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Povzetek: Delo pod napetostjo (DPN) je orodje preventivnega vzdrževanja, ki se je uveljavilo v slovenskih 
prenosnih razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) na nizkonapetostni (NN) opremi oziroma postrojih. 
ELES je med prvimi podprl idejo uvajanja DPN v slovensko okolje. Takoj po prevzemu sistemskih priročnikih 
za DPN na NN, ki jih je vključil v interna varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih, 
so se vzdrževalci RTP vključili v usposabljanje za izvajanje DPN na NN opremi v RTP. Po zaključenem 
osnovnem usposabljanju ter nakupu osebne varovalne opreme (OVO) ter orodja po pridobitvi pooblastil so 
vzdrževalci začeli uporabljati DPN na NN v vseh RTP-jih ko gre za preglede, čiščenje in vzdrževalna dela v NN 
razdelilnih omarah, omarah zaščite, akumulatorskih baterijah in drugo. Pozitivne izkušnje izvajanja DPN na NN 
so podprte z obnovitvenim usposabljanjem vzdrževalcev v dvoletni periodiki na specializiranem poligonu za 
DPN. Vzdrževalci tako vzdržujejo kompetence izvajanja DPN na NN. V zadnjem obdobju se v svetu DPN s 
srednjenapetostnih (SN) in visokonapetostnih (VN) daljnovodov seli tudi na vzdrževanje distribucijskih 
transformatorskih postaj SN/NN in VN prenosnih RTP. Trendi DPN na VN so presenetljivi, saj se je DPN od 
čiščenja ali pranja izolatorjev razvilo v najzahtevnejše aktivnosti kot so zamenjava VN opreme ali celo 
zamenjave zbiralk pod napetostjo tudi z uporabo helikopterjev in robotov. 
 
Klju čne besede: preventivno vzdrževanje, DPN na NN, prenos, RTP, ELES, trendi, DPN na VN, helikopter 
 

EXPERIENCES WITH LIVE WORK IMPLEMENTATION DURING 
PREVENTIVE MAINTENANCE OF SUBSTATIONS IN SLOVENIA A ND 

GLOBAL TRENDS 

Abstract:  Live work is a tool of preventive maintenance, which has been implemented in Slovenian 
transmission substations (S/S) on low voltage (LV) equipment and installations. ELES was one of the first to 
support the idea of introducing LW to the Slovenian environment. Immediately after approving the system 
handbooks for LW on LV that imposed these principles into internal safety rules for work in/on electrical plants 
and installations, the S/S maintenance workers took part in the training for carrying out LW on LV equipment in 
S/S. After completing the basic training and purchasing personal protective equipment (PPE) and tools and after 
receiving LW certificate, the maintenance workers started using LW on LV in all S/S when carrying out 
inspections, cleaning and maintenance works on LV distribution cabinets, protection cabinets, batteries and other 
equipment. The positive experience with LW on LV are supported by the refresher training for maintenance 
workers every two years on a specialized testing ground for LW. This ensures that the workers maintain their 
competences for carrying out LW on LV. Globally we can observe that in the last period LW is moving from 
medium (MV) and high voltage (HV) overhead lines to maintenance of MV/LV distribution transformer stations 
and HV transmission S/S. The trends with LW on HV are surprising, since LW when cleaning or washing 
insulators has developed into the most demanding activities such as replacement of high voltage equipment or 
even replacement of energized busbars (also by using helicopters and robots). 
 
Keywords: preventive maintenance, LW on LV, transmission, S/S, ELES, trends, LW on HV, helicopter
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1 UVOD 

ELES je bil med prvimi podjetji, ki so podprla idejo uvajanja dela pod napetostjo (DPN) v slovensko okolje. V 
letu 2006 se je pridružil Konzorciju DPN, ki je bil ustanovljen z namenom uvajanja in usposabljanja DPN za 
podjetja prenosa in proizvodnje električne energije ter industrije [1-3]. 
 
Kot podjetje za prenos električne energije je ELES prepoznal prednosti DPN kot orodja preventivnega 
vzdrževanja v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) na nizkonapetostni opremi (NN). 
 
Omeniti je potrebno, da je ELES podprl prevod standarda Obratovanje električnih inštalacij SIST EN50110-1 
[4,5], ki poleg veljavnega pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka [6], daje novejše 
usmeritve pri delih v/na električnih postrojih. 
 
Pri preventivnem vzdrževanju, z usposobljenim kadrom, v vseh štirih regionalnih centrih za infrastrukturo 
prenosnega omrežja – CIPO (Ljubljana, Maribor, Podlog Divača), v RTP-jih redno izvajajo metodo DPN na NN. 

2 USPOSABLJANJE MONTERJEV IN KOORDINATORJEV ELES-A 

Kot je bilo navedeno že uvodoma, je ELES leta 2006 pristopil k Konzorciju DPN ter prevzel preverjeno 
tehnologijo DPN, kar predstavljajo sistemski priročniki. 
 
Po prevzemu sistemskih priročnikov za DPN na NN, je le te vključil v interni dokument, ki opredeljuje zahteve 
za delo na postrojih v ELES-u, dokument se imenuje »Varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih 
in postrojih« [7]. 
 
Zaradi uvajanja DPN je bila potrebna tudi revizija izjave o varnosti z oceno tveganja. 

2.1 Usposabljanje monterjev in koordinatorjev 

V aprilu 2008, ko je bilo izvedeno prvo usposabljanje za DPN na specializiranem poligonu za DPN v HEP NOC, 
se je s strani ELES-a, usposabljanja udeležil predstavnik strokovne službe varnosti in zdravja pri delu. 
 
ELES je preučil programe, ki se izvajajo za podjetja vključena v Konzorcij DPN, ter sprejel odločitev, da se 
usposabljanje za DPN na NN izvaja v programih: 

- koordinatorji DPN (DPN/NN-K), ki je osnovan na pripravi in izdaji varnostne in delovne 
dokumentacije za izvajanje DPN na NN, nadzoru nad izvajanjem, itd., 

- vzdrževalci DPN – nizkonapetostne inštalacije (DPN/NN-N), ki je pripravljen za izvajanje DPN v NN 
omaricah in NN opremi v RTP, z deli kot so npr. zamenjava varovalnih podnožij z uporabo 
premostitev, revizija NN opreme in čiščenje, itd.. 

 
Vzdrževalci in koordinatorji poleg strokovnega teoretičnega in praktičnega dela, pridobijo vsa potrebna znanja o 
postopkih in pogojih izvajanja del, uporabi osebne varovalne opreme, orodij, itd.. 
 
Prvo usposabljanje vzdrževalcev in koordinatorjev ELES-a za izvajanje DPN na NN opremi v RTP, je bilo 
izvedeno v aprilu 2011. Usposabljanja se je udeležilo 5 vzdrževalcev in 6 koordinatorjev iz vseh CIPO. 
 
Uvodoma je bilo izvedeno teoretično usposabljanje, s spoznavanjem zakonskih zahtev (ZVZD-1 [8], pravilnik 
[6], sistemski priročniki [9-11]), v trajanju 1 dneva v RTP Pekre. 
 
Sledilo je usposabljanje na specializiranem poligonu za DPN v HEP NOC in sicer, teoretično in praktično 
usposabljanje za vzdrževalce (izvajalce) v trajanju 10 dni in teoretično usposabljanje (spoznavanje zahtev 
sistema izvajanja DPN na NN) koordinatorjev v trajanju 3 dni. 
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Slika 1: Usposabljanje vzdrževalcev na poligonu HEP NOC (vir: C&G). 

 
Po zaključenem usposabljanju na poligonu, je sledil nabor in nakup osebne varovalne opreme (OVO) ter orodja. 
 
V septembru 2011 je bilo v RTP Gorica izvedeno praktično usposabljanje na lastnih napravah, ob nadzoru 
inštruktorjev za DPN in specialista C&G. 
 
Po uspešno zaključenem usposabljanju je ELES izdal pooblastila vzdrževalcem in koordinatorjem. 
 
V letu 2015 so bili dodatno usposobljeni trije vzdrževalci iz CIPO Maribor, Podlog in Ljubljana. S tem je bila v 
teh CIPO odpravljena težava sestavljanja ekipe DPN med sosednjimi CIPO, saj je bil prvotno iz vsakega CIPO 
usposobljen le en vzdrževalec. Po povečanju števila usposobljenih vzdrževalcev, se je povečal tudi obseg 
izvajanja DPN. 
 
V letu 2017 je planirano usposabljanje novega vzdrževalca, s čimer je pričakovati ponoven trend povečanja 
aktivnosti DPN. 
 
Pozitivne izkušnje izvajanja DPN na NN so podprte z rednim obnovitvenim usposabljanjem vzdrževalcev in 
koordinatorjev, v dvoletni periodiki na specializiranem poligonu za DPN v HEP NOC, s čimer je zagotovljeno 
vzdrževanje kompetenc za izvajanja DPN na NN.  
 

     Tabela 1: Status usposobljenosti vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN na NN (status 31.12.2016) 

CIPO Usposabljanje V / K Pooblastilo V / K 

Ljubljana 2 / 1 2 / 1 

Maribor 2 / 3 2 / 2 

Podlog 2 / 1 2 / 1 

Divača 2 / 2 1 / 2 

SKUPAJ 8 / 7 7 / 6 
OPOMBA: V – vzdrževalec; K – Koordinator. Razlika med usposobljenimi V/K in z izdanimi pooblastili V/K 

v statusu izhaja iz dejstva, da nekateri usposobljeni ne sodelujejo v procesu DPN. 

2.2 Obdobno usposabljanje in vzdrževanje kompetenc 

Skladno z zahtevami ZVZD-1 [8], sistemskih priročnikov DPN na NN [9-11] in ter priporočili SIST EN 50110-
1:2013 [5], da se najmanj vsaki dve leti izvede usposabljanje obnove znanja, ki obsega teoretični in praktični del 
s preizkusom znanja v skladu je bila sprejeta odločitev, da se obdobno usposabljanje izvaja na specializiranem 
poligonu za DPN na NN. 
 
Vzdrževanje kompetenc oz. strokovne usposobljenosti, je eden od najpomembnejših procesov tehnologije DPN, 
da se zagotavlja visoko raven varnosti pri delu in optimalno izvajanje DPN na NN. 
 
Teoretično in praktično obdobno usposabljanje vzdrževalcev in koordinatorjev za DPN na NN se izvaja v 
periodiki dveh let v trajanju dveh dni. 
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Teoretično usposabljanje vzdrževalcev zajema ponovitev sistemskih priročnikov SPID, PID, TOOO za DPN na 
NN [9-11] ter predstavitev novosti na področju DPN, pisni preizkus znanja ter pripravo na izvedbo vaj. 
Praktično usposabljanje pa različne vaje na NN opremi kot so zamenjava podnožja varovalke, zamenjava 
zbiralke s premostitvijo, revizija omarice in čiščenje, itd.. 
 
Teoretično usposabljanje za koordinatorje vsebuje ponovitev SPID, PID, TOOO, standardizacijo, analiza 
odnosov v timu, ki sodeluje pri izvajanju DPN na NN itd. [9-11]. 
 
Vzdrževalci in koordinatorji za DPN na NN na osnovi razgovorov s inštruktorji DPN sprejemajo usmeritve 
glede: 

- nadaljnjega usposabljanja in vzdrževanja kompetenc, 
- priporočil za notranjo kontrolo izvajanja DPN, 
- delovne dokumentacije (primeri iz dosedanje prakse), 
- dopolnitve kompleta opreme in orodij. 

 
Obdobno teoretično in praktično usposabljanje je bilo izvedeno v septembru 2013 (5 vzdrževalcev in 5 
koordinatorjev) ter v septembru 2015 (4 vzdrževalci in 5 koordinatorjev). Sprejet je plan, da se naslednje 
obdobno usposabljanje izvede v septembru 2017 (7 vzdrževalcev in 6 koordinatorjev). 

3 IZVAJANJE DELA POD NAPETOSTJO V RTP-JIH ELES 

Pred pričetkom izvajanja DPN na NN je bilo potrebno izpolniti zahteve 54. člena Pravilnika o varstvu pri delu 
pred nevarnostjo električnega toka [6]: 

- prevzeti sistemske priročnike za DPN na NN, 
- v izjavi o varnosti evidentirati tveganja na delovnih mestih, ki izhajajo iz DPN na NN ter jih ustrezno 

ovrednotiti in določiti ukrepe za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo, 
- dopolniti varnostna pravila za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih, 
- urediti varnostne dokumente za DPN na NN, 
- usposobiti vzdrževalce in koordinatorje, 
- zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo in orodje. 

 
Ko so bili izpolnjeni vsi pogoji iz 54. člena Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka [6], 
so vzdrževalci začeli uporabljati DPN na NN v vseh RTP-jih, ko gre za preglede, čiščenje in vzdrževalna dela v 
NN razdelilnih omarah, omarah zaščite, akumulatorskih baterijah in drugi opremi. 
 
Obrazci, ki se uporabljajo pri izvajanju DPN na NN, so pripravljeni skladno s priročniki [9-11]: 

- Delovni nalog za delo pod napetostjo, 
- Priprava za delo pod napetostjo, 
- Dovoljenje za delo pod napetostjo. 

 
Za izvajanje DPN na NN je bil dogovorjen postopek izdaje dokumentov. 
 
Za aktiviranje konkretnega DPN se uporablja obstoječi Nalog za delo (ELES – Maximo), v katerem je 
predvidena možnost izvajanja DPN na NN. Nalogu za delo sledijo dokumenti, kot je navedeno v preglednici 
spodaj. 

Tabela 2: Dokumenti za DPN na NN ter njihovo sosledje in izdajanje 
Oznaka dokumenta Naziv dokumenta Kdo ga izda Kdo ga sprejme 

DPN-1 Delovni nalog za 
DPN 

Koordinator Vodja del 

DPN-2 Priprava za delo 
pod napetostjo 

Monter in Vodja 
del 

Koordinator 

DPN-3 Dovoljenje za delo 
pod napetostjo 

Koordinator Vodja del 

 
Zaradi uvedbe tehnologije DPN na NN, je bila izvedena revizija izjave o varnosti, kjer so bila za delovna mesta s 
področja vzdrževanja EE naprav evidentirana tveganja, ki izhajajo iz DPN na NN. Tveganja so bila ustrezno 
ovrednotena ter določeni ukrepi za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo. 
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V varnostnih pravilih za delo v/na elektroenergetskih objektih in postrojih [7], je že bila predvidena možnost 
izvajanja DPN, dopolnjena pa so bila z zahtevami za DPN na NN oz. so bili vključeni sistemski priročniki SPID, 
PID, TOOO za DPN na NN [9-11], ki predstavljajo preverjene delovne postopke in metode. Sistemski priročniki 
so bili objavljeni tudi na intranetu. 
 
V letu 2011, ob uvajanju DPN na NN, je bil opravljen okvirni nabor del za DPN na NN. Koordinatorji in 
vzdrževalci so na podlagi izkušenj in lastne prakse na področju vzdrževanja RTP, definirali naslednja dela, ki so 
potencialno utemeljena za izvajanje z metodo DPN na NN: 

- zamenjava prenapetostnih odvodnikov v razdelilnih omaricah LR in krmilnih omaricah, 
- čiščenje omaric LR in krmilnih omaric, 
- zamenjava relejev, avtomatov, kontaktorjev, varovalk v omaricah LR in krmilnih omaricah, 
- priklop novega porabnika, npr. na razvod LR, 
- popravilo in zamenjava merilnih naprav (števcev) na sekundarni strani IT (NIT). 

 
 

 
Slika 2: Zamenjava tripolnega stikala v razdelilniku (vir: C&G). 

 
 

 
Slika 3: Izvedba čiščenja omarice (vir: C&G). 

 
 

 
Slika 4: Priklop novega dovodnega kabla za "RAZDELILEC RKL" in odklop starega za klimatizacijo (vir: 

ELES). 
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Med DPN na NN, prevladuje čiščenje omar in zategovanje spojev v omarah lastne rabe enosmerne in izmenične 
napetosti, ki predstavlja preko 50 % delovnih nalogov za DPN. 
 

Tabela 3: Pregled obsega DPN 
Leto Št. ND za DPN Št. ur DPN [ure] 
2012 35 189 
2013 26 161 
2014 19 96 
2015 26 96 
2016 33 266 

Opomba: vir podatkov IS Maximo 
 
Iz pregleda del DPN je opaziti upadanje števila DPN med 2012 in 2014. Vzrok je v dejstvu, da je bil v vsakem 
CIPO usposobljen en vzdrževalec, drugi vzdrževalec pa je ob delih prišel iz sosednjega CIPO, kar je pomenilo 
težjo uskladitev del, saj je potrebno upoštevati zahtevo, da sta za izvedbo DPN potrebna vsaj dva usposobljena 
vzdrževalca. Podobna težava je tudi v nekaterih distribucijskih podjetjih, kjer so monterji razpršeni po različnih 
nadzorništvih. 
 
V letih 2015 in 2016 je opaziti povečanje aktivnosti DPN, saj so se v CIPO Maribor, Podlog in Ljubljana 
dodatno usposobili novi vzdrževalci, kar pomeni da so v navedenih CIPO sedaj usposobljena po dva 
vzdrževalca. 

4 IZVAJANJE DPN V RTP-JIH PRENOSNIH OMREŽIJ V TUJINI 

DPN na VN na prenosnih omrežjih se izvaja v svetu (Brazilija, Indija, JAR, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, 
Rusija, Ukrajina, ZDA) in večini evropskih držav (Belgija, Francija, Italija, Madžarska, Nemčija, Norveška, 
Poljska, Romunija, Španija, Švedska, …). Dela se izvaja tako na daljnovodih kot tudi RTP-jih [12]. 
 
Zgodovina razvoja DPN na VN je zelo kompleksna, saj je odvisna od avtorjev, ki so jo popisali (ali so je pisali 
avtorji z zahoda ali vzhoda). Vsi so si enotni, da se je DPN na oddaljenosti začelo v Ohiu, ZDA, leta 1913 na 11 
kV z uporabo lesene palice. V ZDA se je do začetka 1930-tih DPN izvajalo do 66 kV. Postopoma je prišlo do 
prehoda na 110 kV ter 220 kV, pri čemer se šteje zamenjava izolatorja na DV 287 kV Hoover Dam-Los Angeles 
kot velika prelomnica. Z razvojem materialov predvsem izolacijskih palic, se je DPN na VN razvijalo do 
današnjih napetosti 400 kV in višje. Leta 1959 s pojavom izolacijskih palic iz steklenih vlaken zalitih v smolo ter 
z jedrom iz pene, se v ZDA in drugod po svetu (npr. Kanada), DPN postopoma uvaja tudi na 345, 500 in 765 
kV. V poznih 1960-tih je v laboratoriju podjetja Ohio Brass Company, ZDA, razvita metoda DPN na potencialu, 
saj so uspešno razvili metodo DPN iz izolacijske košare na tovornjaku [12-14]. 
 
S prehodom DPN v Evropo v 1960-tih, v Francijo in na Švedsko, DPN na VN dobi nov zamah in sicer obeh 
metod dela, kot jih standard SIST EN 50110-1 opisuje [5]: 

- Delo z izolacijskimi palicami – delo na varni razdalji (Hot stick working – Safe clearance working) - Pri 
delu na razdalji ostane delavec na točno določeni razdalji do delov pod napetostjo in delo opravlja z 
izolacijskimi palicami. 

- Delo z golimi rokami – delo na potencialu (Bare hand working) - Pri tem načinu dela delavec opravlja 
delo na istem potencialu, kot so deli pod napetostjo, in je v neposrednem stiku z njimi; glede na okolico 
pa je zadostno varovan. 

 
Najprej so se pričela izvajati enostavnejša dela na daljnovodih kot npr. čiščenje in zamenjava izolatorjev, ter 
napredovala v najzahtevnejša dela v RTP-jih kot npr. zamenjava VN opreme ali celo zamenjave zbiralk pod 
napetostjo. Razvoj aktivnosti DPN na VN je podprt tudi z uporabo najsodobnejše opreme med drugim uporaba 
helikopterjev in robotov [12]. 
 
Izvajanje DPN na VN je predstavljeno v številnih strokovnih člankih na specializiranih konferencah ali 
kongresih (IEEE-ESMO, ICOLIM, CITTES, …) v ZDA, Evropi ali Argentini. Slovenija je od leta 2011 
pridružena članica LWA (Live Working Association), kar je postala s povabilom organizatorja HEP v Zagrebu 
na 10. konferenci. Slovenski strokovnjaki se udeležujemo konferenc ICOLIM (International Conference on Live 
Line Maintenance) od leta 2008 v Torunu, Poljska (9. konferenca) in smo aktivni člani odborov LWA. 
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Dosegljivi so nam vsi objavljeni referati, katerih je več kot 650, od 1. konference do zadnje 12. konference, 
ICOLIM 2017, ki je bil aprila 2017 v Strasbourgu [15-18]. 
 
Aktivni smo tudi v delovnih skupinah CIGRE, in sicer [12]: 

- Joint Working Group B2/B3.27 (JWG 27) Live Work – A Management Perspective – sodelovali smo 
od leta 2010 do 2013, ko je izdana tehnična brošura TB št. 561, 

- WG B2.64 Inspection and Testing of Equipment and Training for Live-Line Work on Overhead Lines – 
sodelovali smo v pobudi ustanovitve delovne skupine avgusta 2014, ki je začela delovati leta 2016. 

 
Tehniška brošura CIGRE, TB št. 561, je bila napisana s ciljem, da je v podporo TSO (npr. ELES) pri uvajanju 
DPN na VN, saj je pisana kot priročnik vodstvom, ki so sprejela odločitev, da začnejo z izvajanjem DPN na VN. 
Predstavljeno je DPN na VN na DV in v RTP (bogato slikovno gradivo) od lažjih do najbolj zahtevnih del. 
 
Nekaj primerov DPN na VN na DV: 

- popravilo vodnikov, 
- zamenjava izolatorskih verig, 
- zamenjava zateznih izolatorskih verig z uporabo robota, 
- delo s uporabo helikopterja. 

 

  
Slika 5: Popravilo faznega VN vodnika (vir: C&G). 

 

   
Slika 6: Zamenjava VN  izolatorske verige (vir: C&G). 
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Slika 7: Zamenjava VN izolatorske verige (vir: [12]). 

 

   
Slika 8: Zamenjava VN izolatorske verige (vir: [12]). 

 
 

    
Slika 9: Uporaba helikopterja in robota, ki odmikajo VN vodnike pod napetostjo (vir: [12,19]). 

 
 
DPN na VN v RTP je veliko zahtevnejše kot na DV, saj je največji problem izvedba del v omejenem prostoru 
oz. gostota različne VN opreme od zbiralk do naprav. Nekaj primerov DPN na VN v RTP: 

- zamenjava opreme, 
- delo s uporabo helikopterja. 
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Slika 10: Zamenjava VN ločilnika in montaža zbiralk v RTP (vir: [14]). 

 

      
Slika 11: Kompleksno DPN na VN v RTP z uporabo helikopterja in izolacijskih odrov (vir: [12]). 

5 ZAKLJU ČKI 

DPN na NN je v ELES-u v uporabi pri preventivnem vzdrževanju v razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) 
na nizkonapetostni opremi. Po začetnem usposabljanju v letu 2011, se je usposabljanje dodatnega kadra izvedlo 
v letu 2015, planirano pa je tudi za 2017. 
 
Z obdobnim usposabljanjem vsaki dve leti na specializiranem poligonu v letih 2013, 2015 in znova v letu 2017, 
se vzdržujejo kompetence usposobljenim vzdrževalcem in koordinatorjem, s čimer se ohranja ustrezna raven 
usposobljenosti in posledično kvaliteten in strokoven pristop in izvajanje DPN na NN opremi. 
 
DPN na NN se uporablja od enostavnejših opravil kot so čiščenje omaric in zategovanje spojev v omarah lastne 
rabe, kot tudi zahtevnejših DPN na NN z uporabo premostitev npr. priklop novih porabnikov in odklop oz. 
prestavitev starih porabnikov. 
 
DPN na visokonapetostnih nivojih se v tujini uporablja predvsem na daljnovodih, porast izvajanja pa je tudi v 
RTP-jih. Pogosta je uporaba najsodobnejših tehnologij oz. opreme tudi kot sta helikopter in robot. 
 
Zaradi velikega finančnega vložka za usposabljanje ter predvsem nakup opreme, se DPN na VN najverjetneje v 
slovenskem prenosnem omrežju v bližnji prihodnosti še ne bo izvajalo. Ambicije za DPN na VN je potrebno 
ohranjati kljub temu, da imamo majhno prenosno omrežje, vendar na strateško pomembni legi, nenazadnje pa v 
evropskem prostoru veliko držav aktivno izvaja DPN na VN, tudi sosedski državi Italija in Madžarska. Nekaj 
specializiranih evropskih montažnih podjetij npr. iz Madžarske in Romunije, je pripravljeno tudi na našem 
omrežju, opraviti DPN na VN, ko se izkaže potreba za tovrstno aktivnost preventivnega vzdrževanja. 
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