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Povzetek  –  Uspešen zagon projekta DPN na NN je slovenska distribucija izkoristila kot spodbudo za začetek novega 
projekta, uvajanja dela pod napetostjo na srednji napetosti (DPN na SN). Pri uvajanju DPN na NN je osvojena 
metoda dela v dotiku, pri DPN na SN oz. čiščenju (tudi NN) pa bo uveljavljena metoda dela na oddaljenosti. Uvajanje 
DPN na SN je iz organizacijskih in finančnih vidikov veliko bolj zahteven projekt. Sprejeta je strategija majhnih 
korakov, ki ne zahtevajo velikih organizacijskih, človeških in materialnih virov. Po preučitvi izkušenj drugih 
distribucij je sprejeta ocena, da je najučinkovitejša in relativno enostavna metoda DPN na SN čiščenje 
transformatorskih postaj. Izvajalec teoretičnega in praktičnega usposabljanja je C&G v sodelovanju z učnim 
centrom HEP NOC. Izveden je nabor kadrov, monterjev in koordinatorjev, ki so se že uveljavili pri izvajanju DPN 
na NN v praksi na lastnem omrežju. Izdelani so elaborati uvajanja DPN na SN ter prevedeni so sistemski priročniki, 
ki so prevzeti od HEP NOC oz. EDF SERECT. Sledi nadgradnja sistema integriranega sistema vodenja oziroma 
managementa v posameznih distribucijah z navodilom za DPN na SN in s postopki priprave in izdaje varnostnih 
dokumentov. Na koncu bo po nakupu osebne varovalne opreme in opreme za čiščenje izvedeno še praktično 
usposabljanje ekip na lastnih objektih SN, kar bo osnova za izdajo pooblastil monterjem in koordinatorjem za DPN 
na SN s strani delodajalcev, slovenske distribucije. 

 
 

CLEANING OF TRANSFORMER STATIONS AND THE 
IMPLEMENTATION OF LIVE WORK ON MEDIUM VOLTAGE 
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Abstract  –  Slovenian utility companies used the successful launch of live work on low voltage (LW on LV) as an 
encouragement to begin a new project, the implementation of live work on medium voltage (LW on MV). The 
implementation of LW on LV uses the insulating glove working method, whereas with the LW on MV or cleaning 
(including on LV) the hot-stick working method will be used. The implementation of LW on MV is from the 
organizational and financial point of view a much more demanding project. The adopted small-step strategy does not 
demand great organizational, human and material resources. The examination of experiences of other utility 
companies shows that the most efficient and relatively easy method of LW on MV is cleaning of transformer stations. 
The theoretical and practical training will be carried out by C&G in cooperation with the training centre HEP NOC. 
The workers, electricians and coordinators that have practical experience with LW on LV on their own network have 
already been chosen. Expert reports regarding the implementation of LW on MV have already been made and the 
system manuals from HEP NOC or EDF SERECT have been translated. The next step is to upgrade the integrated 
leadership or management system in all utility companies with instructions on LW on MV and the procedures for the 
preparation and issuing of safety documentation. As a final step, after the personal safety and cleaning equipment 
has been bought, a practical training of teams on their own MV facilities will be carried out. This will be the basis for 
issuing authorizations to electricians and coordinators for LW on MV, prepared by the employers, the Slovenian 
utility companies. 
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I. UVOD 
 
Letos je stota obletnica zabeleženega začetka dela pod 
napetostjo na srednji napetosti (DPN na SN). 
Strokovni referati govorijo o začetkih v posameznih 
državah, vendar so  vsi enotni, da se je DPN na SN 
začelo v zvezni državi Ohio v ZDA leta 1913 z doma 
narejeno predimenzionirano leseno palico za 
ločevanje »disconnect sticks« [1,2]. 
 
Slovenski strokovnjaki so se začeli aktivno zanimati 
za DPN že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v 
sodelovanju z Jugoslovanskimi strokovnjaki 
(JUGEL). Tako je bil že v zgodnjih osemdesetih letih 
sprejet JUGEL-ov panožni standard št. GSE – 40/81 
»Pravila in ukrepi za varstvo pri delu v 
elektroenergetskih objektih« [3]. 
 
Inštitut EIMV je izdelal  študijo v kateri je naredil 
pregled zakonskih in tehničnih določil v zvezi z 
delom pod napetostjo [4]. Pomembna ugotovitev je 
bila, da ni zakonskih pogojev za uvajanje DPN, saj 
takratni jugoslovanski predpisi tega niso predvidevali 
do leta 1992, ko je bil sprejet še danes veljaven 
slovenski predpis -  Pravilnik o varstvu pri delu pred 
nevarnostjo električnega toka [5]. 
 
Konec leta 2005 je bila obnovljena diskusija o 
uvajanju DPN v Sloveniji, ko je prišlo do prvih 
razgovorov med C&G in HEP NOC, ki je to leto začel 
z usposabljanjem monterjev v HEP-u. 
 
Po ustanovitvi Konzorcija DPN in SIST/TC DPN v 
letu 2007 je prišlo do pospešenih priprav in prevzema 
sistemskih priročnikov DPN na NN [8,9,10] po 
pogodbi o sodelovanju in prenosa znanja med C&G in 
HEP NOC. 
 
S strokovnimi razpravami med elektro energetiki na 
CIGRE - CIRED [11,12,13] in Kotnikovih dnevih 
[14,15] je dana podpora projektu uvajanja DPN na 
NN, kar je bilo potrjeno s prvim uspešnim 
usposabljanjem leta 2008 na Hrvaškem v HEP NOC. 
V začetku leta 2009 je NEK kot prva slovenska 
pravna oseba začela izvajati DPN na NN, ki so se ji 
kasneje istega leta pridružile še SEL [16,17]. 
 
Ko je EIMV [18] izdelal analizo uvajanja 
vzdrževalnih del pod napetostjo v slovenskih 
distribucijskih podjetjih, se je začel proces uvajanja 
DPN tudi v distribucijah, ki se je aktiviral leta 2011, 
ko so bili  izdelani sistemski priročniki [19,20,21] in 
ko so prvi slovenski distributerji uspešno zaključili 
usposabljanje in pridobili pooblastila ter začeli z DPN 
na NN na omrežju [22,23,24,25]. 
 
Konec leta 2012 se je začel proces uvajanja DPN na 
SN v slovenski distribuciji z usposabljanjem 
monterjev in koordinatorjev v HEP NOC za čiščenje 

TP, kar se nadaljuje z izdelavo sistemskih priročnikov 
za DPN na SN za čiščenje TP [26,27] in elaboratov za 
uvajanje DPN na SN [28,29,30]. 
 
 

II. DPN NA NN V DISTRIBUCIJI 
 
Sprejeta je odločitev, da se v usposabljanje za DPN na 
SN vključijo monterji in koordinatorji, ki v praksi že 
izvajajo DPN na NN. Slovenska distribucija ima 37 
monterjev in 30 koordinatorjev s pooblastilom za 
izvajanje DPN na NN (Preglednica 1). 
 
V slovenskem prostoru se je v proces izvajanja DPN 
vključilo petnajst (15) podjetij in večje število 
monterjev ter koordinatorjev (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1. Slovenska podjetja, ki izvajajo DPN na NN 

 
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). 
 
V preglednici 2 so predstavljena podjetja, ki so v 
usposabljanje vključili le svoje inženirje oz. 
koordinatorje DPN na NN. 
 
Preglednica 2. Usposabljanje koordinatorjev DPN na NN 

 
 
Konec leta 2012 je začet proces teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja slovenskih distributerjev po 
programu DPN na SN – čiščenje TP (Preglednica 3.). 
Celoten postopek bo zaključen do polletja 2013, ko bo 
opravljena praksa na lastnih objektih. 
 
Preglednica 3. Usposabljanje koordinatorjev in monterjev 
DPN na SN (čiščenje TP) 

 
OPOMBA: EG – Elektro Gorenjska d.d., EL – Elektro Ljubljana 
d.d., EM – Elektro Maribor d.d. 
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III. UVAJANJE DPN NA SN 
 
Delo na električnih inštalacijah se lahko izvaja na več 
načinov (metode dela): 

- delo v breznapetostnem stanju (de-energized 
work), 

- delo v bližini delov pod napetostjo, 
- delo pod napetostjo (live work, live line work, 

energized work). 
 
DPN po mestu izvajanja: 

- na nadzemnih vodih, 
- na kabelskih vodih, 
- na notranjih inštalacijah (razdelilci), 
- v TP, RP in RTP. 

 
DPN se v Sloveniji deli glede na napetost: 

- na NN (do 1000 V), 
- na SN (1 kV do 35 kV), 
- na VN (110 kV do 400 kV). 

OPOMBA: UVN (ultra VN od 500 kV do 750 kV) – zunaj Slovenije. 
 
DPN se po metodi izvajanja deli na (Slika 1): 

- delo na potencialu (bare-hand), 
- delo na oddaljenosti (hot sticks), 
- delo v dotiku (samo NN in SN). 

 
POSEBNOSTI: DPN iz avto platforme in helikopterja na 
potencialu in s pomočjo robota. 
 

 
Slika 1: Delitev DPN glede na metodo izvajanja 

(Vir: C&G) 
 
Distribucije v svetu in Evropi imajo zelo bogat nabor 
DPN na SN [13], ki je odvisen od stopnje razvitosti 
DPN v konkretnem delovnem okolju oz. od 
usposobljenosti monterjev oz. ekip za DPN na SN in 
opremljenosti le-teh za izvajanje DPN na SN (orodje, 
izolacijski elementi, avto-platforma z izolacijskim 
vložkom, …). 
 
Posamezne distribucije, predvsem tiste, ki na novo 
uvajajo DPN na SN, skrbno preučujejo različne 
tehnologije (francoska, nemška, angleška oz. škotska, 
madžarska, …). Večinoma distribucije izberejo tisto 
tehnologijo, ki je najbližja po filozofiji oz. kulturi dela 
in organizaciji v domačem okolju ter tehnološki 
opremi postrojev v lastnem omrežju. 
 

Slovenska distribucija se je opredelila za francosko 
tehnologijo DPN na SN (prej EDF SERECT – danes 
RTE SERECT) in v sodelovanju s C&G in HEP NOC 
le -  to prenaša v lastno okolje. 
 
Seznam možnih del se bo s pridobivanjem izkušenj 
razširil. Okvir, ki ga nudita C&G in HEP NOC, je 
izhodišče za dogovarjanje z izvajalcem praktičnega 
usposabljanja na poligonu za DPN na SN, in sicer s 
HEP NOC [13]. 
 
Odlična popotnica za uspešno uvajanje DPN na SN, je 
aktivno delo slovenskih distributerjev pri dejanskem 
izvajanju DPN na NN, ki so ga začeli izvajati konec 
leta 2011. 
 
Oktobra 2012 je izvedeno teoretično (C&G - 1 dan v 
Kranju) in teoretično-praktično usposabljanje na 
poligonu (HEP NOC – 6 dni na Hrvaškem) za DPN 
na SN. 
 
C&G je v sodelovanju s HEP NOC pripravil 
prilagojen program usposabljanja za DPN na SN za 
slovensko distribucijo upoštevajoč pogoj, da se 
prvega usposabljanja udeležijo monterji, ki že imajo 
pooblastilo za DPN na NN. 
 
Izhajali smo iz osnovnega 10-dnevnega programa 
usposabljanja, ki je bil izveden konec leta 2011 za 
monterje največje hrvaške distribucije Elektra Zagreb. 
Dobre izkušnje tega usposabljanja so bile vodilo za 
slovenski program. Sočasno je C&G prevzel obvezo, 
da pripravi dokumente, sistemska priročnika in 
elaborat: 

- Priročnik, Pogoji za izvajanje del pod 
napetostjo – Čiščenje na srednji napetosti 
(PID – SN C) [26], 

- Priročnik, Tehnični opis opreme in orodja za 
čiščenje pod napetostjo na srednji napetosti 
(TOOO – SN C) [27], 

- Elaborat, Uvajanje dela pod napetostjo na 
srednji napetosti [28-30]. 

 
Pri izdelavi teh dokumentov za DPN na SN je 
potrebno upoštevati pogoje in zahteve že pripravljenih 
dokumentov za DPN na NN, ki jih že izvajamo v 
praksi [19-25]: 

- SPID – NN DISTRIBUCIJE, 
- PID – NN DISTRIBUCIJE, 
- TOOO – NN DISTRIBUCIJE, 
- Elaborat, Uvajanje DPN na NN. 

 
Zavedati sem moramo, da je uvajanje DPN na SN – 
Čiščenje na SN le prvi korak k kompleksnemu 
tehnološkemu izvajanju DPN na SN [13] oz. vseh treh 
metod DPN na SN (kombinirana metoda - Slika 1): 

- delo na potencialu (bare-hand), 
- delo na oddaljenosti (hot sticks), 
- delo v dotiku. 
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DPN na SN – Čiščenje na SN je dejansko 
najenostavnejše delo na SN in ga v večini distribucij v 
svetu in Evropi uporabljajo na začetku, saj je najbolj 
množično uporabljeno delo pri čiščenju distribucijskih 
elektroenergetskih objektov na SN nivoju. 
 
Zahtevnost procesa uvajanja DPN na SN in 
zahtevnost ter obseg dela pri izvedbi projekta je 
narekovala več korakov, in sicer: 

- Prvi korak – Izdelava elaborata in 
sistemskega priročnika (konec 2012), 

- Drugi korak – Razprava (januar 2013), 
- Tretji korak - Izdelava elaborata - dokumenti 

varnega dela (februar – april 2013). 
 
Pri izdelavi elaborata so tesno sodelovali strokovnjaki 
C&G in HEP NOC s strokovnjaki iz slovenskih 
distribucij (EG, EL in EM). Elaborat je osnova 
vodstvu oz. strokovni skupini distribucije za 
oblikovanje usmeritev na področju uvajanja DPN na 
SN. 
 
Elaborat upošteva sprejeto politiko varnosti in zdravja 
pri delu ter analizira in predlaga optimalne rešitve ter 
z zaključki daje odločne strokovne usmeritve pri 
uvajanju DPN na SN. 
 
Elaborat izraža realno stališče, da je mogoče uveljaviti 
DPN na SN z izdajo pooblastil osebju do polletja 
2013 glede na to, da je potrebno še naročiti orodje za 
DPN na SN in zaključiti praktično usposabljanje na 
lastnih SN postrojih. 
 
 

IV. ZAKONSKI OKVIRI ZA USPOSABLJANJE 
DPN NA SN 

 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 [31]) 
daje splošne okvire za uveljavljanje in zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu, natančneje pa so 
obveznosti in zahteve glede DPN opredeljene v 
Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (Pravilnik [5]). 
 
Slovenski standard SIST EN 50110-1:2007 
Obratovanje električnih inštalacij [32] kot priporočilo 
daje odličen strokovni okvir za uvajanje in izvajanje 
DPN na SN. 
 
OBVEZNA UPORABA: 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-
1), Ur.l. RS, št. 43/2011, 

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka, Ur.l. RS, št. 29/1992. 

 
PRIPOROČILO: 

- Slovenski standard SIST EN 50110-1:2007, 
Obratovanje električnih inštalacij. 

 

Izpolnitev zahtev iz 54. člena Pravilnika [5]: 
- delavci, ki takšna dela izvajajo, morajo biti 

strokovnjaki elektrotehniške stroke in glede 
na vrsto del ter obseg nevarnosti še posebej 
usposobljeni, 

- delavci morajo biti zdravstveno pregledani in 
morajo biti zdravstveno sposobni za takšna 
dela, 

- izbrani sistem dela pod napetostjo in delovni 
postopek mora biti vnaprej določen in 
preverjen, 

- delavci morajo glede na izbran način dela 
pod napetostjo uporabljati ustrezna izolirna 
orodja, sredstva in opremo za osebno varstvo 
ter druga zaščitna sredstva in opremo, 

- izdelana morajo biti pisna navodila za vsako 
vrsto dela posebej, 

- na mestu dela mora biti zagotovljeno 
reševanje in prva pomoč v primeru poškodbe 
delavca z električnim tokom, 

- določeni morajo biti dokumenti za varno 
delo pod napetostjo, njihova vsebina in 
oblika ter postopek izdajanja. 

 
Na osnovi Pravilnika [5] so distribucije izdelale 
interne akte [33,34,35]: 

- Varnostna pravila za delo na 
elektroenergetskih postrojih, Projektna 
skupina v sklopu Delovne skupine za splošne 
zadeve, varnost in zdravje pri delu in 
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 in 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. 

 
 

V. DOKUMENTI ZA VARNO DPN NA SN 
 
Da bi izpolnili zahtevo iz 54. člena Pravilnika [5] 
»določeni morajo biti dokumenti za varno delo pod 
napetostjo, njihova vsebina in oblika ter postopek 
izdajanja« so izdelani dokumenti za DPN na SN (glej 
Sliko 2 in Preglednico 4.): 

1. Naročilo za delo pod napetostjo na 
srednji napetosti, 

2. Priprava za delo pod napetostjo na 
srednji napetosti, 

3. Nalog za delo pod napetostjo na srednji 
napetosti, 
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4. Zahtevek za izdajo dovoljenja za delo 
pod napetostjo na srednji napetosti, 

5. Dovoljenje za delo pod napetostjo na 
srednji napetosti, 

6. Pooblastilo. 
 

 
Slika 2. Diagram poteka delovnih dokumentov za 

DPN na SN (Vir: C&G) 
 

Preglednica 4. Delovni dokumenti za delo pod 
napetostjo - podpisniki 

 
 
 
 

VI. PRIMERI IZVAJANJA ČIŠČENJA NA SN 
 
Stroka v slovenski distribuciji se je odločila, da bo 
čiščenje postrojev (TP) z metodo DPN na SN izvajala 
do 20 kV (postroji 35 kV so že stari in lahko tudi 
nevarni za izvajalce). 
 
Odločeno je, da se bo delalo vedno na razdalji 1 m od 
zbiralk oz. delov pod napetostjo (ne glede na stanje 
zaščit – APV) in tako smo presegli zahtevo Pravilnika 
[5], ki v 42. členu zahteva varnostno razdaljo 0,7 m. 
Upoštevan je dodatek 0,3 m zaradi ergonomije pri 
izvajanju dela (Preglednica 5.). 
 
 

 
 
Varnostne razdalje določa Pravilnik [5], ki pri 20 kV 
dovoljuje delo v bližini delov pod napetostjo ob 
pregradi na razdalji 0,215 m in brez pregrade 0,7 m. 
 
Preglednica 5. Varnostne razdalje Pravilnik [5] 

U (kV) Pravilnik 
41. člen 

Pravilnik 
42. člen 

20 0,215 m 0,7 m 
35 0,325 m 0,7 m 

 
Slika 4. prikazuje običajen komplet opreme, osebne 
varovalne opreme in orodja za izvajanje čiščenja TP z 
metodo DPN na SN. 

 

 
Slika 4. Komplet opreme, orodja in OVO za čiščenje 

TP z metodo DPN na SN (Vir: C&G) 
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V elaboratih uvajanja DPN na SN – čiščenje TP 
[28,29,30] so predstavljena dela s fotografijami tujih 
(Slika 5) in slovenskih monterjev kot ilustracija 
načina izvedbe (Slika 6, 7 in 8). 

 
Slovenski monterji so v okvirju šestdnevnega 
usposabljanja opravljali čiščenje TP na poligonu HEP 
NOC in na bližnji industrijski zelo zaprašeni TP v 
lasti sosednjega kamnoloma (Slika 6-8). 

 

 
Slika 5. Primer pregleda opreme (ogledalo) opreme 

pred čiščenjem – monterji E-on (Vir: C&G) 
 

 
Slika 6. Čiščenje TP na poligonu v HEP NOC – 

monter Elektro Maribor d.d. (usposabljanje) 
(Vir: C&G) 

 

 
Slika 7. Čiščenje TP v lasti kamnoloma Velika – 

slovenski monter (usposabljanje) (Vir: C&G) 
 
 

 
Slika 8. Čiščenje TP v lasti kamnoloma Velika – 

slovenski monterji (nadzor inštruktorja HEP NOC - 
usposabljanje) (Vir: C&G) 

 
 

VII. ZAKLJUČKI 
 
Slovenska distribucija je pričela z aktivnim uvajanjem 
projekta izvajanja dela pod napetostjo na nizki 
napetosti (DPN na NN) koncem leta 2010. 
 
Leta 2012 je sprejeta odločitev za začetek uvajanja 
DPN na SN. 
 
Konec leta 2012 je začet proces teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja slovenskih distributerjev po 
programu DPN na SN – čiščenje TP. 
 
Usposabljanje koordinatorjev in monterjev DPN na 
SN (čiščenje TP): 
 

 
OPOMBA: EG – Elektro Gorenjska d.d., EL – Elektro Ljubljana 
d.d., EM – Elektro Maribor d.d. 
 
Zahtevnost procesa uvajanja DPN na SN in 
zahtevnost ter obseg dela pri izvedbi projekta 
narekuje izvedbo v več korakov, in sicer: 

- Prvi korak – Izdelava elaborata in 
sistemskega priročnika (konec 2012), 

- Drugi korak – Razprava (januar 2013), 
- Tretji korak - Izdelava elaborata - dokumenti 

varnega dela (februar – april 2013). 
 
Celoten postopek bo zaključen do polletja 2013, ko bo 
izveden nakup potrebne opreme in ko bo opravljena 
praksa na lastnih SN objektih ob nadzoru 
strokovnjakov iz C&G in HEP NOC. 
 
Naslednji korak slovenske distribucije je uvajanje 
DPN na SN, ki bo izvajano z kombinirano metodo 
dela (v dotiku, na potencialu in na oddaljenosti) in 
novi izziv zamenjava 20 kV izolatorja na drogu z 
metodo DPN. 
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