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Povzetek  –  Slovenska distribucija je z izvajanjem dela pod napetostjo na nizki napetosti (DPN na NN) pričela leta 
2011. Projekt uvajanja DPN na NN je slovenska distribucija uspela realizirati v enem letu aktivnega dela, ter tako 
vzpostavila aktiven sistem DPN na NN, skladno s predpisi in sistemskimi priročniki DPN na NN. Slovenska 
distribucija je prevzela sistemske priročnike, izdelala elaborate uvajanja DPN na NN, usposobila ter izdala 
pooblastila monterjem in koordinatorjem za DPN na NN distribucijskem omrežju, nabavila osebno varovalno 
opremo in orodje za DPN ter uspešno pričela z izvajanjem DPN na NN. Usposabljanje delavcev za delo pod 
napetostjo se izvaja v skladu s slovensko zakonodajo. Programi usposabljanja za DPN na NN so se dogovorili glede 
na pričakovano vrsto in obseg izvajanja DPN na NN v slovenski distribuciji. V skladu z zahtevami sistema SIST EN 
ISO 9001:2008 in SIST-TS BS OHSAS 18002:2012 se pričakuje aktivno spremljanje organizacije in nadzora 
izvajanja DPN na NN z namenom kontrole kakovosti in stalnega izboljševanja sistema izvajanja DPN na NN. 
Uspešno izvajanje DPN na NN predstavlja odličen temelj za uvajanje DPN na SN (srednja napetost), ki predstavlja 
tehnološko, organizacijsko, materialno in kadrovsko mnogo zahtevnejši projekt. 
 
Ključne besede: delo pod napetostjo, nizka napetost, uvajanje DPN na NN, distribucija 
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Abstract  –  Slovenian utilities started with the implementation of live work on low voltage (LW on LV) in 2011. 
Slovenian utilities successfully established LW on LV  in just one year of active work and implemented an active LW 
system on LV in accordance with regulations and system manuals for LW on LV. Slovenian utilities took over the 
system manuals, elaborated the implementation of LW on LV, educated and authorized line workers and 
coordinators for LW on LV distribution networks, purchased personal protective equipment and tools and 
successfully started  to carry out LW on LV. Live work  personnel training is carried out in accordance with 
Slovenian legislation. Schemes for LW on LV were determined in view of the expected type and range of LW on LV 
in Slovenian utilities. Constant management and control of LW on LV in accordance with the requirements of 
systems SIST EN ISO 9001:2008 and SIST-TS BS OHSAS 18002:2012 is expected, with the purpose of quality control 
and permanent improvement of LW system on LV. Successful execution of LW on LV presents an excellent base for 
the implementation of LW on MV (medium voltage), which is going to be a much more demanding project from the 
technological, organizational, material and service point of view. 
 
Key words: live work, low voltage, LW implementation on LV, utilities 
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I. UVOD 
 
Slovenska distribucija je pričela z izvajanjem dela pod 
napetostjo na nizki napetosti (DPN na NN) v letu 
2011. 
 
Za razvoj DPN v Sloveniji je pomembno dejstvo, da 
sta se C&G in HEP NOC že koncem leta 2005 
povezala s ciljem, da bi se praktično usposabljanje za 
slovensko elektrogospodarstvo izvajalo na poligonu 
za DPN v Veliki, Hrvaška, katerega izgradnja se je 
začela leta že 1988 s ciljem, da bi se na njem izvajalo 
usposabljanje vseh distribucijskih podjetij bivše 
Jugoslavije. 
 
Prve izkušnje na Hrvaškem in obisk slovenskih 
strokovnjakov v juniju 2006, so bili spodbuda za 
ustanovitev Konzorcija DPN, ki je 2007 podprl 
koncept uvajanja DPN v sodelovanju s HEP NOC. 
Istega leta je ustanovljen tudi SIST/TC DPN, ki je 
začel aktivno spremljati standarde s tega področja ter 
prevedel pomemben standard SIST EN 50110-1. 
 
Uvajanje DPN se je v Sloveniji pričelo najprej v 
industrijskem okolju zaradi močne podpore 
Konzorcija DPN in ne v distribuciji, kot je to običajna 
praksa v večini držav. 
 
Prvo usposabljanje je bilo izvedeno leta 2008, 
zahvaljujoč interesu in podpori strokovnjakov iz 
NEK. NEK je postavil visoke standarde pri uvajanju 
DPN na NN (programi usposabljanja, sistemski 
priročniki, interni akti VZD, QA/QC zahteve), ki so 
bili v veliko pomoč drugim udeležencem. Po 
uspešnem zaključku usposabljanja je NEK kot prva 
slovenska pravna oseba dodelila pooblastila elektro 
vzdrževalcem na NN opremi in sicer februarja 2009. 
 
Prvo usposabljanje monterjev iz slovenske distribucije 
na poligonu HEP NOC je bilo v letu 2011, kateri so 
skupaj s koordinatorji pridobili tudi pooblastila svojih 
delodajalcev za izvajanje DPN na NN. 
 
V vseh petih slovenskih distribucijah je izkazan 
interes za DPN na NN, vendar je dinamika uvajanja 
različna. Do sedaj so DPN na NN uspešno uvedle 4 
slovenske distribucije (Elektro Ljubljana, Elektro 
Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Celje). Za 
pričakovati je, da se bo po uvodnem usposabljanju 
koordinatorjev iz Elektro Primorska vključili tudi 
monterji. 
 
 

II. ZGODOVINA UVAJANJA DELA POD 

NAPETOSTJO 
 
Letos mineva sto let od zabeleženega začetka dela pod 
napetostjo na srednji napetosti (DPN na SN), ki se je 
leta 1913 začelo v zvezni državi Ohio v ZDA z doma 

narejeno predimenzionirano leseno palico za 
ločevanje »disconnect sticks« [1]. 
 
Razvoj DPN v Sloveniji seže v čas skupne države, 
Jugoslavije, ko so naši strokovnjaki aktivno 
sodelovali v pripravah na uvajanje DPN. Zanimivo je, 
da so bili dejavni predvsem strokovnjaki iz takratnega 
prenosa. 
 
Elektrogospodarska skupnost (EGS) je leta 1961 
organizirala posvetovanje o DPN, na katerem so bile 
sprejete usmeritve za uvajanje DPN. Leta 1979 je 
jugoslovanska konferenca elektro energetikov YUKO 
CIGRE, ustanovila delovno skupino 22.06 »Delo pod 
napetostjo« znotraj študijskega komiteja ŠK 22 – 
Nadzemni vodi. 
 
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), v katerem se prvič omenja DPN kot metoda 
vzdrževanja. 
 
Leta 1983 je bila na zasedanju YUKO CIGRE 
obnovljena diskusija o DPN in bil je sprejet program z 
jasnimi usmeritvami. V tem obdobju je sledila vrsta 
aktivnosti in izmenjava izkušenj o DPN s strokovnjaki 
iz Madžarske, Francije in Nemške demokratične 
republike, v katerih so sodelovali strokovnjaki iz 
takratne Jugoslavije in Slovenije. 
 
EIMV je v letu 1985 izdelal študijo [2] »Pregled 
zakonskih in tehničnih določil v zvezi z delom pod 
napetostjo«, s katero so bile dane usmeritve za 
uvajanje DPN in priložen prevod francoske 
publikacije UTE C 18-520 (Splošna navodila za 
DPN). 
 
V Jugoslaviji je bila nosilec projekta Hrvaška in je v 
letu 1986 aktivno začela koordinirati aktivnosti DPN. 
Istega leta je bila ustanovljena komisija za DPN in 
leto kasneje je bil sprejet program DPN. 
 
Sprožena je vsejugoslovanska akcija ustanovitve 
učnega centra oz. poligona za DPN v Slavoniji v 
Veliki pri takratni Slavonski Požegi (danes Požega), 
ki danes predstavlja center za usposabljanje HEP 
NOC (Nastavno obrazovni centar) [3]. 
 
»Elektroslavonija« Osijek je leta 1988 začel graditi 
poligon za DPN ob strokovni podpori 
elektrogospodarstev iz Madžarske in Francije. Poligon 
je bil zgrajen v letu 1991, ko je bilo obenem 
zaključeno usposabljanje inštruktorjev za DPN na 
Madžarskem in v Franciji. Vojna na Hrvaškem je 
ustavila projekt za celo desetletje. 
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HEP je v letu 2000 sprožil projekt obnove poligona in 
usposabljanja za DPN in v letu 2003 podpisal 
pogodbo z EdF SERECT (danes RTE SERECT) o 
prenosu tehnologije in usposabljanje inštruktorjev za 
DPN na NN in SN. HEP d.d. (Hrvatska 
elektroprivreda) oz. HEP ODS d.o.o. (distribucija) 
začne avgusta 2005 z uvajanjem DPN na NN.  
 
Dolgoletni poslovni odnosi podjetja C&G d.o.o. 
Ljubljana s HEP d.d. omogočijo decembra 2005 
povezavo s centrom HEP NOC, ki se po obisku junija 
2006 (predstavniki EG, IRSD, REI in C&G) razvije v 
pogodbeno sodelovanje o prenosu znanja v Slovenijo. 
 
V letu 2006, se po podpisu pogodbe med C&G in 
HEP NOC, prične delo na prevajanju sistemskih 
priročnikov, ki ga podpre leta 2007 ustanovljen 
Konzorcij DPN in sočasno ustanovljen tehnični odbor 
SIST/TC DPN. 
 
V aprilu 2008 sledi prvo usposabljanje slovenskih 
monterjev in vodij za DPN na NN, ki se zaključi s 
prvo podelitvijo pooblastil za DPN na NN v NEK v 
februarju 2009, kot prvi slovenski pravni osebi, ki 
izvaja DPN na NN. 
 
Jeseni 2006 je s strani C&G dana pobuda vsem 
slovenskim distribucijam za ustanovitev konzorcija 
kot civilnopravne družbe z imenom DELO POD 
NAPETOSTJO – PROGRAM DISTRIBUCIJA 
(Konzorcij DPN dist). 
 
Strokovnjaki distribucije so v letu 2007 obiskali 
centre za DPN na hrvaškem in češkem. 
 
Obdobje 2006 – 2010 je bilo polno komunikacije in 
diskusije med distribucijami in C&G o obliki in 
vsebini pristopa k uvajanju DPN. V vmesnem času je 
bilo veliko energije vloženo tudi v vključevanje 
ICES-a v projekt. 
 
Vseskozi je bilo jasno, da želijo distribucije aktivno 
poseči v dogajanje v slovenskem prostoru na področju 
DPN na NN in SN. Leta 2010 je Elektro Maribor 
sprejel odločitev, da se vključi v projekt, nato so se 
ostale distribucije postopoma vključevale. 
 
Januarja 2011 je bilo organizirano usposabljanje za 
koordinatorje DPN iz Elektro Ljubljana, Elektro 
Maribor in Elektro Gorenjska, s področja vzdrževanja 
in varnosti in zdravja pri delu. S tem so bile aktivirane 
priprave na uvedbo DPN za te tri distribucije. 
 
V septembru in novembru 2011 sta se v projekt 
vključili preostali dve distribuciji Elektro Celje in 
Elektro Primorska z usposabljanjem koordinatorjev v 
HEP NOC, z enakim konceptom kot preostale, saj so 
bili udeleženci strokovnjaki s področja vzdrževanja 
ter varnosti in zdravja pri delu. 

Projekt uvajanja DPN na NN v slovenske distribucije 
je bil uspešno zaključen v manj kot enem letu, kar 
dokazuje odlično organizacijo dela in sodelovanje 
vseh vključenih strokovnjakov. 
 
Slovenija je na mednarodni konferenci ICOLIM 2011, 
Zagreb, na poziv HEP, postala pridružena članica 
LWA (Live Work Association), kar potrjuje odlično 
sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi 
strokovnjaki na področju DPN.  
 
 

III. ZAKONSKI OKVIRI ZA 

USPOSABLJANJE DPN 
 
Pravna osnova za uvajanje in izvajanje DPN na NN v 
slovenskem elektroenergetskem okolju oz. distribuciji 
je določena z naslednjimi predpisi: 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-
1 [4], 

 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka [5]. 

 
Standard SIST EN 50110-1:2007 Obratovanje 
električnih inštalacij [6] se uporablja kot priporočilo. 
 
ZVZD-1 [4] daje splošne okvirje za uveljavljanje in 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
 
Dela na delih elektroenergetskih objektov, 
elektroenergetskih postrojev, električnih napravah 
oziroma opremi pod napetostjo so dovoljena v 
izjemnih primerih, kar mora biti opredeljeno in 
utemeljeno ter podrobno obdelano v internih 
predpisih. 
 
Delovna skupina za splošne zadeve, varnost in zdravje 
pri delu ter požarno varnost GIZ distribucije 
električne energije, je izdala zbirko internih 
predpisov: 

 Varnostna pravila za delo na 
elektroenergetskih postrojih, Projektna 
skupina v sklopu Delovne skupine za splošne 
zadeve, varnost in zdravje pri delu ter 
požarno varnost GIZ distribucije električne 
energije, Ljubljana, 2008, 

 Varnostna pravila za gradbeno montažna 
dela, Projektna skupina v sklopu Delovne 
skupine za splošne zadeve, varnost in zdravje 
pri delu ter požarno varnost GIZ distribucije 
električne energije, Ljubljana, 2006, 

 Prva pomoč v elektrogospodarstvu, Delovna 
skupine za splošne zadeve, varnost in zdravje 
pri delu ter požarno varnost GIZ distribucije 
električne energije, Ljubljana, 2008. 
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Varnostna pravila vsebujejo detajlna pravila za varno 
DPN, za uspešno ter z zakonodajo usklajeno uvajanje 
DPN so dopolnjena s sistemskimi priročniki (slika 1), 
ki detajlno navajajo in opisujejo DPN na NN: 

 Splošni pogoji za izvajanje del pod 
napetostjo na nizki napetosti za distribucijo 
(SPID-NN), Priročnik, C&G d.o.o Ljubljana, 
marec 2011 [7], 

 Pogoji izvajanja del pod napetostjo – delovni 
postopki na nizki napetosti za distribucijo 
(PID-NN), Priročnik, C&G d.o.o. Ljubljana, 
marec 2011 [8], 

 Tehnični opis opreme in orodja za delo pod 
napetostjo na nizki napetosti za distribucijo 
(TOOO-NN), Priročnik, C&G d.o.o. 
Ljubljana, marec 2011 [9]. 

 

 
 

Slika 1: Sistemski priročniki C&G za distribucijo, 
2011 - prva izdaja (Vir: C&G) 

 
Omeniti je potrebno, da je ICES v sodelovanju z 
distribucijo dal iniciativo za nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) za električarje, ki izvajajo DPN 
na NN. 
 
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje je obravnaval poklicni standard za DPN 
za poklica izvajalcev del pod napetostjo na NN 
distribucijskih oz. industrijskih sistemih. Sprejeta je 
bila odločitev, da se poklicni standard na področju 
DPN ne sprejme in da je to področje vodeno in 
nadzorovano v okviru VZD, kar velja tudi za 
usposabljanje. Eden izmed bistvenih razlogov za 
takšno odločitev je, da ne gre za novi poklic temveč le 
za novo metodo dela električarjev. 
 
Nekatere distribucije so se ne glede na razprave v 
zvezi z NPK v vmesnem času odločile, da se 
usposabljanje delavcev za DPN na NN izvaja v skladu 
z zahtevami ZVZD oz. v skladu z zahtevami 
predpisov varnosti in zdravja pri delu. 
 
 
 
 

IV. USPOSABLJANJE ZA DPN NA NN 
 
Začetki usposabljanja za DPN segajo v leto 2005, ko 
sta C&G in HEP NOC pričela z razgovori o 
sodelovanju. 
 
Leta 2006 je bil opravljen obisk slovenskih 
strokovnjakov v HEP NOC, na katerem je bilo 
ugotovljeno, da je poligon HEP NOC ustrezen za 
izvajanje strokovnega usposabljanja DPN. Sledili sta 
predstavitvi možnih poti uvajanja DPN v Kidričevem 
[10] in v Ljubljani [11], kjer so predstavniki C&G in 
IRSD pojasnili zakonske in poslovne okvire. 
 
Koncem leta 2006 je podpisana pogodba med C&G in 
HEP NOC o prevzemu znanja in tehnologije dela, ki 
je definirano v sistemskih priročnikih, ter o 
sodelovanju pri teoretičnem in praktičnem 
usposabljanju za DPN na NN. 
 
Usposabljanje za DPN na NN je bilo na začetku 
predvideno v treh programih in sicer za nadzemne 
vode, kabelske vode in nizkonapetostne inštalacije. 
Poleg usposabljanja monterjev, je predvideno tudi 
usposabljanje koordinatorjev. 
 
V letu 2008, v katerem je bilo izvedeno prvo 
usposabljanje za DPN na NN, je Programski svet 
Konzorcija DPN pozitivno ocenil izvajanje 
usposabljanja z materialnega in organizacijskega 
vidika. Glede na dejstvo, da je bilo to prvo 
usposabljanje za DPN v slovenskem okolju, je bila v 
pripravo in verifikacijo programa, vključena 
inšpekcija za delo (IRSD), katera je še vedno 
informirana o vseh aktivnostih na področju DPN. 
 
Inšpekcija za delo je dala veliko podporo pri 
tolmačenju pravnih okvirov ter izpolnjevanju vseh 
pogojev potrebnih za vzpostavitev sistema 
usposabljanja in izvajanja DPN. 
 
Usposabljanje delavcev za delo pod napetostjo se 
izvaja v skladu s slovensko zakonodajo, programi 
usposabljanja za DPN na NN pa so se dogovorili 
glede na pričakovano vrsto in obseg izvajanja DPN na 
NN v slovenski distribuciji. 
 
Distribucija je preučila programe, ki so bili izdelani za 
Konzorcij DPN, ter se odločila, da se usposabljanje za 
DPN na NN izvaja v novo oblikovanih programih 
(programi za distribucije, C&G in HEP NOC): 

 koordinatorji DPN, Program št. DPN/NN-K, 
 monterji DPN – nizkonapetostne inštalacije, 

Program št. DPN/NN-N, 
 monterji DPN – nizkonapetostna omrežja, 

Program št. DPN/NN-O. 
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Za slovenske distribucije je bil tako poleg že 
obstoječih, pripravljen program DPN, NN omrežja. 
Program NN inštalacije je sestavljen za izvajanje 
DPN v NN priključnih omaricah in NN opremi v TP, 
z deli kot so npr. zamenjava števcev električne 
energije, zamenjava varovalnih podnožij z uporabo 
premostitev, revizija NN opreme in čiščenje, 
priključevanje in demontaža hišnih priključkov, itd. 
 
Program NN omrežja je kombinacija programov za 
nadzemne vode in NN inštalacije ter je poleg 
izvajanja DPN na NN inštalacijah sestavljen za 
izvajanje DPN na NN tudi na nadzemnih izoliranih 
vodih npr. namestitev spojnih sponk na SKS, 
priključevanje izoliranih kablov na izolirano 
nadzemno omrežje, popravila poškodovanih izoliranih  
hišnih priključkov, priključevanje SKS na neizolirano 
(golo) nadzemno omrežje, itd. 
 
Program usposabljanja za koordinatorje je osnovan na 
pripravi in izdaji varnostne in delovne dokumentacije 
za izvajanje DPN na NN, nadzoru nad izvajanjem, itd. 
 
Udeleženci usposabljanja, tako monterji kot 
koordinatorji, poleg strokovnega teoretičnega in 
praktičnega dela, dobijo vsa potrebna znanja o 
uporabi osebne varovalne opreme, orodij, postopkih 
izvajanja del, itd. 
 
Program usposabljanja za distribucije je izveden v 
štirih korakih (v vsakem je predviden preizkus znanja) 
in sicer: 
1. Enodnevni teoretični uvodni del, s spoznavanjem 

zakonskih zahtev (ZVZD-1, pravilnik, sistemski 
priročniki), poteka v Sloveniji v organizaciji 
C&G. 

2. Desetdnevno teoretično in praktično usposabljanje 
monterjev (izvajalcev) del pod napetostjo na NN, 
poteka na Hrvaškem na poligonu HEP NOC. 

3. Tridnevno usposabljanje za koordinatorje, s 
spoznavanjem zahtev sistema izvajanja DPN na 
NN, poteka na Hrvaškem na poligonu HEP NOC. 

4. Enodnevno praktično usposabljanje na delovnem 
mestu v distribuciji (na omrežju oz. priključkih), 
poteka v Sloveniji ob nadzoru C&G in HEP NOC. 

 
V skladu z zahtevami sistemskih priročnikov in 
zahtev za usposabljanja s področja VZD, se vsaki dve 
leti izvede usposabljanje obnove znanja, ki obsega 
teoretični in praktični del s preizkusom znanja. 
 
V skladu s to zahtevo bo letos izvedeno prvo 
usposabljanje obnove znanja v distribuciji. Pripravlja 
se program, ki bi zajel nekaj aktivnosti: 

 analizo izvajanja DPN na NN (anketa med 
izvajalci in kooridnatorji), 

 enodnevni posvet z izmenjavo izkušenj in 
predlogi za izboljšanje, 

 praktično delo v skupinah – izvedba 
konkretnega DPN na NN pod nadzorom 
strokovnjakov C&G in HEP NOC, 

 preizkus znanja za izvajalce in koordinatorje. 
 
S tem prvim obnovitvenim usposabljanjem, bi dobili 
odgovore in spodbudo za kompetentno in varno 
izvajanje DPN na NN. Že hitra analiza na osnovi 
razgovorov z izvajalci in nosilci aktivnosti v 
posameznih distribucijah nam sporoča, da je očitna 
različna dinamika izvajanja DPN tako v posameznih 
skupinah znotraj distribucij kot med samimi 
distribucijami. 
 
Dejstvo je, da je DPN novost, ki si zasluži dodatne 
napore in spodbude, če želimo imeti kompetentne 
izvajalce, ki varno izvajajo delo ter potrditev 
učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja NN omrežja 
in postrojev z metodo DPN. 
 
Za slovenske distribucije, je bilo prvo usposabljanje 
izvedeno v januarju 2011, za koordinatorje iz Elektro 
Maribor, Elektro Ljubljane in Elektro Gorenjske. 
Jeseni 2011 so se usposabljanja koordinatorjev 
udeležili tudi Elektro Celje in Elektro Primorska. 
Udeleženci na usposabljanju za koordinatorje, 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 (Slika 2). 
 

 
Slika 2: Usposabljanje monterjev na poligonu HEP NOC 

(vir: C&G) 
 
Po zaključenem usposabljanju na poligonu HEP NOC 
je sledil nakup orodja in opreme za DPN na NN, 
usposabljanje pa je bilo zaključeno jeseni 2011 z 
praktičnim delom na distribucijskem omrežju ob 
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prisotnosti inštruktorjev HEP NOC in strokovnjakov 
C&G. 
 
Po zaključku praktičnega dela, je C&G izdal potrdila 
koordinatorjem in monterjem za uspešno zaključene 
vse faze usposabljanja, na osnovi katerih, so vse tri 
distribucije (EL, EG, EM) izdale pooblastila 
zaposlenim za DPN na NN za ustrezno področje dela 
ter tako uspešno pričele z izvajanjem metode DPN na 
NN omrežju. 
 
V letu 2012 se je usposabljanje za DPN na NN 
nadaljevalo z novo generacijo monterjev in 
koordinatorjev, vključili so se tudi strokovnjaki iz 
Elektro Celje. 
 
Za lažje razumevanje obsega izvajanja DPN na NN v 
Sloveniji so zbrani podatki v Tabeli I (status marec 
2013). DPN se izvaja v 15 pravnih osebah (SENG, ni 
podaljšal kompetence). Usposobljenih je 85 monterjev 
in 80 koordinatorjev, vendar ima veljavno pooblastilo 
le 81 monterjev ter 57 koordinatorjev. 
 
K temu je potrebno dodati še koordinatorje iz C&G 
(3), Iskraemeco (2) in Elektroservisi (1), ki so se 
udeležili usposabljanja, vendar ne bodo ali se še niso 
odločili za izvajanje DPN. 
 

Tabela I: Slovenska podjetja, ki izvajajo DPN na NN 

 
 
Slovenske distribucije imajo uveden integriran sistem 
vodenja oz. managementa (Slika 3) v skladu s 
standardi. 
 
Za uspešno izvajanje DPN na NN sta predvsem 
pomembna standard za vodenje kakovosti SIST EN 
ISO 9001:2008 in standard za vodenje varnosti in 
zdravja pri delu SIST-TS BS OHSAS 18002:2012. 
 
Slovenski distributerji so vključili DPN na NN v 
integriran sistem vodenja na nivoju delovnega 
navodila in posebej izdelanih obrazcev [12]. 

 
 

Slika 3. Integriran sistem vodenja v distribuciji 
 
Izdelano je navodilo za DPN »Navodilo za izdajanje 
in smiselno uporabo dokumentov za varno delo pod 
napetostjo na nizkonapetostnem nivoju« s 
pripadajočimi dokumenti (obrazci): 

 OB01 Naročilo za delo pod napetostjo, 
 OB02 Priprava za delo pod napetostjo, 
 OB03 Nalog za delo pod napetostjo, 
 OB04 Dovoljenje za delo pod napetostjo, 
 OB05 Trajno dovoljenje za delo pod 

napetostjo, 
 OB06 Izjava vodje del drugega podjetja, 
 OB07 Pooblastilo delodajalca za delo pod 

napetostjo. 
 

 
Slika 4: Priključitev novega priključka na obstoječe SKS 

NN omrežje, Elektro Ljubljana (vir: C&G) 
 
Navodilo je predpisalo namen in področje uporabe, 
osnovne pojme in odgovorne osebe v dokumentih za 
varno DPN. Opredeljena je odgovornost in predpisana 
pooblastila za izvajanje DPN ter postopek izdajanja 
dokumentov za varno DPN. 
 
Podrobno so opisani dokumenti za varno DPN in 
določene odgovorne osebe za pripravo in izvedbo del, 
podpisniki dokumentov oz. nosilci odgovornosti v 
vseh fazah priprav in  izvajanja DPN. DPN na NN 
smejo izvajati, voditi in nadzirati samo pooblaščene 
osebe, katerim je, na osnovi predhodnega formalnega 
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usposabljanja, delovnih izkušenj, opravljenega 
teoretičnega in praktičnega izpita iz varnosti in 
zdravja pri delu, usposabljanja za DPN na NN, 
poznavanja naprav, zdravstvenih in drugih potrebnih 
kvalifikacij, izdana delovna izkaznica z ustreznim 
pooblastilom za DPN na NN. 
 
Projekt uvajanja DPN na NN v slovenske distribucije 
je uspešno prešel v fazo izvajanja DPN na NN, saj so 
delavci skladno s predpisi usposobljeni, opremljeni z 
osebno varovalno opremo in orodjem za DPN na NN, 
dela pa se izvajajo v skladu z predpisano 
dokumentacijo (Slike 4-8). 
 

 
Slika 5: Priključitev izvodnega kabla v TP, 

Elektro Maribor (vir: C&G) 
 

 
Slika 6: Zamenjava izolacijskih odcepnih sponk na N-drogu 

nadzemnega voda NNO izvedenega s SKS, 
Elektro Gorenjska (vir: C&G) 

 

 
 

 
Slika 7: Odklop starih in priklop novih kablov na NN plošči, 

pred in med izvedbo (vir: Elektro Ljubljana) 
 

 

 
Slika 8: Zamenjava varovalnega podnožja in KB čevljev 

faznih vodnikov, Elektro Celje (vir: C&G) 
 
Osnovo za uvajanje in izvajanje DPN na NN v 
slovenski distribuciji najdemo tudi v študiji [13].  
 
Izoblikovala se je že bogata zbirka referatov in 
člankov na temo uvajanja in izvajanja DPN na NN v 
slovenskem okolju v kateri so podrobno zapisane 
aktivnosti uvajanja in izvajanja DPN [14-17]. 
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V. ZAKLJUČKI 
 
Slovenska distribucija je pričela z aktivnim uvajanjem 
projekta izvajanja dela pod napetostjo na nizki 
napetosti (DPN na NN) koncem leta 2010. 
 
V enem letu aktivnega dela na projektu, je uspela 
vzpostaviti aktiven sistem DPN na NN, skladno s 
predpisi in sistemskimi priročniki, nakupom osebne 
varovalne opreme, orodja za DPN ter z 
usposabljanjem monterjev in koordinatorjev, katerim 
so bila izdana prva pooblastila koncem leta 2011. 
 
V skladu z zahtevami sistema vodenja kakovosti SIST 
EN ISO 9001:2008 in standarda za vodenje varnosti 
in zdravja pri delu SIST-TS BS OHSAS 18002:2012, 
se pričakuje aktivno spremljanje oziroma 
organiziranje in nadzor izvajanja DPN na NN. 
 
Koncem leta 2013 se bo izvedel prvi dvoletni cikel 
obnove znanja oz. usposobljenosti monterjev in 
koordinatorjev v distribucijah. Sledijo aktivnosti 
preverjanja kompetentnosti ter trajnega izboljšanja 
kakovosti izvajanja DPN na NN v skladu s PDCA 
krogom (Demingov krog kakovosti). 
 
Uspešno izvajanje DPN na NN predstavlja odličen 
temelj za uvajanje DPN na SN, ki predstavlja 
tehnološko, organizacijsko, materialno in kadrovsko 
zahtevnejšo nalogo. 
 
V prvem koraku so se v letu 2012 izvedle aktivnosti 
za DPN na SN čiščenje TP z uspešno zaključenim 
usposabljanjem na poligonu HEP NOC, v letu 2013 
pa bo opravljeno še praktično delo v distribuciji in 
izdana pooblastila za DPN na SN čiščenje TP, tako da 
bodo distribucije v letu 2013 pričele z aktivnim 
izvajanjem DPN na SN omrežju z čiščenjem TP. 
 
Z zanimanjem pričakujemo jesen 2013, ko bomo 
opravili dvoletno analizo izvajanja DPN na NN v 
slovenski distribuciji in izvedli prvo usposabljanje z 
obnovo in preverjanjem znanja (zakonski rok za 
usposabljanje s področja VZD je vsake dve leti). 
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