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Povzetek: Delo pod napetostjo (DPN) zahteva od izvajalcev ohranjanje trajanjih kompetenc za varno in 
učinkovito izvajanje DPN na nizkonapetostnih (NN) in srednje napetostnih (SN) distribucijskih 
elektroenergetskih postrojih (DEEP). Po tem ko je monter ali koordinator uspešno zaključil osnovno 
usposabljanje ter pridobil pooblastilo sledi izvajanje DPN na NN ali SN. Vsebina usposabljanja je predmet 
dogovora in potrebnih minimalnih vsebin, ki izhajajo iz sistemskih priročnikov, potrjenih programov 
usposabljanja in zaznanih pomanjkljivosti pri praktičnem delu monterjev in koordinatorjev. Vsebina temelji na 
vsebini programov začetnega osnovnega usposabljanja. Usposabljanje lahko opravi delodajalec ali zunanji 
izvajalec, ki ima dovoljenje za delo, ki ga izdaja pristojno ministrstvo ter usposobljene predavatelje oziroma 
inštruktorje v skladu s sistemskimi priročniki ter v naprej potrjenim programom usposabljanja. Predpisi in 
sistemski priročniki predvidevajo periodično usposabljanje s preizkusom usposobljenosti na delovnem mestu v 
roku najmanj dveh let. Teoretična in praktična obnova znanja se izvaja ob prisotnosti inštruktorja v ustreznem 
izobraževalnem centru, pri delodajalcu ali drugje. Po uspešno zaključeni obnovi znanja s pisnim preizkusom 
znanja, izvajalec usposabljanja izda potrdilo o uspešno opravljeni teoretični in praktični obnovi znanja. 
 
Klju čne besede: delo pod napetostjo, varno delo, obvezni občasni preizkus usposobljenosti, distribucija. 

IMPORTANCE OF OCCASIONAL MANDATORY QUALIFICATION OF  
THEORETICAL AND PRACTICAL TEST FOR LIVE WORKING IN 

DISTRIBUTION 

Abstract: Live working (LW) requires preservation of competence for the safe and effective implementation of 
LW on low voltage (LV) and middle voltage (MV) of distribution electrical installations. After the installer or 
coordinator successfully ends the basic qualification and gets the license, he can start LW on LV and MV. 
Content of qualification programme is a subject of agreement and consists of minimal contents, which comes 
from systemic manual, confirmed qualification programme and detected insufficiency of practical work by 
installers and coordinators. The content is established on basic qualification programme. The employer or 
external contractor can carry out qualification programme, if they have permission of ministry in charge. The 
contractor must have qualified lecturer in accordance with systemic manuals and with accredited qualification 
programme. Regulations and systemic manual assume periodical qualification with test of ability on workplace 
within minimum two years. Theoretical and practical renewal of knowledge is claimed by instructor in training 
centre or on facilities of employer. Contractor issues a certification of successfully completed theoretical and 
practical part of renewal knowledge after successfully completed written test. 
 
Keywords: live working, safe work, mandatory occasional qualification test, distribution. 
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1 UVOD 

Delo pod napetostjo (DPN) so v slovenski distribuciji začeli aktivno izvajati leta 2011 na nizki napetosti 
(DPN na NN) in leta 2013 na srednji napetosti – čiščenje transformatorskih postaj (DPN na SN-C) [1-4]. 
 
Izhodišče za uvajanje in izvajanje DPN v slovenski distribuciji, je prevzem preverjene metode DPN, ki je 
predstavljena v sistemskih priročnikih [5-9], ki omogočajo uvajanje in izvajanje DPN na NN ter SN, in sicer: 

- Splošni pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (SPID - NN) [5], 
- Pogoji za izvajanje del pod napetostjo na nizki napetosti (PID - NN) [6], 
- Tehnični opis opreme za delo pod napetostjo na nizki napetosti (TOO - NN) [7], 
- Pogoji za izvajanje del pod napetostjo – čiščenje na srednji napetosti (PID – SN C) [8], 
- Tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo – čiščenje na srednji napetosti (TOOO – SN C) 

[9]. 
 
Sistemski priročniki [5-9] so izvajalcu in nosilcu usposabljanja za DPN na NN in SN vodilo za izdelavo 
programov osnovnega usposabljanja, ki jih zahtevajo slovenski predpisi. Pravna osnova je določena z 
zakonodajo in sicer: 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljnjem tekstu ZVZD-1), Ur. l. RS, št. 43/2011 [10], 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (v nadaljnjem tekstu Pravilnik), 

Ur. l. RS, št. 29/1992 [11]. 
 
Pravilnik [11] določa, da DPN lahko izvaja le strokovna oseba elektrotehniške stroke. ZVZD-1 [10] določa 
(38. člen), da mora delodajalec: 

- delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na 
drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem 
procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu in  

- določiti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki 
delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode ter za 
delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu pogostejše - rok za občasne 
preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. 

 
Strokovnjakom DPN je v podporo standard SIST EN 50110-1:2013 Obratovanje električnih postrojev [12]. 
 
Slovenske distribucije imajo uveden in certificiran integriran sistem vodenja oziroma managementa v skladu s 
standardi. Za uspešno izvajanje DPN na NN in SN sta pomembna predvsem standard za vodenje kakovosti SIST 
EN ISO 9001:2008 (2015) in standard za vodenje varnosti in zdravja pri delu SIST-TS BS OHSAS 18002:2012. 
Slovenski distributerji so vključili DPN na NN in SN v integriran sistem vodenja na nivoju delovnega navodila 
in posebej izdelanih obrazcev. 
 
Najpomembnejši korak pri uvajanju in pred začetkom izvajanja DPN je izvedba programa osnovnega 
usposabljanja, ki ga v slovenskem okolju ponuja zunanji izvajalec in je potrjen s strani naročnika oziroma 
elektrodistribucijskega podjetja (EDP), kar je podrobno predstavljeno v elaboratih oziroma poročilih uvajanja in 
izvajanja DPN na NN in SN v EDP [13-22]. 
 
Leta 2014 je bila ustanovljena Projektna skupina za delo pod napetostjo (PS DPN) pri Gospodarskem interesnem 
združenju distribucije električne energije (GIZ DEE), ki je potrdila tako osnovni program usposabljanja kot 
osvežilno dveletno usposabljanje z obveznim občasnim preizkusom teoretične in praktične usposobljenosti za 
varno izvajanje DPN na NN in SN. 
 
V nadaljevanju je predstavljena statistika osnovnega in osvežilnega usposabljanja ter vsebina programov. 

2 STATISTIKA USPOSABLJANJA ZA DPN NA NN IN SN 

Začetki usposabljanja slovenskih strokovnjakov iz distribucije segajo v januar 2011, ko so se usposabljanja 
udeležili vodstveni delavci vzdrževanja in varnosti in zdravja pri delu. Vključili so se v tridnevni program 
»koordinator«, ki je imel za cilj spoznavanje z vsebino in načinom izvajanja usposabljanja v centru HEP NOC, 
Velika, Hrvaška, ki ima vso potrebno infrastrukturo in inštruktorje za DPN na NN in SN. 
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Po tem uspešnem začetku so se tri distribucije Elektro Maribor (EM), Elektro Gorenjska (EG) in Elektro 
Ljubljana (EL) takoj vključile v program DPN na NN ter leto kasneje še Elektro Celje (EC). Še vedno se čaka 
odločitev Elektro Primorske (EP), da se pridruži projektu DPN. Že leta 2013 so EG, EL in EM začele z 
izvajanjem DPN na SN – čiščenje TP (Tabela 1). EC se je odločilo, da se vključi tudi v program DPN na SN. 

     Tabela 1: Statistika osnovnega usposabljanja slovenskih strokovnjakov za DPN (status 31.12.2016) 

Podjetje Začetek DPN Usposabljanje M/K Pooblastilo M/K Opomba 

EM 2011 19/22 13/9 DPN NN 

EL 2011 13/8 13/4 DPN NN 

EG 2011 7/13 6/2 DPN NN 

EC 2012 17/11 16/8 DPN NN 

EP 0/2 0/0 Ne izvaja DPN 

SKUPAJ 53/56 49/24 DPN NN 

EG 2013 7/2 6/2 DPN SN C 

EM 2013 4/2 4/2 DPN SN C 

EL 2013 2/1 2/1 DPN SN C 

SKUPAJ 13/5 12/5 DPN SN C 
OPOMBA: M – monter; K – Koordinator. Razlika med usposobljenimi M/K in z izdanimi pooblastili M/K 
v statusu izhaja iz dejstva, da polovica koordinatorjev nima pooblastila, saj ne sodelujejo v procesu DPN. 

 
Glede na zakonsko obveznost sprejete je odločitev, da se na dve leti izvede osvežilno usposabljanje (Tabela 2 
in 3). Prvi cikel osvežilnih usposabljanj za DPN na NN je izveden v letu 2013 oziroma 2014, ter drugi cikel 
znova leta 2015 in 2016. V načrtu je izvedba tretjega cikla v letu 2017. Obenem je prvič izvedeno tudi osvežilno 
usposabljanje za DPN na SN leta 2015 in načrtuje se znova v letu 2017. 
 

     Tabela 2: Statistika osvežilnega usposabljanja slovenskih strokovnjakov za DPN na NN (status 31.12.2016) 
Distribucija OSNOVA 2013 2014 2015 2016 2017* 
 K/M K/M K/M K/M K/M K/M 
Elektro Celje 8/16  2/4 4/9 4/3 4/9 
Elektro Gorenjska 2/6 2/3  2/6  2/6 
Elektro Ljubljana 4/13 2/4 2/6 2/4 2/6 4/13 
Elektro Maribor 9/13 10/16  9/13  9/13 

OPOMBA: Program za leto 2017 je že potrjen! 
 

     Tabela 3: Statistika osvežilnega usposabljanja slovenskih strokovnjakov za DPN na SN (status 31.12.2016) 
Distribucija OSNOVA 2015 2017* 
 K/M K/M K/M 
Elektro Gorenjska 2/6 2/3 2/6 
Elektro Ljubljana 1/2 1/2 1/2 
Elektro Maribor 2/4 2/4 2/4 

 OPOMBA: Program za leto 2017 je že potrjen! 
 
Opazno je, da je nekoliko zmanjšano število aktivnih monterjev v posameznih EDP, ki se niso udeležili 
osvežilnega usposabljanja (zapustili EDP, zamenjali delovno mesto, ne izvajajo DPN). 

3 PROGRAMI OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA DPN NA NN IN SN 

Nosilec usposabljanja, C&G v sodelovanju s centrom HEP NOC, je oblikoval in predlagal osnovni in osvežilni 
program usposabljanja za DPN na NN in SN. Na osnovi analize večletnega izvajanja DPN in razprave v okviru 
PS DPN so narejene nekatere organizacijske in vsebinske dopolnitve, ki se razlikujejo od originalno predlaganih 
programov prevzetih s mednarodno pogodbo o usposabljanju (C&G – HEP NOC) [23-27]. 
 
Modifikacije so šle v smer univerzalnosti oziroma poenotenja osnovnega programa usposabljanja ter 
organizacijskih aktivnosti (združevanja terminov, povezovanja usposabljanja DPN na NN in SN oziroma 
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sočasna izvedba). Te spremembe so prinesle organizacijske in stroškovne učinke, saj smo z univerzalnostjo in 
združevanjem predvsem skrajšali čas angažiranosti monterjev v času osnovnega in osvežilnega usposabljanja. 
 
Najpomembnejša usmeritev je, da smo iz treh programov za DPN na NN oblikovali enega univerzalnega, ter da 
na usposabljanje za DPN na SN vključujemo samo monterje, ki že imajo pooblastilo za DPN na NN in tako 
skrajšali teoretični in praktični del na poligonu v HEP NOC s 10 na 6 delovnih dni. Pri osvežilnem usposabljanju 
delujemo v smeri, da bi le enkrat na dve leti organizirali usposabljanje za posamezni EDP ter da združujemo 
usposabljanje za DPN na NN in SN v istem dnevu. 
 
Nedvomno smo tako zmanjšali čas odsotnosti monterjev z delovnega mesta ter stroške izvedbe usposabljanja. 

3.1 Osnovni program usposabljanja za DPN na NN in SN 

Osnovni program usposabljanja za DPN na NN in SN je potrjen s strani PS DPN. Izvaja ga C&G v sodelovanju 
s HEP NOC. C&G ima dovoljenje pristojnega ministrstva (MDDSZ) za usposabljanje in s pogodbo z HEP NOC 
izvaja teoretično in praktično usposabljanje delno v Sloveniji (uvodni teoretičen del programa, zaključni delovni 
nalog – praktični del na lastnih napravah) ter na Hrvaškem na poligonu v HEP NOC (teoretično in praktično 
usposabljanje). 

3.1.1 Osnovni program usposabljanja za DPN na NN 

Za slovenske distribucije, je bilo prvo usposabljanje izvedeno v januarju 2011, in sicer za koordinatorje iz EG, 
EL in EM. Jeseni 2011 so se usposabljanja koordinatorjev udeležili tudi EC in EP. Udeleženci na usposabljanju 
za koordinatorje, so bili iz strokovnih služb vzdrževanja in varnosti in zdravja pri delu. 
 
Prvo usposabljanje monterjev in operativnih koordinatorjev iz EG, EL in EM je bilo izvedeno v aprilu in maju 
2011 (Slika 1) – DPN na nadzemnih vodih in menjava števcev. 
 

   
Slika 1: Usposabljanje monterjev na poligonu HEP NOC (vir: C&G). 

 
Uvodoma je izvajalec osnovnega usposabljanja (C&G – HEP NOC) ponudil distribuciji dva osnovna programa 
usposabljanja za monterje in koordinatorje, kar je izhajalo iz že uveljavljenih programov slovenskega 
industrijskega Konzorcija DPN, ki je ustanovljen že leta 2007 in prvo usposabljanje je izvedeno leta 2008. 
 
Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizkonapetostnem nivoju (DPN na NN) se je v Konzorciju DPN 
izvajalo v treh programih (potrjeni programi Konzorcija DPN): 

- nizkonapetostne notranje inštalacije, Program št. DPN / NN-N, 
- nizkonapetostne nadzemne vode, Program št. DPN / NN-Z, 
- nizkonapetostne kabelske vode. Program št. DPN / NN-P. 

 
Distribucija je preučila programe, ki so bili izdelani za Konzorcij DPN, ter se odločila, da se usposabljanje za 
DPN na NN izvaja v na 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, 
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- monterji DPN – nizkonapetostna omrežja, Program št. DPN/NN-O. 
 
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 osnovnega usposabljanja za DPN na NN za distribucije se izvaja 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) DPN 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 oziroma priključkih), 
poteka v Sloveniji ob nadzoru C&G in HEP NOC. 

3.1.2 Osnovni program usposabljanja za DPN na SN 

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. 
 
Na osnovi potrjenih elaboratov [20-22] o uvajanju DPN na SN-C so pripravljeni programi osnovnega 
usposabljanja za DPN na SN-C. Programi usposabljanja za DPN na SN-C so bili dogovorjeni glede na 
pričakovano vrsto in obseg izvajanja DPN na SN C v slovenski distribuciji (programi za distribucije, C&G in 
HEP NOC): 

- monterji DPN – NN in SN čiščenje, Program št. DPN NN/SN-C, 
- koordinatorji DPN – SN čiščenje, Program št. DPN NN/SN-C-K. 

 
Program št. DPN/NN/SN-C, MONTER ZA DPN NN/SN čiščenje je osnovan za izvedbo čiščenja na NN in SN 
omrežjih oziroma inštalacijah in program št. DPN / NN/SN-C-K, KOORDINATOR ZA DPN NN/SN čiščenje je 
osnovan za pripravo in izdajo varnostne in delovne dokumentacije za izvajanje DPN na SN C, nadzor nad 
izvajanjem, itd. 
 
Program osnovnega usposabljanja za DPN na SN-C za distribucije se izvaja 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 (oziroma šest dnevno za monterje, ki že imajo pooblastilo za NN) teoretično in praktično 
usposabljanje monterjev (izvajalcev) DPN na SN-C, poteka na Hrvaškem na poligonu HEP NOC. 

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

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

 
Konec leta 2012 je začet proces teoretičnega in praktičnega usposabljanja slovenskih distributerjev (K + M) po 
programu DPN na SN – čiščenje TP (Slika 2). Celoten proces osnovnega usposabljanja je bil zaključen junija 
2013, ko je bila opravljena praksa na lastnih objektih. 
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Slika 2: Čiščenje TP na poligonu v HEP NOC in Čiščenje TP v lasti kamnoloma Velika (usposabljanje) 

(Vir: C&G). 

4 PROGRAMI OSVEŽILNEGA PERIODI ČNEGA USPOSABLJANJA ZA DPN NA NN IN SN 

V skladu z zahtevami sistemskih priročnikov in zahtevami ZVZD-1, se najmanj vsaki dve leti izvede 
usposabljanje obnove znanja, ki obsega teoretični in praktični del s preizkusom znanja v skladu s priporočili 
SIST EN 50110-1:2013 in z zahtevami sistemskih priročnikov in elaboratov za uvajanje in izvajanje DPN na NN 
in SN [5-22]. 
 
Vzdrževanje strokovne usposobljenosti z obnovitvijo znanja je eden najpomembnejših procesov, ki ga je 
potrebno redno periodično vzdrževati za doseganje trajnih kompetenc izvajalcev DPN, kar bo zagotavljalo 
visoko varnost pri delu in optimalno izvajanje delovnih nalogov. 
 
Priporoča se, da se ob osvežilnem oziroma obnovitvenem usposabljanju za monterje DPN, izvede tudi osvežilno 
usposabljanje za koordinatorje DPN. 
 
Vzdrževanje strokovne usposobljenosti na področju DPN na NN, običajno zahteva stalno prakso in vsakodnevno 
oziroma pogosto delo pod napetostjo na aktivnem omrežju. Če je prekinitev trajala šest mesecev do enega leta, 
mora monter opraviti poseben seminar obnove znanj, razen če delodajalec oceni, da ima ta monter DPN dovolj 
znanj in izkušenj, takrat se mu izda oziroma podaljša Pooblastilo za DPN. Če je nastala popolna prekinitev DPN 
(oseba ni dobila Pooblastila za DPN) daljša od dveh let, mora biti monter DPN v takšnem primeru napoten na 
ponovno začetno osnovno  usposabljanje za DPN. 
 
Slovenska distribucija oziroma EG je sprejela odločitev, da obnavljanje znanja oziroma usposabljanja 
monterjev/koordinatorjev uskladi z zahtevami ZVZD-1 in sicer najmanj v dveh letih in s tem je povezano 
podaljšanje POOBLASTILA ob izpolnjenem pogoju, da je monter/koordinator uspešno prestal pisni preizkus 
usposobljenosti. 
Programi osvežilnega oziroma obnovitvenega periodičnega usposabljanja za DPN na NN in SN so skrbno 
diskutirani na PS DPN in sprejete so usmeritve: 

- dosledno slediti periodiki najmanj dveh let, 
- izvajanje osvežilnega usposabljanja, ki ima uvodoma kratko teoretično obnovo in praktično izvedbo 

delovnega naloga na elektroenergetskih postrojih (EEP) v lasti EDP, 
- izvaja se medsebojno usklajen program, delodajalec – izvajalec C&G (nadzor inštruktor HEP NOC), 
- potrebno je izpolniti obrazec »priprava dela« za dejansko izvedbo DPN, 
- potrebno je zbrati zbirka izvedenih delovnih nalogov v posameznem EDP in 
- posebno priporočilo, da se skušajo združevati termini za usposabljanje DPN na NN in SN. 

 
PS DPN je sprejelo posebno usmeritev za teoretično in praktično periodično usposabljanje oziroma obnovo 
znanja za DPN, ki se izvaja v dveh delih: 

- teoretično usposabljanje – organizirana je specializirana  delavnica »IZVAJANJE DPN NA NN IN SN 
V SLOVENSKI DISTRIBUCIJI« v Šempetru za vse EDP, 

- teoretično (osvežitev) in praktično usposabljanje na EEP v posameznih EDP. 
 
PS DPN je na osnovi prakse v industriji in distribuciji potrdila 5 različnih programov teoretične in praktične 
obnove znanja za monterje/vzdrževalce in koordinatorje, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. 
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4.1 Teoretična in prakti čna obnova znanja v distribuciji 

PS DPN je sprejel odločitev, da sta v distribuciji načeloma izvajata dva podprograma: 
a) teoretična in praktična obnova znanja v distribuciji na lastnih EEP (v Sloveniji) ali  
b) teoretična in praktična obnova znanja na poligonu HEP NOC (na Hrvaškem). 

 
a) Teoretična in prakti čna obnova znanja v distribuciji na lastnih EEP 
 
Osnovni pogoji: 
Za vse distribucije se izvede enodnevna skupna strokovna delavnica. 
V vsaki distribuciji posebej se nato izvede teoretična in praktična obnova znanja monterjev/vzdrževalcev in 
koordinatorjev. Delovna skupina (monterji/vzdrževalci in koordinatorji) predhodno pripravi program dela. 
Delovna skupina (monterji/vzdrževalci in koordinatorji) predhodno pripravi program dela (delovne naloge), ki 
ga 1 teden pred izvedbo pošlje v potrditev C&G-ju. 
 
Čas trajanja:     2 dni oziroma 16 ur 
Teoretični del (strokovna delavnica):  8 ur 
Praktični del:     8 ur 
 
Strokovna delavnica: 
- predpisi (pravilnik) in standard SIST EN 50110-1 (uvajanje in izvajanje DPN), 
- predstavitev izvajanja DPN v slovenski distribuciji, 
- predstavitev praktičnih primerov izvajanja iz posamezne distribucije – priprava in izvedba DPN, 
- predstavitev izkušenj DPN na NN, 
- predstavitev aktivnosti in izkušenj izvajanja DPN na Hrvaškem (HEP NOC, HEP ODS itd.), 
- predstavitev aktivnosti v mednarodnem okolju (LWA). 
 
Teoretično usposabljanje: 

- sistemski priročniki (SPID-NN, PID-NN, TOOO-NN), 
- pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, 
- pregled pomembnejših standardov (slovenski standard SIST EN 50110, Obratovanje električnih 

postrojev itd.), 
- analiza opravljenega dela v predhodnem obdobju, 
- specifična dela in razširitev DPN (analiza najpogostejših DPN, potrebe za razširitev DPN), 
- analiza učinkovitosti DPN (število nalogov za delo in imenovani koordinatorji ter vodje del in izvajalci 

(monterji). Analiza pripetljajev na delu (eventualni problemi, poškodbe na delu, poškodbe opreme), 
- izmenjava izkušenj, obravnava predlogov in komentarjev glede izvajanja del, orodij in opreme, novosti 

itd. 
 
Praktično usposabljanje: 

- se izvede na delovnem mestu, 
- praktična vaja se izvede na napravah delodajalca ob prisotnosti inštruktorjev HEP NOC po sistemu en 

inštruktor ena delovna skupina, 
- delovne skupine (monterji/vzdrževalci in koordinatorji) predhodno pripravijo program dela oziroma 

delovne naloge, 
- vsak monter/vzdrževalec sodeluje pri realizaciji najmanj enega delovnega naloga, t.j. praktično izvaja 

DPN na NN ali SN, 
- vsak koordinator sodeluje pri realizaciji najmanj enega delovnega naloga, t.j. sodeluje pri pripravi 

delovne dokumentacije (izdaja delovnega naloga), pregledu priprave DPN in nadzoru nad izvajanjem 
DPN. 

 
Zaključek usposabljanja: 

- zaključna razprava, 
- pisni preizkus znanja za monterje in koordinatorje. 

 
b) Teoretična in prakti čna obnova znanja na poligonu HEP NOC  
 
Osnovni pogoji: 
Teoretična in praktična obnova znanja monterjev/vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN na NN je izvedena na 
poligonu HEP NOC ob prisotnosti inštruktorjev HEP NOC in usposobljenih specialistov C&G. 
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Čas trajanja:  4 dni oziroma 32 ur 
Teoretični del:  12 ur 
Praktični del:  20 ur 
 
Teoretično usposabljanje za monterje/vzdrževalce: 

- ponovitev SPID, PID, TOOO, 
- pisni preizkus znanja (informativen preizkus znanja s katerim ugotovi nivo predhodnega teoretičnega 

znanja), 
- priprave na izvedbo vaj. 

 
Praktično usposabljanje za monterje/vzdrževalce: 

- vaja 1: zamenjava vertikalnega podnožja varovalke, 
- vaja 2: zamenjava zbiralke s premostitvijo, 
- vaja 3-6: posebej pripravljen program iz nabora zahtev delodajalca. 

Opomba: vsebina in predmet vaj se lahko spreminja. 
 
Teoretično usposabljanje za koordinatorje: 

- ponavljanje SPID in PID, 
- predstavitev slovenskih standardov: SIST EN 50110-1, SIST EN 50110-2, SIST EN 60903, SIST EN 

60900, 
- oprema in orodja (vrste, izbira, uporaba, pregled, vzdrževanje) – izkušnje, 
- analiza odnosov v timu za delo pod napetostjo (koordinator-monterji), 
- analiza priprave mesta dela pod napetostjo in organizacije DPN, 
- specifični delovni postopki in posebni pogoji (poglavje 7 PID), 
- razprava, vprašanja. 

 
Praktično usposabljanje za koordinatorje: 

- ogled praktičnega dela pod napetostjo na poligonu ali kabinetu, 
- priporočila o nadaljnjem usposabljanju in vzdrževanju profesionalne kvalificiranosti, 
- priporočila za notranjo »on-field« kontrolo, 
- priporočila za ocenitev kompetenc delavcev vključenih v delo pod napetostjo, 
- stanje pooblastil, potrdil, strokovne prakse, 
- delovna dokumentacija (primeri iz prakse in vaj), 
- tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo (izmenjave in dopolnitve). 

 
Zaključek usposabljanja: 

- pisni preizkus znanja in analiza rezultatov, 
- skupen sestanek z vsemi udeleženci (monterji, koordinatorji in inštruktorji), razprava, vprašanja. 

4.2 Teoretična in prakti čna obnova znanja v elektrogospodarstvu (npr. NEK) 

Osnovni pogoji: 
Teoretična in praktična obnova znanja monterjev/vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN na NN je izvedeno ob 
prisotnosti inštruktorjev HEP NOC in usposobljenih specialistov C&G. 
Pred izvedbo usposabljanja izvajalec usposabljanja in naročnik pripravita in uskladita tehnično specifikacijo za 
izvedbo strokovnega usposabljanja. 
Delovna skupina (monterji/vzdrževalci in koordinatorji) predhodno pripravi program dela (delovne naloge), ki 
ga 1 teden pred izvedbo pošlje v potrditev C&G-ju. 
 
Čas trajanja:  2 do 3 dni 
Teoretični del:  8 ur 
Praktični del:  8 do 16 ur 
 
Teoretično usposabljanje: 

- sistemski priročniki (SPID-NN, PID-NN, TOOO-NN), 
- pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, 
- pregled pomembnejših standardov (slovenski standard SIST EN 50110, Obratovanje električnih 

postrojev itd.), 
- specifična dela in razširitev DPN (analiza najpogostejših DPN, potrebe za razširitev DPN), 
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- analiza učinkovitosti DPN (pregled števila izdanih nalogov za delo in imenovanih koordinatorjev ter 
vodij del in izvajalcev/monterjev), 

- analiza pripetljajev na delu (eventualni problemi, poškodbe na delu, poškodbe opreme), 
- izmenjava izkušenj, obravnava predlogov in komentarjev glede izvajanja del, orodij in opreme, novosti 

itd. 
 
Praktično usposabljanje: 

- vzdrževalci in koordinatorji, ki v preteklem obdobju niso izvedli praktičnega dela, izvajajo DPN na 
simulacijskem postroju. Z inštruktorji HEP NOC opravijo pregled dokumenta: Priprava za delo pod 
napetostjo, ki so ga pripravili predhodno, 

- vzdrževalci in koordinatorji, ki so v preteklem obdobju izvedli praktično delo, opravijo analizo 
izvedenih del z inštruktorjem HEP NOC. 

 
Zaključek usposabljanja: 

- izvedba pisnega preizkusa obnove znanja za udeležence obeh tečajev: 
o tehnologi in koordinatorji delovnega naloga, 
o vodje del in izvajalci del, 

- izdaja dokumentov za podaljšanje pooblastil, 
- najava novosti v NEK, 
- zaključna razprava. 

4.3 Teoretična in prakti čna obnova znanja v elektrogospodarstvu (npr. ELES) 

Osnovni pogoji: 
Teoretična in praktična obnova znanja monterjev/vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN na NN je izvedena na 
poligonu HEP NOC ob prisotnosti inštruktorjev HEP NOC in specialistov C&G. 
 
Čas trajanja:  2 dni oziroma 16 ur 
Teoretični del:  8 ur 
Praktični del:  8 ur 
 
Teoretično usposabljanje za monterje/vzdrževalce: 

- ponovitev SPID, PID, TOOO, 
- pisni preizkus znanja (informativen preizkus znanja s katerim ugotovi nivo predhodnega teoretičnega 

znanja), 
- priprave na izvedbo vaj. 

 
Praktično usposabljanje za monterje/vzdrževalce: 

- vaja 1: zamenjava vertikalnega podnožja varovalke, 
- vaja 2: zamenjava zbiralke s premostitvijo. 

Opomba: vsebina in predmet vaj se lahko spreminja. 
 
Teoretično usposabljanje za koordinatorje: 

- ponavljanje SPID in PID, 
- predstavitev slovenskih standardov: SIST EN 50110-1, SIST EN 50110-2, SIST EN 60903, SIST EN 

60900, 
- oprema in orodja (vrste, izbira, uporaba, pregled, vzdrževanje) – izkušnje, 
- analiza odnosov v timu za delo pod napetostjo (koordinator-monterji), 
- analiza priprave mesta dela pod napetostjo in organizacije DPN v ELES, 
- specifični delovni postopki in posebni pogoji (poglavje 7 PID), 
- razprava, vprašanja. 

 
Praktično usposabljanje za koordinatorje: 

- ogled praktičnega dela pod napetostjo na poligonu ali kabinetu, 
- priporočila o nadaljnjem usposabljanju in vzdrževanju profesionalne kvalificiranosti, 
- priporočila za notranjo »on-field« kontrolo, 
- priporočila za ocenitev kompetenc delavcev vključenih v delo pod napetostjo, 
- stanje pooblastil, potrdil, strokovne prakse, 
- delovna dokumentacija (primeri iz prakse in vaj), 
- tehnični opis opreme in orodja za delo pod napetostjo (izmenjave in dopolnitve). 
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Zaključek usposabljanja: 
- pisni preizkus znanja in analiza rezultatov, 
- skupen sestanek z vsemi udeleženci (monterji, koordinatorji in inštruktorji), razprava, vprašanja. 

4.4 Teoretična in prakti čna obnova znanja v industriji (npr. Papirnica Vevče) 

Osnovni pogoji: 
Teoretično in praktično usposabljanje obnove znanja monterjev/vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN je 
izvedeno ob prisotnosti inštruktorja HEP NOC in usposobljenega specialista C&G. 
Delovna skupina (monterji/vzdrževalci in koordinatorji) predhodno pripravi program dela (delovne naloge), ki 
ga 1 teden pred izvedbo pošlje v potrditev C&G-ju. 
 
Čas trajanja:  1 dan oziroma 8 ur 
Teoretični del:  2 uri 
Praktični del:  6 ur 
 
Teoretično usposabljanje: 

- sistemski priročniki (SPID-NN, PID-NN, TOOO-NN), 
- pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, 
- pregled pomembnejših standardov (slovenski standard SIST EN 50110, Obratovanje električnih 

postrojev (inštalacij) itd.), 
- specifična dela in razširitev DPN (analiza najpogostejših DPN, potrebe za razširitev DPN), 
- analiza učinkovitosti DPN (pregled števila izdanih nalogov za delo in imenovanih koordinatorjev ter 

vodij del in izvajalcev/monterjev), 
- analiza pripetljajev na delu (eventualni problemi, poškodbe na delu, poškodbe opreme), 
- izmenjava izkušenj, obravnava predlogov in komentarjev glede izvajanja del, orodij in opreme, novosti. 

 
Praktično usposabljanje: 

- opravlja se na delovnem mestu, 
- praktična vaja se izvede na napravah delodajalca ob prisotnosti inštruktorjev HEP NOC po sistemu en 

inštruktor ena delovna skupina, 
- monterji/vzdrževalci sodelujejo pri realizaciji najmanj enega delovnega naloga (praktična izvedba vaje 

oziroma naloge DPN), 
- koordinatorji sodelujejo pri realizaciji najmanj enega delovnega naloga (Priprava delovne 

dokumentacije oziroma izdaja delovnega naloga, pregled priprave DPN, nadzor nad izvajanjem DPN). 
 
Zaključek usposabljanja: 

- zaključna razprava, 
- pisni preizkus znanja. 

5 ZAKLJU ČKI 

V skladu z načrtom uvajanja DPN v slovenske distribucije je izvedena analiza uspešnosti projekta DPN na NN in 
SN-C s ciljem vzpostavitve nadzornih funkcij in ugotavljanja potrebe po nadaljnjih ukrepih za izboljšanje 
procesa izvajanja DPN v posameznih elektro distribucijskih podjetjih (EDP). 
 
Analiza je vključila pregled upoštevanje predpisov, standardov in sistemskih priročnikov, uporabo predpisane 
osebne varovalne opreme (OVO), opreme in orodja ter vsebine in števila opravljenih delovnih nalogov DPN na 
lastnem omrežju, kar je natančno predstavljeno v poročilih in rezultatih ankete na posebej pripravljen vprašalnik, 
na katerega so odgovorili koordinatorji in monterji, ki izvajajo DPN. 
 
PS DPN je na osnovi izsledkov analize in predlogov nadaljnjih aktivnosti, ki so bili predstavljeni na strokovni 
delavnici sprejel usmeritve za nadaljnje korake in sicer: 

1. Vztrajati na minimalnem obsegu teoretičnega in praktičnega usposabljanja koordinatorjev in monterjev 
za DPN (ciklus 2 leti): 

a. obdržati strokovno delavnico kot osnovo za teoretično usposabljanje koordinatorjev z 
možnostjo večjega vključevanja monterjev, 
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b. obdržati izvedbo konkretnega naloga za DPN na omrežju kot osnovo za praktično 
usposabljanje koordinatorjev in monterjev ob nadzoru strokovnjakov – inštruktorjev iz HEP 
NOC in C&G. 

2. Uporabiti letne notranje presoje (ISO 9001, OHSAS 18001) za nadzor in analizo izvajanja DPN 
oziroma ukrepanje (Demingov PDCA ciklus »plan, do, check, act« je idealen za obvladovanje procesa 
DPN, ker uvaja aktivnosti „planiraj, izvrši, preveri, ukrepaj“ oziroma spodbuja proces trajnih izboljšav 
DPN) – na tak način lahko dosežemo cilj »NIČ NEZGOD«, 

3. Podpreti spremembe in dopolnitve PVDNET (pobuda na MDDSZ), 
4. Aktivneje se vključiti v delo LWA in sodelovanje na ICOLIM 2017 v Strasbourgu. 

 
Usmeritve za nadaljnji razvoj DPN v EDP: 

- EDP bodo preučili možnost usposabljanja na vseke štiri leta na poligonu 2014 v kolikor bodo ocenili, da 
je za vzdrževanje kompetentnosti to organizacijsko in finančno izvedljivo, 

- EDP in C&G bodo ob spremembah sistemskih priročnikov za DPN na NN in SN-C vnesli popravke na 
področju vzdrževanja kompetenc (ukinitev vsakoletne osvežitve znanja) in zavzeti stališče do 
priporočila SIST EN 50110-1, Priloga B, toč. B.1.1 »Pregled pooblastila za delo pod napetostjo in sicer 
da se izdana pooblastila preverijo najmanj enkrat na leto.«, 

- za uspešno nadaljevanje izvajanja DPN v EDP je smiselno ob podpori uprave in ostalih vodstvenih 
delavcev za uspešno uvajanje in uveljavljanje DPN oblikovali tehnično skupino za izvajanje DPN, ki bi 
bila imenovana izmed strokovnjakov (uprava izmed vodstvenih delavcev imenuje skrbnika projekta, ki 
bo poskrbel za zagotovitev virov (človeški, finančni in materialni viri) za zagotavljanje nemotene 
izvedbe projekta uvajanja DPN): 

o varstva in zdravja pri delu, 
o obratovanja in vzdrževanja, 
o izvajanja vzdrževanja in gradenj, 
o projektiranja, 
o drugih strokovnjakov, ki jih problematika zanima ter 
o zunanjih sodelavcev (C&G, HEP NOC). 

- EDP in C&G bod mednarodno aktivni – imenovani so predstavniki v LWA (Štern – EG in Lovrenčič – 
C&G), ki se bosta udeležila ICOLIM 2017 v Strasbourgu, imamo predstavnika (Lovrenčič – C&G) tudi 
v delovni skupini CIGRE B2.64 (testiranje opreme in usposabljanje za DPN), 

 
PS DPN je analizirala odgovore anketirancev (M + K) na vprašalnik v zvezi z izvajanjem DPN na NN [17-19], 
ki obsega 98 vprašanj. Anketiranci so vestno in zelo pozitivno ter optimistično odgovarjali v zvezi z uvajanjem 
in izvajanjem DPN. Nekaj vprašanj si zasluži posebno pozornost PS DPN, in sicer dolžni smo razpravljati o 
ugotovitvah in možnih usmeritvah: 

- Zanimivo je ob analizi »Osnovni uvodni podatki o anketirancih«, da so se tako M + K v svoji praksi 
pred usposabljanjem za DPN posluževali metode DPN, čeprav so bili delovni nalogi razpisani za 
breznapetostno stanje (imeli so tudi kontakt z električnim oblokom), 

USMERITEV: Povečati nadzor pri delu v breznapetostnem stanju ali sprejeti usmeritev anketirancev, da bi se 
tudi ostali M morali usposobiti za DPN. 

- Ob analizi se predvsem odpira vprašanje vseživljenjskega učenja oziroma pomanjkanje branja 
sistemskih priročnikov oziroma osvežitve teoretičnega znanja (predvidevamo lahko, da so nazadnje 
prebrani ob osnovnem usposabljanju), 

USMERITEV: Spodbujati branje sistemskih priročnikov vsaj pred obnovo znanja vsake dve leti – preučiti 
možnost periodičnega nekoliko poudarjenega teoretičnega predavanja s povzetkom priročnikov. 

- Ob analizi »Kompetentnost za izvajanje DPN na NN« je izraženo zadovoljstvo nad doseženim znanjem 
kar močno vpliva na področje »Varnost in zdravje (VZD) pri DPN na NN« vendar se ponovno čuti 
pomanjkanje potrebe za sistemskim usposabljanjem in obnovo znanja, celo dodatnem usposabljanju na 
poligonu in izmenjavi izkušenj, 

USMERITEV: Spodbujati zavedanje (M + K), da je za kompetentnost in za varno delo nujno potrebno 
vseživljenjsko učenje. 

- Anketiranci v poglavju »Kompetentnost za izvajanje DPN na NN« pogrešajo spodbujanje in 
prepoznavanje možnosti in potrebe izvajanja DPN na nivoju vodij nadzorništev, kar je ovira na 
področju razvijanja kompetentnosti v EDP, 

USMERITEV: Spodbujati zavedanje in zahtevati razpis delovnih nalogov po globini omrežja še posebej v tistih 
nadzorništev, kjer je opaziti pasiven odziv do DPN (glej statistiko razpisanih delovnih nalogov DPN). 

- Med monterji (M) se na področju »Varnost in zdravje (VZD) pri DPN na NN« zaznava negotovost o 
usposobljenosti za nudenje prve pomoči, 
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USMERITEV: Opraviti dodatne razgovore z monterji in preveriti dejansko stanje usposobljenosti za nudenje 
prve pomoči ob električnem udaru. 

- M + K so odločni pri ugotavljanju pozitivnega vpliva DPN na področje »Management kakovosti 
oziroma zagotavljanje kakovosti pri izvajanju DPN na NN« pri čemer je pri M pomanjkanje vednosti, 
kaj pomenita kazalca SAIDI in SAIFI, 

USMERITEV: Seznaniti monterje s pomenom kazalcev SAIDI in SAIFI kot merila uspešnosti EDP, 
- Presenetljivo je, da se nekateri M v sklopu vprašanj »Učinkovitost in uspešnost pri izvajanju DPN na 

NN« komaj strinjajo z ugotovitvijo, da »vzdrževanje sončnih elektrarn je uspešno le z metodo DPN  
(varnost zaradi sončnega generatorja z DC napetostjo nad 120 V)«. 

USMERITEV: Seznaniti monterje z možnimi nevarnostmi pri vzdrževanju SE zaradi električnega udara 
napetosti nad 120 V DC. 

- V sklopu »Dodatek« znova zaznamo, da se dela opravljajo rutinirano v breznapetostnem stanju ter da ne 
potrebujejo dodatnega usposabljanja; izražajo zadovoljstvo in motiviranost za izvajanje DPN, vendar ne 
vidijo možnosti napredovanja zaradi izvajanja DPN. 

USMERITEV: Bolj aktivno seznanjati monterje z možnostmi napredovanja oziroma osebnostnega razvoja in 
novostmi v EDP. 
 
Dosledna notranja in zunanja presoja v dveletnem ciklusu bo temelj za obvladovanje zastavljenih procesov DPN 
ter garant za izboljšanje le-tega z možnostjo razširitve na večje število izvajalcev in poseganje na zahtevnejše 
aktivnosti, kot je izvajanje DPN na SN na omrežju, saj v tem trenutku obvladujemo le čiščenje TP. 
 
S procesi nadzora oziroma z doslednim izvajanjem notranjih in zunanjih presoj bomo dosegli trajni cilj izvajanje 
DPN oziroma vzdrževanje EEP brez nezgod kar bo potrdilo svetovni trend »nič nezgod« pri izvajanju DPN na 
vseh nivojih napetosti [28,29]. 
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