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Povzetek 
Delo pod napetostjo je z liberalizacijo trga električne energije dobilo novo spodbudo 
saj z odprtjem tega trga padajo stari monopoli. Z jasnimi ekonomskimi zahtevami 
raste pritisk na upravljavce distribucijskih omrežij za doseganje višjih standardov 
kakovosti električne energije, katere en pomembnejših kriterijev je zanesljiva oz. 
neprekinjenost dobave električne energije. Uvajanje dela pod napetostjo v slovensko 
distribucijo, ob podpori stroke varnosti in zdravja pri delu zagotavlja stalno izboljšanje 
kakovosti procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov 
kar je zagotovilo za dolgoročen obstoj in rast organizacije na konkurenčnem trgu. 
Distribucija Elektro Ljubljana je praktično ob svetovni stoti obletnici dela pod 
napetostjo začela izvajati to vzdrževalno metodo dela. Pri uvajanju dela pod 
napetostjo je skrbno preučena zakonodaja, sistemski priročniki in notranja 
organizacija, kar je na koncu rezultiralo v nadgradnji sistema managementa 
kakovosti ISO 9001:2008 z zahtevami za izvajanje dela pod napetostjo (DPN). 
Izdelana so bila navodila za izdajanje dokumentov za delo pod napetostjo za 
zagotovitev varnega izvajanja del pod napetostjo s ciljem vzpostaviti kontroliran 
sistem načrtovanja in izvedbe del pod napetostjo. 
 
Ključne besede: delo pod napetostjo, management kakovosti, kakovost, ISO 
9001:2008, vzdrževanje 
 
 
Abstract 
Live work gained a new impulse with liberalization of the electricity market since 
opening up new market leads to falling of old monopolies. With clear economic 
requirements grows pressure on distribution system operators how to achieve higher 
quality standards of electricity, which one of the major criteria is reliable and 
continuity of its supply. The introduction of live work in Slovenian distribution, with 
expert’s support of health and safety at work ensure continuing improvement of 
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process and product quality, increase productivity and reduce costs. Utility Elektro 
Ljubljana implements this method of maintenance practically at world centenary of 
live work. Legislation, system manuals and internal organization was carefully 
examined at live work introduction which eventually lead to upgrading of quality 
management system ISO 9001:2008 requirements for performing live work (LW). 
With the aim to establish a controlled system of planning and execution of live work, 
instructions for issue live work documents for ensuring live work safe performance 
were adopted. 
 

Keywords: live work, quality management, quality, ISO 9001:2008, maintenance 
 

 
1 Uvod 
 
 
DPN je z liberalizacijo trga električne energije dobilo novo spodbudo saj z odprtjem tega trga 
padajo stari monopoli (Lovrenčić, 2006). Z večanjem števila akterjev in z bolj jasnimi 
ekonomskimi zahtevami raste pritisk na upravljavce distribucijskih in prenosnih omrežij za 
doseganje višjih standardov kakovosti električne energije (KEE). En pomembnejših kriterijev 
nivoja KEE je vsekakor zanesljiva dobava oz. neprekinjenost dobave električne energije. 
 
Dandanes v večini organizacij tudi distribuciji razvoj storitev (proizvoda) prestaja nenehne 
izboljšave, z ozirom na zelo konkurenčen trg in jasno potrebo po povečanju učinkovitosti v 
dejavnostih procesa razvoja storitev. Glede na vedno bolj konkurenčen trg in jasno potrebo po 
povečanju učinkovitosti v dejavnostih procesa razvoja nove storitve, danes v večini 
organizacij razvoj storitev prestaja nenehne izboljšave (Maletič M. et al., 2010) torej tudi 
razvoj novih metod vzdrževanja električnih inštalacij oz. DPN. 
 
Skozi leta pomembnost vzdrževanja vseskozi narašča. Vzdrževanje se v zadnjem času smatra 
kot dejavnost, ki ima odločilen doprinos pri uresničevanju ciljev organizacije za doseganje 
nižjih stroškov in uspešnosti poslovanja (Maletič D. et al., 2010). 
 
DPN kot storitev, novost v vzdrževalnem procesu distribucije ima velik doprinos k doseganju 
višjega nivoja KEE in zadovoljstva odjemalcev električne energije (Lovrenčić in Lušin, 
2008). 
 
Pojem DPN ima sicer mnogo različnih definicij, vendar so se s slovenskim prevodom (SIST 
EN 50110-1, 2010) postavili terminološki temelji za področje raziskovanja DPN, ki je 
relativna novost, ki še ni povsem usvojena s strani slovenske elektrotehniške stroke in 
strokovnjakov s področja vzdrževanja ter varnosti in zdravja pri delu: »Delo pod napetostjo 
(DPN) je vsako delo, pri katerem se delavec z deli telesa ali z orodjem, opremo ali napravami 
zavestno dotakne delov pod napetostjo ali zaide v območje dela pod napetostjo«. 
 
V državah, kjer nimajo še uveljavljene metode DPN oz. še vedno nimajo uvedenega DPN, 
morajo v skladu z zakonodajo varnega in zdravega dela uvajati preverjeno in uveljavljeno 
metodo DPN. Tem smernicam in zahtevam je sledila tudi Slovenija (Lovrenčić, Ružič in 
Kern, 2007). 
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Uvajanje DPN v slovensko strokovno elektrovzdrževalno okolje oz. v podjetja javnega in 
privatnega sektorja, ob podpori stroke varnosti in zdravja pri delu, se v celoti ujema z mislijo 
»Stalno izboljšanje kakovosti procesov in proizvodov, povečanje produktivnosti in 
zmanjšanje stroškov so tri najbolj pomembna zagotovila za dolgoročen obstoj in rast 
organizacije na konkurenčnem svetovnem trgu.« (Marolt in Gomišček, 2005). 
 
Redki so zapisi oz. viri, ki DPN obravnavajo kot interdisciplinarno oz. kompleksno dejavnost, 
ki uspešno povezuje in vključuje več znanosti oz. ved od elektrotehniške, organizacijske, 
izobraževalne, varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, ekonomske, psihološke in sociološke. 
 
Avtor (Belinchón, 2011) za razliko od večine strokovnjakov za DPN, ki raziskujejo DPN 
predvsem znotraj področja razvoja tehnologij in metod DPN oz. razvoja orodij in osebne 
varovalne opreme ter specialističnega usposabljanja za DPN pristopa storitvi DPN z vidika 
poslovne odličnosti, učinkovitosti in kakovosti. 
 
Uvajanje DPN v distribucijo Elektro Ljubljana d.d. je izvedeno na osnovi projektne naloge in 
opredeljeno z elaboratom (Lovrenčić in Lušin, 2011b). Izvajanje DPN je zapisano v navodilu 
(NA SS 275 01, 2011) kot nadgradnja sistema managementa kakovosti ISO 9001:2008 
distribucije Elektro Ljubljana d.d. 
 
Cilj prispevka je tako predstavitev osnovnega namena in priprave navodil za izdajanje in 
smiselno uporabo dokumentov za zagotavljanje varnega izvajanja dela pod napetostjo (DPN). 
Cilj je bil vzpostavitev kontroliranega sistema načrtovanja in izvedbe DPN, ki je v skladu z 
zahtevami ISO 9001:2008. 
 
 
2 Uvajanje dela pod napetostjo v distribucijo 
 
Po tem ko se je leta 1913 (Looms, 1981) v ZDA, začelo DPN smo v Sloveniji praktično šele 
ob stoti obletnici DPN začeli izvajati to metodo vzdrževanja električnih inštalacij. DPN je 
kompleksna storitev in jo je potrebno osvetlili z večjih smeri; razvojne, tehnološke, 
metodološke, s stališča organizacije vzdrževanja, varnosti in zdravja pri delu, usposabljanja 
monterjev (programi), metod usposabljanja, materialnih pogojev usposabljanja (poligoni), 
sistemov managementa (ISO 9001, OHSAS 18001), zagotavljanja zadovoljstva notranjih in 
zunanjih kupcev oz. odjemalcev, zadovoljstva monterjev oz. izvajalcev, ekonomskih in 
socioloških učinkov in drugo. 
 
Slovenija je primer, ko vse do leta 2009 ni imela uveljavljenega in uvedenega DPN na nizki 
napetosti (NN). Zahvaljujoči naporom C&G d.o.o. Ljubljana se je v letu 2006 začela aktivna 
promocija DPN (Lovrenčić, 2006), ki je imela za posledico ustanovitev slovenskega 
Konzorcija DPN in SIST TC/DPN leta 2007. 
 
Leta 2008 je izvedeno prvo usposabljanje slovenskih elektro vzdrževalcev oz. monterjev za 
DPN na NN in leta 2009 je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) kot prva slovenska pravna 
oseba (Lovrenčić, Pirc in Lušin, 2009) podelila svojim elektro vzdrževalcem pooblastila za 
DPN na NN ter začela dejansko izvajati DPN na svojih električnih nizkonapetostnih 
inštalacijah. 
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Slovenske izkušnje uvajanja DPN so specifične saj se je DPN prvo začelo uvajati v 
industrijskem okolju in šele nato v distribuciji (Pirc in Lovrenčić, 2011) kar drugod po svetu 
ni praksa. Strokovna podpora je prišla iz tujine, Hrvaške, ko je strokovno sodelovanje 
partnerjev iz Slovenije in Hrvaške uveljavilo preverjeno in potrjeno metodo DPN v 
slovenskem okolju kar je tudi zahteva zakonodaje. Prevedeni so sistemski priročniki DPN kot 
osnova za usposabljanje in uvajanje DPN. Usposabljanje se izvaja na Hrvaškem, v HEP NOC, 
na poligonu za DPN (Lovrenčić in Lušin, 2011a). 
 
Motivacijo uvajanja DPN industrija najde v neprekinjeni dobavi električne energije oz. 
nemotenem procesu proizvodnje (npr. proizvodnja zdravil, papirja) torej zadovoljstvu 
notranjega kupca storitve. Distribucija išče motivacijo v zadovoljstvu zunanjega kupca 
(gospodinjstvo, ustanove, industrija) oz. odjemalca storitve tako, da ne izvaja dodatnih 
izklopov zaradi vzdrževanja. 
 
 
2.1 Zakonski okvirji dela pod napetostjo 
 

Pravna osnova uvajanja in izvajanja DPN v slovenskem elektroenergetskem okolju je določena z zakonodajo in 
sicer: 

• Zakon  o  varnosti  in  zdravju  pri  delu  (v  nadaljnjem  tekstu  ZVZD),  Ur.l.  RS,  št.  56/1999, 
64/2001, 

• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (v nadaljnjem tekstu Pravilnik), 
Ur.l. RS, št. 29/1992. 

OPOMBA: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD‐1) Ur.l. RS, št. 43/2011 (veljaven od 3.12.2011) 
– uvajanje DPN v EL  se  je  izvedlo v  času veljavnosti  starega ZVZD vendar nov ZVZD‐1 ne vpliva v 
ničemer na nadaljnje uvajanje in izvajanje DPN na NN v EL. 

 

ZVZD (1999) oz. ZVZD‐1 (2011) daje splošne okvire za uveljavljanje in zagotavljanje varnosti  in zdravja pri 
delu. V Pravilniku (1992) so obveznosti in zahteve glede DPN natančneje opredeljene. 

 

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. 

 

GIZ distribucije električne energije je izdala zbirko internih predpisov: 

• Varnostna pravila za delo na elektroenergetskih postrojih, Ljubljana, 2008, 

• Varnostna pravila za gradbeno montažna dela, Ljubljana, 2006, 
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• Prva pomoč v elektrogospodarstvu, Ljubljana, 2008. 

 

Varnostna pravila  (2008)  vsebujejo podrobna  določila  za  varno DPN  in  so  za  uspešno  in  z  zakonodajo 
usklajeno uvajanje DPN dopolnjena s sistemskimi priročniki, ki podrobno določajo in opisujejo DPN: 

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

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

• Tehnični opis orodja  za delo pod napetostjo na nizki napetosti  za distribucijo  (TOOO‐NN), 
Priročnik, C&G d.o.o. Ljubljana, marec 2011. 

2.2 Okoliščine uvajanja dela pod napetostjo 
 
ELEKTRO LJUBLJANA podjetje za distribucijo električne energije, d. d. (podatki dosegljivi 
na spletnem naslovu http://www.elektro-ljubljana.si/) oz. skrajšano Elektro Ljubljana d.d. 
(EL) je že v zgodnji fazi pobude C&G d.o.o. Ljubljana, leta 2006, pokazala interes in dala 
podporo ideji uvajanju DPN v slovenski elektrogospodarski prostor (Lovrenčić, 2006). 
 
EL je spremljala aktivnosti in pobude za uvajanje DPN v širšem slovenskem strokovnem 
okolju kot tudi med slovenskimi distributerji (Tabela 2 in 3). 
 
Koncem leta 2010 je vodstvo EL sprejelo odločitev, da oblikuje strokovno skupino in oblikuje 
projekt uvajanja dela pod napetostjo na nizki napetosti (DPN na NN) v EL. Prevzeti so 
sistemski priročniki (SPID, PID in TOOO), ki so bili osnova za usposabljanje delavcev, 
koordinatorjev in monterjev, ter izdelavo elaborata za uvajanje DPN na NN v EL in navodila 
za varno izvajanje DPN kot nadgradnjo sistema managementa kakovosti ISO 9001:2008. 
 
Strokovna skupina EL je oblikovana izmed predstavnikov EL in zunanjih sodelavcih iz C&G. Osnova za 
uspešno delo skupine  je bilo predhodno usposabljanje vseh  članov skupine za koordinatorje DPN v 
HEP  NOC  (poligon  za  usposabljanje  za  DPN  na  Hrvaškem).  S  tem  usposabljanjem  smo  dobili 
kompetentno skupino, ki je izdelala elaborat uvajanja DPN na NN. 

 
Strokovna skupina EL je pri svojem delu uporabila pozitivne izkušnje uvajanja DPN v NEK, 
Elektro Maribor in v hrvaški distribuciji. Pri tem je upoštevana specifičnost organizacije in 
prostorsko razvejanost EL. 
 
Izbrani sta bili dve delavni sredini za prvo usposabljanje, DE Ljubljana mesto in DE Novo 
mesto, v katerih je bil izražen interes uvajanja DPN na NN. V teh DE je narejen nabor 
delavcev za koordinatorje DPN in monterje DPN, ki so izrazili pozitivno pripravljenost 
usposabljanja za izvajanje vzdrževanja električnih distribucijskih omrežij z novo metodo dela, 
DPN. 
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Elaborat uvajanja DPN na NN v EL je predpisal minimalne pogoje za usposabljanje za 
monterja za DPN na NN in sicer: 

• pogoji, ki jih zahteva Pravilnik (1992), 
• 3 leta izkušenj za monterja (izvajalca) na električnih distributivnih inštalacijah pri 

delih v breznapetostnem stanju, 
• 3 leta izkušenj za vodjo del (izvajalca) na električnih distributivnih inštalacijah pri 

delih v breznapetostnem stanju ter dodatni 2 leti vodenja skupine na električnih 
distributivnih inštalacijah pri delih v breznapetostnem stanju. 

 
Strokovna skupina EL je preučila programe, ki so se izvajali za Konzorcij DPN in se je 
odločila, da se usposabljanje za DPN na NN izvaja v treh programih (potrjeni programi 
distribucije, C&G in HEP NOC): 

• koordinatorji DPN, Program št. DPN/NN-K. 
• monterji DPN - nizkonapetostne notranje inštalacije, Program št. DPN/NN-N, 
• monterji DPN - nizkonapetostna omrežja, Program št. DPN/NN-O. 

 
V letu 2011 se je izvedeno usposabljanje za: 

• Koordinatorje DPN (pooblastilo stopnje 1), 
• Vodje del oz. monterje DPN (pooblastilo stopnje 2). 

 
Za uspešno uvajanje DPN na NN je odločeno, da se usposobijo 3x koordinatorji DPN 
»uprava« in 2x koordinatorji DPN »operativno« iz DE Ljubljana mesto in DE Novo mesto ter 
2x2 monterja DPN iz DE Ljubljana mesto in DE Novo mesto (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Obseg in struktura prvega usposabljanja delavcev za DPN v EL v letu 2011 

UDELEŽENCI Št. PROGRAM OPOMBA 
Koordinator DPN 5 DPN/NN-K 3x K - okolje »uprava« 

2x K – »operativno« 
(1x K DE Ljubljana mesto in 
1x K DE Novo mesto) 

Monter DPN 4 DPN/NN-O 2x M – DE Ljubljana mesto 
2x M – DE Novo mesto 

 
Jeseni 2011 so bila izdana prva pooblastila delavcem za DPN na NN v EL, ki so opremljeni z 
osebno varovalno opremo in orodjem za DPN začeli z delom saj so izpolnili vse predpisane 
zahteve za izvajanje DPN na NN (Slika 1). 
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Slika 1: Usposobljeni monterji izvajajo DPN na NN na omrežju Elektro Ljubljana d.d. 
 
 
3 Integralni sistem managementa distribucije Elektro 

Ljubljana 
 

Strokovna skupina EL za uvajanje DPN na NN  je preučila sistem managementa distribucije EL, ki  je 
razvejan  in  je njegova graditev začela že  leta 1999 s certifikatom  ISO 9001 ko  je EL še delovala kot 
javno podjetje. 

 

Z  leti  je EL  zgradila  integriran  sistem managementa  (Slika 2)  v  katerem  se dopolnjujejo  in  izvajajo 
sistemi managementa kakovosti (ISO 9001), sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001), sistem varnosti in 
zdravja pri delu (OHSAS 18001) in sistem upravljanja varovanja informacij (ISO 27001). 
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Slika 2: Integriran sistem managementa EL (vir: http://www.elektro‐ljubljana.si/) 

 

 

4 Navodilo za DPN kot element sistema managementa 
kakovosti ISO 9001:2008 

 
C&G d.o.o. Ljubljana je bil kot izvajalec usposabljanja DPN in svetovalec udeležen v vseh 
procesih uvajanja DPN v slovenska podjetja. Obenem je vodja programskega sveta 
Konzorcija DPN. Vsa dokumentacija o uvajanju DPN v Sloveniji je dosegljiva v arhivu 
Inštitutu C&G in je bila na razpolago za raziskavo (Lovrenčić in Lušin, 2012). 
 
Raziskali  smo  status uvajanja  in  izvajanja DPN v  slovenskem okolju.  Interes  je  izkazalo 39 podjetij, 
30 % oz. 13 podjetij  je že začelo z  izvajanjem DPN v skladu z zakonodajo  in s sistemskimi priročniki 
DPN (Tabela 2 in 3), 18 % ali 7 podjetij je začelo postopek usposabljanja osebja za DPN in preostalih 
52 % ali 19 podjetij še premišlja o nadaljevanju. 

Raziskali smo pristop uvajanja DPN v slovenskih podjetjih (Tabela 3)  in ugotovili, da so  le 4 podjetja 
oz.  le  3  podjetja  ob  EL  (NEK,  EM  in  KRKA)  nadgradila  svoj  sistem  managementa  kakovosti  ISO 
9001:2008 z elementi DPN čeprav vseh 11 podjetij, ki izvajajo DPN na lastnih napravah imajo vpeljane 
sisteme managementa  (ELMONT  in ENERGOMONT  sta  storitvena podjetja, ki  izvajata DPN na  tujih 
napravah). 

 
Tabela 2. Oblike in aktivnosti podjetij pri uvajanju in izvajanju DPN 

OBLIKA Št. IZVAJAJO ZAČELI MIRUJEJO OPOMBA 

KONZORCIJ DPN 32* 10 3 19 DEM, TEB, ELES, 
Goričane, TET, KRKA 

DISTRIBUCIJA 5 3 2  EM, EG, EL, EC, EP 

OSTALI 2  2**  ISKRAEMECO, UKC 

SKUPAJ 39 13 7 19  

OPOMBA: C&G* je vodilni partner Konzorcija DPN; Pridruženi člani*: DEM, TEB, ELES, Goričane, TET, 
KRKA; ISKRAEMECO** – izvaja DPN v razvojnem oddelku; UKC** – izvaja DPN s tujimi delavci. 
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Tabela 3. Število in status podjetij pri uvajanju in izvajanju DPN (UKC LJ ni upoštevan) 
Podjetja Leto Faza IOV IP* SP K V/P 

NEK 2008 DA DA DA* DA 9 11 

ELMONT 2008 DA DA DA DA 3 7 

SEL 2008 DA DA DA DA 2 4 

Papirnica Vevče 2008 DA DA DA DA 1 2 

ELES 2008 DA DA DA DA 7 5 

C&G 2008 NE NE NE DA 2  

GORIČANE 2010 DA DA DA DA 1 2 

ENERGOMONT 2010 DA DA DA DA 1 4 

SENG 2010 DA DA DA DA 1 2 

ELEKTROSERVISI 2010 NE NE DA DA 1  

TETOL 2010 DA DA DA DA 1 2 

Elektro Maribor 2011 DA DA DA* DA 10 19 

Elektro Gorenjska 2011 DA DA DA DA 5 4 

Elektro Ljubljana 2011 DA DA DA* DA 5 4 

KRKA 2011 DA DA DA* DA 3 3 

ISKRAEMECO 2011 NE NE DA NE 2  

Elektro Celje 2011 NE NE DA NE 3  

Elektro Primorska 2011 NE NE DA NE 2  

DEM 2011 NE NE DA DA 4  

SKUPAJ  13/19 13/19 18/19 16/19 67 69 

OPOMBA: Leto – začetek usposabljanja, Faza: DA – začeli izvajati DPN, NE – ne izvajajo DPN, IOV – 
dopolnjena izjava o varnosti, IP – interni predpis dovoli DPN (* DPN v ISO 9001), SP – imajo v lasti sistemske 
priročnike DPN, K – št. usposobljenih koordinatorjev DPN, V/M - št. usposobljenih vzdrževalcev/monterjev 
 

Na podlagi 54  in 62. člena Pravilnika (1992) se  je strokovna skupina  izdelala dokument »NAVODILO 
ZA  IZDAJANJE  IN  SMISELNO UPORABO  DOKUMENTOV  ZA  VARNO  DELO  POD NAPETOSTJO«,  ki  je 
sestavni del internih postopkov v skladu z zahtevami sistema kakovosti ISO 9001:2008. 

 

Uvajanje in izvajanje DPN kot vzdrževalne metode dela je kompleksna aktivnost vendar je 
nujno s stališča zagotavljanja varnega dela dosledno izvajati zahteve sistema managementa 
kakovosti (ISO 9001) in sistema varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001), kar je v EL 
potrjeno tudi s certifikati za oba sistema. 
 

Prvi certifikat je EL pridobila že leta 1999. To je bil certifikat za standard ISO 9001 ‐ Sistemi vodenja 
kakovosti. Slednji vsebinsko izhaja iz odnosa odjemalec‐podjetje in opredeljuje zahteve za aktivnosti, 
ki jih mora podjetje izvajati, da izpolni zahteve odjemalca o kvaliteti proizvoda ali storitve in razvoja. 
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Certifikat za standard OHSAS 18001  ‐ Sistem vodenja varnosti  in zdravja pri delu  je EL pridobila v 
letu 2005. Z omenjenim standardom se EL trudi  izboljšati svojo učinkovitost na področju poklicnega 
zdravja  in varnosti pri delu, pri čemer EL zaznava  in obvladuje tveganja varnosti  in zdravja pri delu. 
Tveganja EL želi zmanjševati in na primeren način zagotoviti delovno varnost zaposlenih. 

 

DPN bo varno če se bo dosledno izvajala politika zaščite, varnosti in zdravja pri delu: 

• stalno prepoznavanje nevarnosti in ocenjevanje tveganj, 

• izvajanje potrebnih nadzornih ukrepov, 

• komuniciranje z zaposlenimi in tudi navzven o informacijah v zvezi z zaščito varnosti in 
zdravja pri delu, 

• omogočanje vsem zainteresiranim za sprožanje izboljšav na področju varnosti pri delu, 

• stalno izboljševanje in izpopolnjevanje zaposlenih oz. zainteresiranih s področja varnosti in 
zdravja pri delu, 

• stalno izboljševanje in preventivno ukrepanje na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor 
procesov kot tudi splošnih pogojev za delo, 

• praktično usposabljanje in vaje za redna dela in za primere nesreč in nevarnosti, 

• prepoznavanje možnosti nastanka poklicnih bolezni pri preventivnih pregledih, 

• zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. 

 

Dokumentacija notranjega izvora je usklajena z zahtevami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 ter ISO 27001 in je razvrščena v štiri nivoje: 

1. nivo: Poslovnik kakovosti; kot osnovni dokument Sistema kakovosti, 
2. nivo: Pravilniki; dokumenti, ki regulirajo delovanje praviloma vseh 

organizacijskih enot, 
3. nivo: Organizacijski predpisi; dokumenti, ki regulirajo medsebojno delovanje 

dveh ali več organizacijskih enot, 
4. nivo: Navodila in drugi izvajalni dokumenti; delovna navodila, zapisi, 

poročila, datoteke, opisi del itd.. Uporabljajo se večinoma znotraj 
organizacijskih enot, ne glede na izvor (tudi navodilo za varno DPN). 

 
Strokovna skupina EL je odločila, da se v integralni sistem managementa oz. v sistem 
managementa kakovosti ISO 9001:2008 na 4. nivoju izdela novo navodilo za izvajanje DPN. 
 
Izdelano je navodilo za DPN »Navodilo za izdajanje in smiselno uporabo dokumentov za 
varno delo pod napetostjo na NN napetostnem nivoju, št. NA SS 275 01« kot element sistema 
managementa kakovosti ISO 9001:2008 s pripadajočimi obrazci in sicer: 
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• OB01 NA SS 275 Naročilo za delo pod napetostjo, 

• OB02 NA SS 275 Priprava za delo pod napetostjo, 

• OB03 NA SS 275 Nalog za delo pod napetostjo, 

• OB04 NA SS 275 Dovoljenje za delo pod napetostjo, 

• OB05 NA SS 275 Trajno dovoljenje za delo pod napetostjo, 

• OB06 NA SS 275 Izjava vodje del drugega podjetja, 

• OB07 NA SS 275 Pooblastilo delodajalca za delo pod napetostjo. 

 
Navodilo je določilo namen in področje uporabe, nekatere temeljne pojme in odgovorne osebe 
v dokumentih za varno DPN. Opredeljena je odgovornost in določena so pooblastila za 
izvajanje DPN ter opisan je postopek izdaje dokumentov za varno DPN (obrazci OB01-
OB07). Natančno so opisani dokumenti za varno DPN i določeni so izdelovalci in podpisniki 
dokumentov oz. nosilci odgovornosti v vseh fazah priprave in izvajanja DPN. 
 
Navodilo za izdajanje dokumentov za DPN se uporablja vedno, ko je potrebno za varno 
izvajanje DPN na elektroenergetskih postrojih (EEP) ali napravah (EEN) zagotoviti varne 
delovne pogoje za samo izvedbo DPN. Upoštevati jih morajo vsi delavci v in izven Elektro 
Ljubljana, d.d., ki so kakorkoli povezani z deli, na katere se izdani dokumenti nanašajo. 
 
DPN  lahko  izvajajo,  vodijo  in  nadzirajo  samo  pooblaščene  osebe,  ki  jim  je  bila  na  osnovi  njihove 
ustrezne pred  izobrazbe, delovne prakse, opravljenega teoretičnega  in praktičnega preizkusa znanja 
iz  varnosti  in  zdravja  pri  delu  ter  ustreznega  usposabljanja  za  izvajanje  DPN  na  NN,  poznavanja 
naprav, kakor  tudi zdravstvenih  in drugih potrebnih  lastnosti,  izdana delovna  izkaznica z ustreznim 
pooblastilom za DPN. 

 
Vsi  delavci,  ki  imajo  v  opisih  delovnih mest  dodeljena  pooblastila  za  delo  –  delovne  izkaznice  na 
podlagi  Varnostnih  pravil  za  delo  na  elektroenergetskih  postrojih morajo  smiselno  upoštevati  ta 
navodila, če pošiljajo svoje delavce na delovišče z namenom, da opravijo določeno DPN na EEN, EEP 
ali opremi in poskrbeti, za pravilno izdajo dokumentov za DPN. 
 
 
5 Razprava 
 
Raziskava je pokazala, da so se strokovnjaki in svetovalci v vseh 13 slovenskih podjetij, ki že 
izvajajo DPN osredotočili na izpolnitev zakonskih obvez in dopolnitev izjave o varnosti z 
oceno tveganja ter izbiri sistema DPN in delovnih postopkov, ki morajo biti vnaprej določeni 
in preverjeni. 
 
Stroka je dosledno sledila splošnim pogojem izvedbe DPN in standardu SIST EN 50110 saj je 
na prvo mesto postavila varnost in zdravje pri delu delavcev, ki izvajajo DPN (Lovrenčić, 
Ružič in Kern, 2007). 
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Le v 4 podjetjih so proces uvajanja DPN zaključili z nadgradnjo sistema managementa 
kakovosti ISO 9001:2008, potem ko so vodstva podjetij sprejela odločitev o uvajanju in 
izvajanju DPN, ko so ugotovili, da s to novo metodo izboljšujejo kakovost električne energije 
in povečujejo zadovoljstvo internih in zunanjih kupcev oz. odjemalcev ter s tem odpirajo 
možnosti za bolj učinkovito in uspešno vzdrževanje električnih inštalacij, ekonomske in 
sociološke učinke v podjetju ter povečanje varnosti pri delu v vzdrževanju. 
 
V preostalih 8 od 9 podjetjih, ki izvajajo DPN zelo kratek čas, od 1 do 3 let, imajo že 
vzpostavljen sistem managementa kakovosti oz. integralni sistem managementa in je za 
pričakovati, da bodo v naslednji fazi izvajanja DPN v svojem okolju pristopili nadgradnji 
dokumentacije ISO 9001:2008. 
 
Avtor (Belinchón, 2011) spodbuja stroko, da ob razvoju tehnologij in metod DPN oz. razvoju 
orodij in osebne varovalne opreme ter specialističnega usposabljanja za DPN pristopi storitvi 
DPN z vidika poslovne odličnosti, učinkovitosti in kakovosti. Belinchón (2011) ugotavlja, da 
DPN v celoti izpolnjuje principe poslovne odličnosti ter da je uvajanje in izvajanje DPN 
očiten primer dobre prakse za model poslovne odličnosti ter sistemov mangemenata. 
 
6 Zaključek 
 
Na osnovi pozitivnih izkušenj uvajanja DPN v drugih delovnih sredinah je strokovna skupina 
EL pripravila projekt DPN, ki je predvidel vključevanje zunanjih strokovnjakov ter prevzem 
sistemskih priročnikov DPN, izdelavo elaborata uvajanja DPN v EL in nadgradnjo sistema 
managementa kakovosti ISO 9001:2008 z navodilom za varno DPN. 
 

Raziskali  smo pristop uvajanja DPN v drugih  slovenskih podjetjih  (Tabela 3)  in ugotovili, da  so  le 3 
podjetja pred EL (NEK, EM in KRKA) nadgradila svoj sistem managementa kakovosti ISO 9001:2008 z 
elementi DPN. 

 
Projekt uvajanja DPN je uspešno prešel v fazo izvajanja DPN saj so delavci usposobljeni, 
opremljeni z osebno varovalno opremo in orodjem za DPN v skladu s predpisi. 
 
DPN v EL se izvaja varno, kar je zagotovljeno doslednim upoštevanjem navodila št. NA SS 
257 ter obvladovanjem varnostnih dokumentov in z nadzorom izvajanja DPN. 
 
Uspešno zaključen prvi cikel Demingovega kroga PDCA je vodstvu in strokovnim delavcem 
dalo osnovo za nadaljevanje načrtovanja uvajanja in izvajanja DPN v preostalih DE z 
uveljavitvijo DPN po globini do slehernega nadzorništva. 
 
Nadaljnje uspešno izvajanje DPN na NN bo odlična osnova za uvajanje DPN na SN (srednja 
napetost) kar je tehnološko, organizacijsko, materialno in kadrovsko veliko bolj zahtevna 
naloga. 
 
Nadaljnje aktivnosti v EL bodo predvsem nadzor vzpostavljenega kontroliranega sistema 
načrtovanja in izvedbe DPN, ki je v skladu z zahtevami ISO 9001:2008, saj teorija in praksa 
DPN zagovarja racionalnost, eksaktnost in preverljivost in temelji na načrtovanju. Prav tako 
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upošteva sodobna teoretična izhodišča, ki ločujejo načrtovani proces oz. uvajanje DPN od 
izvedbenega nivoja DPN tako, da z analizo dosežkov prispeva k uporabnim novim rešitvam, 
tako se lahko povratno vpliva na stalni procesni oz. kakovostni krog načrtovanja, izvajanja in 
ponovnega merjenja dosežkov (PDCA). Zato bomo skrbno preučili prvo letno poročilo 
izvajanja DPN v EL in zasledovali uspešnost in učinkovitost načrtovanih aktivnosti DPN v 
EL. 
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