih podjetij. 
Udeleženci iz distribucije so usposobljeni po programu za univerzalnega monterja (DPN na NN omrežju, ki 
vključuje delo na nadzemnih vodih in v TP-jih), po programu za monterje NN notranjih postrojev (delo v TP-
jih), in koordinatorji DPN na NN. Udeleženci iz prenosa, proizvodnje, industrije in montažnih podjetij, pa so 
usposobljeni le po programih za vzdrževalce/monterje NN notranjih postrojev (delo v TP-jih) in koordinatorji 
DPN na NN. 
V tabeli 1 so prikazana podjetja, iz katerih prihajajo udeleženci usposabljanja in ki izvajajo DPN na NN in SN 
napetostnem nivoju. Usposabljanja za DPN na NN in SN se je do sedaj udeležilo 145 monterjev in 115 
koordinatorjev (15 monterjev in 10 koordinatorjev se je udeležilo  usposabljanja za DPN na NN kot tudi za SN), 
veljavna pooblastila pa ima trenutno 106 monterjev in 60 koordinatorjev. 

Tabela 1: Slovenska podjetja, z usposobljenim kadrom in ki izvajajo DPN na NN in SN. 
 

Podjetje 
Začetek 

DPN 

Usposabljanje Pooblastilo 
Opomba 

M K M K 

NEK 2009 11 9 10 7   

ELMONT 2009 10 5 8 3 Montažer (NEK) 

C&G   0 3 0 2 Ne izvajajo DPN 

SEL 2009 4 2 4 2   

Papirnica Vevče 2010 5 1 4 1   

ELES 2011 9 8 6 6   
Papirnica 
Goričane 

2010 2 0 2 0 
Prekinili z izvajanjem 

DPN 

Energomont 2011 4 1 3 1 Montažer 

Elektroservisi   0 1 0 0 Ne izvajajo DPN 

SENG 2010 2 1 0 0 Ne izvajajo DPN 

JP Energetika 
Ljubljana 
(TETOL) 

2011 6 3 6 2 
  

DEM   0 4 0 0 Ne izvajajo DPN 

EM 2011 24 22 13 8   

EL 2011 16 8 10 3   

EG 2011 7 13 6 2   

EC 2012 17 12 14 9   

EP   0 2 0 2 Ne izvajajo DPN 

KRKA 2011 5 4 4 3   

Iskraemeco   0 2 0 0 Ne izvajajo DPN 

TEB 2013 2 1 2 1   

EG 2013 7 2 6 2 DPN SN C 

EM 2013 4 2 0 0 
Prekinili z izvajanjem 

DPN SN C 

EL 2013 2 1 2 1 DPN SN C 

C&G   0 2 0 0 Ne izvajajo DPN SN C 
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PRINSIS 2013 2 1 2 1 Montažer 

EMB Bizant 2013 2 1 2 1 Montažer 

OMP 2016 2 1 0 0 
Montažer, Prekinili z 

izvajanjem DPN 

EC 2018 2 3 2 3 DPN SN C 

SKUPAJ   145 115 106 60   
OPOMBA: Navedene so letnice začetka izvajanja DPN na NN (npr. NEK, ELMONT in SEL so usposabljali že 
leta 2008). M/K pomeni monter/koordinator. Našteti so vsi, ki so zaključili usposabljanje (M/K) in tisti, ki danes 
še vedno imajo veljavno pooblastilo (M/K). 
DPN na NN (Slika 6) se trenutno aktivno izvaja v štirih distribucijskih podjetjih (EC, EG, EL in EM) z izjemo v 
EP. DPN na SN (Slika 7) pa se izvaja v treh (EG, EL in EM) pri čemer bo EC začelo izvajanje v letu 2019, saj so 
jeseni 2018 zaključili usposabljanje. 
 

      
 

Slika 6: Aktivno izvajanje DPN na NN. 
 

       
 

Slika 7: Aktivno izvajanje DPN na SN. 
 
Na usposabljanjih obnove znanja za distribucijo, ki se izvaja vsaki dve leti, je opažen upad števila delovnih 
nalogov za DPN, kot posledica velikega obsega drugega običajnega dela na distribucijskem omrežju. Izražene so 
potrebe po izvajanju DPN in želja usposobljenega kadra, tako da bi bilo potrebno preučiti organizacijske 
možnosti, ki bi podprle in spodbujale monterje za DPN, saj je obseg dela je zadosten, predvsem v urbanih 
okoljih. Primerna pot za povečanje obsega izvajanja DPN je aktivneje vključevanje vodij nadzorništev, ki bi 
morali biti pobudniki izvajanja DPN, da izvajanje in iskanje potencialnih del, ne bi bilo prepuščeno le monterjem 
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in koordinatorjem. Ustrezen primer tega je EG, ki je vseh 8 krajevnih nadzornikov, usposobila po programu za 
koordinatorja DPN. 

5 ZAKLJUČKI 

V desetletnem obdobju usposabljanja in izvajanja DPN je bilo pridobljenih veliko izkušenj, katere je potrebno 
nadgrajevati in dopolnjevati s stalnim spremljanjem razvoja na tem področju in aktivno spremljati izvajanje 
DPN.  
V bodoče je potrebno slediti trendom v Evropi in svetu, kjer je metoda DPN na vseh napetostnih nivojih 
uveljavljena, medtem ko za slovensko elektrogospodarstvo lahko še vedno trdimo, da ni popolnoma prepričano o 
nujnosti izvajanja DPN tako z varnostnega vidika kot tudi ekonomskega. 
V vseh distribucijskih okoljih je potrebno povečati obseg DPN na NN in SN, enako velja za preostali del 
elektrogospodarstva in industrije. Za DPN je potrebno usposobiti večje število monterjev ter z DPN seznaniti oz. 
poučiti vse delavce, ki aktivno izvajajo dela na distribucijskem omrežju, da se doseže višji nivo poučenosti in 
širok spekter, kot osnova za nabor aktivnosti DPN. 
Logičen korak naprej je uvajanje in izvajanje DPN na SN omrežju, ne zgolj čiščenje TP, ki se trenutno izvaja. 
Kljub temu da to predstavlja tehnično in finančno zajeten zalogaj, za relativno majhno omrežje, je ta korak 
izvedljiv, vendar najverjetneje ob pogoju, da bi distribucijska podjetja osnovala skupen tim, ki bi DPN na SN 
izvajal v vseh distribucijskih podjetjih. 
Razvoj in dogajanje v podjetjih, ki izvajajo DPN, spremljajo številne zainteresirane strani oziroma deležniki: od 
znotraj vodstvo in zaposleni, od zunaj pa lastniki, možni investitorji, odjemalci električne energije, dobavitelji 
tehnologije izvajanja DPN ter orodja in opreme, ustanove (inštituti, centri za usposabljanje), strokovne civilne 
organizacije (standardizacija), konkurenca na trgu storitev DPN, ožja in širša družbena skupnost (ministrstvo za 
delo, inšpektorji dela, sindikati, mednarodna združenja). 
Ti deležniki potrebujejo oceno uspešnosti in učinkovitosti izvajanja DPN na NN in SN, kar je naloga aktivnih 
akterjev tako v elektrogospodarstvu kot industriji. Kompleksna raziskava je že narejena vendar jo je treba 
predstaviti zainteresiranim deležnikom. 
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