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Povzetek - Slovenska elektrodistribucijska podjetja (EDP) že nekaj let uspešno izvajajo vzdrževalna dela v sklopu 

dela pod napetostjo (DPN) tako na nizki napetosti (NN), kot tudi na srednji napetosti (SN). V podjetju Elektro 

Gorenjska (EG) so že v letu 2015 pristopili k sistemskemu načrtovanju opravljanja revizij SN transformatorskih 

postaj z metodo DPN. V referatu so predstavljene večletne izkušnje evropskih distribucijskih sistemskih 

operaterjev (DSO) oziroma sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja pri izvajanju DPN na SN. 

Predstavljeni so vplivi na kazalnike zanesljivosti napajanja odjemalcev v obdobju 2014 – 2016 in prednosti 

izvajanja vzdrževalnih del z metodo DPN na SN v Elektro Gorenjska ter narejena je vzporednica s tujimi 

izkušnjami učinkov DPN na izboljšanje kazalnikov SAIDI – kazalec povprečnega trajanja izpada sistema (System 

Average Interruption Duration Index) in SAIFI – kazalec povprečne frekvence izpada sistema (System Average 

Interruption Frequency Index). 

 

Ključne besede: delo pod napetostjo, učinkovitost, zanesljivost napajanja, SAIDI, SAIFI. 

 

 

THE EFFECTS OF CARYYING OUT LIVE WORKING (LW) ON MV ON 

THE INDICATORS OF POWER SUPPLY RELIABILITY 

 

Abstract - In the last several years, Slovenian power distribution companies (PDC) have been successfully 

carrying out maintenance works within the framework of live working (LW) on both low voltage (LV) and medium 

voltage (MV). In 2015, the utility company Elektro Gorenjska (EG) started the systematic planning of MV 

transformer station revisions with the LW method. This paper presents the multi-year experiences with carrying 

out LW on MV of European Distribution System Operators (DSOs) or system operators of the distribution 

network. It shows the effects on the indicators of power supply reliability in the period 2014–2016 and the 

advantages of carrying out maintenance works with the LW method on MV in Elektro Gorenjska, as well as the 

comparison with foreign experiences with effects of LW on the improvement of indicators SAIDI (System 

Average Interruption Duration Index) and SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). 

 

Keywords: live working, efficiency, power supply reliability, SAIDI, SAIFI. 
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1 UVOD 

Elektro Gorenjska d.d. (v nadaljevanju EG) je že v zgodni fazi pobude leta 2006 odločno podprla koncept uvedbe 

dela pod napetostjo (v nadaljevanju DPN) v slovenski elektrogospodarski prostor, pri čemer je na podlagi 

strokovnega obiska poligona za usposabljanje DPN v HEP NOC (Hrvatska elektroprivreda, Nastavno obrazovni 

centar) pisno podprla pobudo o ustanovitvi Konzorcija DPN v slovenski distribuciji in tudi aktivno sodelovala kot 

ena izmed prvih slovenskih elektro-distribucij. 

 

Konec leta 2010 se je vodstvo EG odločilo, da pospešeno začne s postopkom uvajanja DPN na nizki napetosti (v 

nadaljevanju NN), v letu 2013 pa tudi DPN na srednji napetosti – čiščenje (v nadaljevanju SN-C) v svoje delovno 

okolje (Slika 1). 

 

 
Slika 1: Predstavitev izvajanja DPN SN-C avstrijskim kolegom KNG-Kärnten Netz GmbH (Vir: EG) 

2 IZKUŠNJE PODJETJA ELEKTRO GORENJSKA PRI IZVAJANJU DPN NA NN IN SN 

Osnovni pogoj za varno izvajanje DPN je poleg strokovno usposobljenega kadra ter uporabe specialnega orodja, 

osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO) in drugih pripomočkov, predvsem ustrezno prepoznavanje potreb 

po izvajanju DPN ter priprava dokumentov za varno delo. 

 

Dokumenti za varno delo v EG so izdelani v skladu z zahtevami predpisov ZVZD-1 [1] in PVDNET [2], standarda 

SIST EN 50110-1 [3, 4], sistemski priročnikov za DPN na NN [5–7] in za SN [8, 9], elaboratov in poročil o 

uvajanju in izvajanju DPN na NN in SN – čiščenje na SN v Elektro Gorenjska d.d. [10–13]. 

 

Skozi postopek priprave teh dokumentov se opredelijo posamezne aktivnosti in podrobni koraki izvedbe DPN ter 

uporaba specialnega orodja in OVO. Za izdelavo dokumentov za varno delo ima EG edina med slovenskimi 

distributerji izdelano računalniško aplikacijo, ki omogoča hitro pripravo in elektronsko potrjevanje vseh korakov 

priprave del, evidenco ter statistiko. 

 

Za vsako DPN je potrebno pripraviti pet različnih dokumentov, ki si sledijo skladno s spodaj prikazanim 

diagramom (Slika 2). Vnos podatkov se vrši skozi uporabniški vmesnik omenjene aplikacije, kar prikazuje slika 3. 

Aplikacija je bila v celoti razvita in izdelana v okviru podjetja Elektro Gorenjska, d.d. 
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3.
Ogled lokacije DPN

KD, VD, KD(KN)

2.
Zahtevnost 

DPN

4.
Možnost 

izvedbe DPNNE
(DPN SE ZAVRNE)

5.
Prevzem in delegiranje 

naloge za DPN 
preko e-križanke

DA

1.
Prepoznava in predložitev predloga za 

DPN
(ustmeno, e-pošta; foto, lokacija, kratek opis)

6.1
Priprava naročila DPN-1

KD -> VS -> VD

SOV / SIVG
Delegiranje naloge 
preko e-križanke

6.2
Priprava DPN-2

VD -> KD

6.3
Priprava naloga DPN-3 

KD -> VD

6.4
Priprava zahtevka DPN-4

KD -> KD (KN)

6.5
Priprava dovoljenja DPN-5

KD(KN) -> VD  
(samodejno v vednost: KD, DCV)

7.
Oddaja / prevzem 
dovoljenja DPN-5

na lokaciji izvajanja DPN
KD(KN) -> VD

8.
Izvedba DPN

PRIPRAVA 
DOKUMENTOV ZA DPN

PRIPRAVA 
DOKUMENTOV ZA DPN

10.
Izdelava poročil 

o izvedenih delih 
(DPN-1, DPN-3)

P-49/6
Potrjevanje 

dokumentov za 
varno delo

9.
Oddaja/prevzem 

Obvestila o zaključku DPN-5
VD -> KD(KN)

ZAHTEVNO

MANJ ZAHTEVNO

Aktivnosti koordinatorjev in monterjev 
s pooblastilom DPN:
KD – koordinator izvajalca (SIVG)
KD (KN) – koordinator upravljavca (SOV-KN)

VD- vodja del (monter za DPN)

Aktivnosti ostalih udeležencev v procesu

Aktivnosti vodja službe izvajalca DPN (VS)

Legenda:

e-križanka

Modul 
„Pregled DPN“

P-28/1
Zahtevnica za 

material 

P-28/4
Prevzem 

materiala na 
skladišču

SIVG - Služba za izvajanje gradenj in vzdrževanja
SOV  - Služba za obratovanje in vzdrževanje
SI - Služba za investicije
DCV – Distribucijski center vodenja

DCV

Ustmeno obvestilo o 
zaključku del

s strani KD (KN)

Samodejno obvestilo
iz e-križanke
v PDF obliki 

Ustmeno obvestilo o 
pričetku del

s strani KD (KN)

 
Slika 2: Diagram postopka izvajanja DPN v EG 
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Slika 3: Prikaz vnosne maske in dokumentov iz aplikacije 

 

V obdobju od začetka izvajanja DPN na NN (oktober 2011) so v podjetju Elektro Gorenjska, d.d. izvedli že preko 

200 tovrstnih del za različne potrebe, kot so priklopi novih hišnih priključkov, predelave NN omrežij, predelave 

NN razdelilnih omaric, zamenjave posameznih elementov omrežja, zamenjava merilno krmilnih naprav, 

priključevanje sekundarne opreme v TP ter izvedba rednih vzdrževalnih del. Nekaj utrinkov DPN na NN prikazuje 

slika 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 4: Izvajanje DPN na NN (Vir: EG, foto: Aleš Nagode) 
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Na področju DPN, ki se ga v EG uvaja in uspešno izvaja že od oktobra 2011 (DPN na NN), so v letu 2013 naredili 

še en korak dalje. Dne 12.6.2013 se je namreč z izvedbo praktičnega izpita DPN na SN-C na lokaciji TP 

Likozarjeva v Kranju zaključilo usposabljanje za DPN na SN-nivoju in sicer za opravila čiščenja elektroenergetske 

opreme (EEO) in naprav (EEN). Usposabljanje so uspešno zaključili prvi trije monterji za DPN in dva 

koordinatorja za DPN na SN-C. 

 

Usposabljanje, ki je bilo organizirano v sodelovanju s podjetjem C&G d.o.o., je potekalo že od jeseni 2012, ko so 

udeleženci v prostorih in na poligonu hrvaškega centra za usposabljanje za DPN na NN in SN, HEP NOC, uspešno 

zaključili teoretični in praktični del. Za pridobitev dokončnega pooblastila za DPN na SN-čiščenje, pa je bilo 

potrebno opraviti še praktični izpit pod budnim očesom inštruktorja iz HEP NOC tudi na lastnih napravah v 

obratovanju. S tem so v EG pridobili možnost izvajanja vzdrževanja EEO in EEN, tako za lastne potrebe, kot tudi 

za potrebe zunanjih naročnikov (Slika 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Izvajanje DPN na SN – čiščenje v okviru praktičnega dela usposabljanja dne 12.06.2013 (Vir: EG, foto: 

Aleš Nagode) 

3 STATISTIKA IZVAJANJA DPN NA NN IN SN V ELEKTRO GORENJSKA 

Od začetka uvedbe podpore priprave dokumentov za varno delo v elektronski obliki v letu 2011 EG ima tudi 

možnost spremljanja posameznih aktivnosti na nivoju posameznega elektroenergetskega postroja (EEP), kot tudi 

na nivoju posameznega monterja, ki opravlja dela v sklopu DPN. Glede na dobro prakso in pozitivne izkušnje so 

v letu 2016 dodatno usposobili še tri monterje DPN SN-C. V dosedanjem obdobju (oktober 2016) so monterji 

izvedli preko 2.000 ur DPN, ki je bilo načrtovano v preko 350 dokumentih za varno delo. Na sliki 6 je prikazana 

dinamika izvajanja DPN po letih. 
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Slika 6: Število opravljenih delovnih nalog in ur dela DPN po letih (obdobje 2011–2016) 

3.1 Statistika izvajanja DPN na NN 

V preteklih letih so v EG z metodo DPN izvajali predvsem dela na NN kabelskem omrežju in priključnih omaricah 

odjemnih mest. V letu 2015 pa so pričeli s sistematičnim izvajanjem revizij transformatorskih postaj 20/0,4 kV z 

DPN. Nabor del, ki se izvajajo v sklopu DPN na NN, je naslednji: 

 

Sklop 1: Dela na odjemnem mestu: 

1. Priključevanje in prevezovanje kablov in žic v nizkonapetostnih (NN) stikalnih napravah, 

2. Zamenjava omaric za hišne priključke, 

3. Suho in mokro čiščenje nizkonapetostnih stikalnih naprav in postrojev, 

4. Delo na števčnih in priključnih napravah, 

5. Delo na NN sistemih merilnih transformatorjev, 

6. Tehnično blokiranje hišnih priključkov, 

7. Zamenjava plošče za števce in zamenjava števcev, 

8. Zaslanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo, 

9. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov. 

 

Sklop 2: Dela na nadzemnih vodih: 

10. Izdelava in demontaža nadzemnih hišnih priključkov na odcepnih stebrih, konzolah in strešnih nosilcih, 

11. Montaža in demontaža kablov in nadzemnih kablov (izolirani nadzemni vodniki) za hišne priključke, 

12. Montaža izolacije za gradbene namene (zaslanjanje in prekrivanje delov pod napetostjo), 

13. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov, 

14. Zamenjava izolatorjev in podpor na stebrih, konzolah in strešnih nosilcih, 

15. Izdelava in demontaža hišnih priključkov z izoliranimi vodi za nadzemne vode,  

16. Priključitev izoliranega nadzemnega kabla na neizolirani in izolirani sistem nadzemnega voda, 

17. Popravilo poškodovanih vodnikov na neizoliranem nadzemnem sistemu in popravilo izolacije vodnika 

(za samonosilni kabelski snop), 

18. Prenapenjanje vodnikov na izoliranih in neizoliranih vodih. 

 

Sklop 3: Dela na kabelskem omrežju 

19. Izdelava spoja med dvema kabloma s sintetično izolacijo, 

20. Rezanje kablov s plastično izolacijo, 

21. Priključevanje in demontaža kabla iz priključne omarice, odcepne omarice ali omarice za povezavo z 

omrežjem, 

22. Priključevanje ali demontaža kablov na NN plošči VN/NN postaje, 

23. Zamenjava podnožij varovalk, 

24. Pritegovanje vijačnih zvez v NN stikalnih napravah, 

25. Izdelava stisnjenih spojev za plastične kable N(A)YY z vijačnimi priključki, 

26. Montaža in demontaža prenapetostnih odvodnikov. 
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Iz slike 7 je razvidno, da se je v obdobju pričetka izvajanja DPN SN-C v letu 2014 nekoliko zmanjšala intenzivnost 

dela na NN. Vzrok gre iskati v dejstvu, da se je EG odločila, da obstoječe monterje DPN na NN nadgradimo tudi 

v monterje DPN na SN-C. V letu 2014 so v EG imeli za DPN usposobljeno ekipo treh monterjev, ki pa so jo 

dodatno okrepili s tremi monterji DPN na NN v letu 2015. 

 

 
Slika 7: Število opravljenih delovnih nalog DPN NN po letih (obdobje 2011–2016) 

 

Trenutno veljavna zakonodaja distributerjem električne energije ne nalaga spremljanja kazalnikov zanesljivosti 

napajanja na NN nivoju, posledično v tem trenutku ni moč prikazati vpliva DPN na NN na zanesljivost napajanja. 

3.2 Statistika izvajanja DPN na SN (čiščenje TP) 

V podjetju EG so se v letu 2015 odločili za sistemsko spodbujanje in načrtovanje vzdrževanja transformatorskih 

postaj SN/NN (20/0,4 kV) z metodo DPN. V primeru dela DPN na nivoju transformatorske postaje gre za 

kombinacijo dela vzdrževalnih del na SN in NN nivoju. Za učinkovito realizacijo v letih 2015 in 2016 gre 

predvsem zahvala posameznim vodjem krajevnih nadzorništev, ki so v metodi DPN prepoznali pozitivne učinke 

na kvaliteto napajanja odjemalcev (Sliki 8 in 9). 

 

 
Slika 8: Število opravljenih delovnih nalog DPN SN-C po letih (obdobje 2011–2016) 

 

 
Slika 9: Delež opravljenih revizij transformatorskih postaj SN/NN (20/0,4 kV) z metodo DPN glede na vse 

revizije po letih (obdobje 2014–2016) 
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3.3 Učinki DPN na SN (čiščenje TP) na kazalce SAIDI in SAIFI 

Trenutno so s strani slovenske Agencije za energijo (AGEN-RS) definirani minimalni standardi kakovosti 

električne energije (v nadaljevanju KEE) – področje »neprekinjenost napajanja« oziroma zanesljivost napajanja – 

le za nenačrtovane prekinitve, medtem ko za načrtovane prekinitve ti niso definirani. 

 

Učinke in motivacijo v slovenskih EDP trenutno lahko iščemo predvsem v nematerialnih in delno v materialnih 

(ekonomskih) kazalcih, kot so: 

- zadovoljstvo odjemalcev, zaradi večje zanesljivosti njihovega napajanja, 

- prilagajanje načrtovanih vzdrževalnih del rednemu delovniku, 

- obvladovanje najnovejših tehnologij, 

- večanje ugleda oz. veljave distribucijskih podjetij idr., 

- odprava nelegalnega posega na napravah pod napetostjo, 

- uporaba preverjene metode DPN, 

- zavest delavcev, da se dela opravljajo pod napetostjo, 

- boljša usposobljenost delavcev, 

- spoštovanje predpisane dokumentacije za DPN, 

- nižanje stroškov obveščanja o prekinitvi dobave električne energije zaradi del na omrežju, 

- nižanje stroškov pri pripravi in izvedbi izklopov v primeru dela v breznapetostnem stanju, 

- zmanjšanje števila poškodb na delu oz. odprava poškodb pri delu, 

- večja učinkovitost izvajanja vzdrževalnih del. 

 

Primerjava kazalnikov neprekinjenosti napajanja (SAIDI, SAIFI) za načrtovana dela med posameznimi 

distribucijskimi podjetji prikazuje spodnji diagram (Slika 10) [14,15]. 

 

     
Slika 10: Primerjava SAIDI/SAIFI posamezna EDP in SODO v obdobju 2011-2015 (Vir: AGEN-RS [14,15]) 

 

Iz podatkov je razvidno, da podjetja uporabljajo različne pristope pri načrtovanju vzdrževalnih del. Načrtovanje 

del je vsekakor odvisno od same konfiguracije omrežja, zazankanosti omrežja in stanja naprav. Kljub vsemu je 

analiza podatkov v podjetju EG pokazala, da je z uvedbo DPN možno vrednosti kazalnikov zanesljivosti napajanja 

za načrtovane prekinitve bistveno zmanjšati. Z realizacijo DPN so rezultati podjetja EG primerljivi rezultatom 

najboljših distribucijskih podjetji na evropskem kot tudi svetovnem nivoju. 

 

Za učinkovito izvajanje vzdrževalnih del na distribucijskem omrežju se v zadnjih letih uporablja več metod. Poleg 

omenjene metode DPN se v veliki meri distribucijska podjetja trudijo tudi v času del zagotoviti rezervno napajanje 

odjemalcev s pomočjo diesel elektro agregatov (DEA). 

 

V distribucijskem podjetju Elektro Gorenjska so v letu 2016 v obratovanje vključili tudi novi paket programske 

opreme SCADA sistema, ki omogoča avtomatsko beleženje napajanja odjemalcev z DEA (Slika 11). 
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Slika 11: Primerjava ocene stroškov izvedbe revizije transformatorske postaje 

 

V nadaljevanju je predstavljen poskus simulacije učinkov DPN oziroma izračuna kazalnikov neprekinjenosti 

napajanja odjemalcev. V spodnjih prikazih je predstavljeno, kakšne bi bile vrednosti kazalnikov v primeru, da 

novih metod vzdrževanja ne bi uporabili (Slika 12). 

 

   
Slika 12: Vpliv izvajanja DPN na kazalnike zanesljivosti napajanja v EG 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je z učinkovitim načrtovanjem in sistematičnim vzpodbujanjem izvajanja DPN možno 

neprekinjenost napajanja zaradi načrtovanih vzdrževalnih del zmanjšati tudi do 50 %. Posledično se v omenjenem 

obdobju ni izvedla prekinitev napajanja zaradi vzdrževalnih del več kot 30.000 odjemalcem (Slika 13). 
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Slika 13: Nemoteni odjemalci po letih (2013 – 2016) 

4 EVROPSKE IZKUŠNJE UČINKOV DPN NA KAZALCE SAIDI IN SAIFI 

Da bi lahko spremljali slovenske razmere in znotraj teh položaj podjetja EG v primerjavi z evropskimi trendi KEE 

»neprekinjenost napajanja« moramo obvladovati pogoste spremembe slovenske in evropske regulative na tem 

področju. Zgovorna je že dinamika sprememb Energetskega zakona, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08(EZ-

C), 22/10 (EZ-D), 37/11 (odločba US), 10/12 (EZ-E), 94/12 (ZDoh-2L) , ki je končno pripeljala do novega 

Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14 z dne 7. 3. 2014) ter prve spremembe EZ-1A (Uradni list 

RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015). 

 

Posledica teh pogostih sprememb so tudi spremembe v podzakonskih aktih na področju KEE in sicer do 

spremembe EZ so veljali: 

 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije (SPDOEE) (Ur. l. RS, št. 126/07, 37/11), 

 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem 

(Ur. l. RS, št. 117/04, 23/07), 

 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 

elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Ur. l. RS, št. 59/10, 52/11, NPB, 

81/12, 47/13, NPB), 

 Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, št. 73/12), 

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) (Ur. l. RS, št. 

41/11). 

Na kar sta po sprejetju EZ-1 spremenjena dva pomembna predpisa: 

 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za 

elektrooperaterje (Ur. l. RS, št. 66/15, 105/15 in 61/16), 

 Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur. l. RS, št. 59/15). 

 

Dejstvo je, da je za strokovnjake, ki niso specialisti na področju KEE, zelo zahtevno spremljanje in komentiranje 

zahtev in sprememb predpisov v zvezi s KEE. 

 

Dober primer je predpis SPDOEE, ki je doživel več sprememb po prvem dokumentu iz leta 1985. (Ur. l. SRS, št. 

27/85) prek Uredbe (117/02 in 21/03) v pristojnosti Vlade RS do sodobnih Splošnih pogojev v pristojnosti SODO 

(Ur. l. RS, št. 126/07, 37/11). Spreminjale so se zahteve KEE (Tabela 1 in 2). 

 

Uredba (Ur. l. RS št. 117/02) je v čl. 7. določila SAIFI in SAIDI (Tabela 1) ali v prehodnih določbah je SAIFI in 

SAIDI povezovala s postopnim zmanjšanjem v roku do 1.1.2008. Določene so skupne prekinitve za VN, SN in 

NN nivo ter kratkotrajne in dolgotrajne (več kot 3 minute). 

 

Po ukinitvi Uredbe AGEN-RS sprejema Akt (omrežnina) ter v prvem regulacijskem obdobju 2011 – 2012 (Ur. l. 

RS 59/10) in 2013 - 2015 (Ur. l. RS 81/12) v prilogi 1 določa SAIFI (6/5/4) in SAIDI (480/250/180 min) oziroma 

(480/180/180 min) za tri tipe SN omrežja (podeželski, mešani, mestni) – glej Tabelo 1. 
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Akt (omrežnina) je prvič določil zahtevo po kompenzaciji odjemalcu (kritje stroškov), če SODO ne dosega 

minimalne standarde KEE. 

Tabela 1. Spremembe zahtev SAIDI in SAIFI (SODO oziroma EDP) 

Prekinitev Uredba Uredba Uredba Akt omrežnina Akt omrežnina 

Ur. l. Ur. l. 117/02 Ur. l. 117/02 Ur. l. 117/02 Ur. l. RS 59/10 Ur. l. RS 81/12 

Veljavnost 31.12.2005. 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2012 1.1.2014 

SAIFI 16 12 8 6/5/4 6/5/4 

SAIDI 12 ur/720 min 9 ur/560 min 6 ur/360 min 480/250/180 min 480/180/180 min 

 

Akt (omrežnina) v letu 2015/2016 vnaša nekaj sprememb. Ciljna raven neprekinjenosti napajanja se izraža s 

parametri neprekinjenosti napajanja SAIDI in SAIFI, ki odražata nenačrtovane dolgotrajne prekinitve in so 

posledica lastnih vzrokov ter za določeno vrsto ali območje sistema (mestno, mešano, podeželsko, urbano ali 

ruralno območje ali območje distribucijskega sistema oziroma celotni sistem). 

 

AGEN-RS še naprej znižuje kriterije minimalne KEE. Vse parametre neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, 

CAIDI, CAIFI, MAIFI, AIT, AIF in AID je agencija povzela po mednarodnih standardih IEC in publikacijah 

CEER. Omenjeni parametri so uporabljeni tudi v poročilu mednarodne primerjalne analize o kakovosti oskrbe 

[16–22], ki jih pripravlja CEER in drugi regulatorji v EU in so zato mednarodno primerljivi. Opredeljena sta SAIFI 

in SAIDI (Tabela 2) za SN in NN izvode. Vrednosti parametrov se izračunajo za posamezno območje 

distribucijskega sistema, in sicer posebej za njegovo urbano območje (mestni in mešani SN-izvodi) in ruralno 

območje (podeželski SN-izvodi). 

Tabela 2. Spremembe zahtev SAIDI in SAIFI (SODO oziroma EDP) v letu 2015 

Prekinitev Akt omrežnina (SN) Akt omrežnina (NN) 

Ur. l. Ur. l. RS 66/15, 105/15, 61/16 Ur. l. RS 66/15, 105/15, 61/16 

Veljavnost 1.1.2016 1.1.2016 

SAIFI 6/5/4 16/10/8 

SAIDI 450/150/150 min 950/350/350 min 

 

Iz predstavljenega je razvidna zahtevnost spremljanja dinamike sprememb minimalnih kriterijev KEE doma, pri 

čemer so še bolj zapleteni pogoji sprememb pri sosedih in v EU, saj ni skupnega portala, ki bi omogočal redno 

spremljanje usmeritev in zakonodajnih sprememb. V pomoč so nam mednarodne primerjalne analize o kakovosti 

oskrbe, ki jih pripravlja CEER [16-22]. Kot primer smo na sliki 14 prikazali podatke nenačrtovanih SAIDI in 

SAIFI, vzetih iz CEER [22]. 

 

    
 

Slika 14: Primer podatkov nenačrtovanih SAIDI in SAIFI (Vir: CEER [22]) 
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4.1 Hrvaške izkušnje učinkov DPN na kazalce SAIDI in SAIFI 

Hrvaška agencija, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), se že nekaj let trudi, da bi uredila področje 

KEE, vendar še vedno veljajo stari predpisi: 

 Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom NN št. 14/06 (veljavno le nekaj členov), 

 Mrežna pravila elektroenergetskog sustava, NN št. 36/06 – pričakuje se priprava »Mrežna pravila 

prijenosnog sustava« i »Mrežna pravila distribucijskog sustava«  

 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, NN št. 85/15 (KEE skromno urejajo 

členi od 14 do 17) – pričakuje se do konca leta 2016 sprejem „Uvjeti kvalitete“. 

 

Splošni pogoji in mrežna pravila nista usklajena s predpisi (zakon o energiji) in jih morajo nujno harmonizirati. 

Po novi zakonodaji je HERA namreč zadolžena za pripravo in sprejem Splošnih pogojev ter HEP ODS oziroma 

HOPS za mrežna pravila. Javna razprava je potekala vendar ni zaključena, najverjetneje zaradi pristojnega 

ministrstva, ki je v zadnjem obdobju imelo druge prioritete. 

 

HERA torej še ni predpisala minimalne kriterije KEE oziroma SAIDI in SAIFI. HEP-ODS je začetkom 2006 začel 

z vzpostavitvijo sistema spremljanja prekinitev napajanja v vseh svojih enaindvajsetih distribucijskih področjih. 

Lastna programska oprema HEP ODS omogoča analizo prekinitev in statistična obdelavo, ki je predstavljena v 

načrtih in letnih poročilih HEP ODS in HERA [23–26]. Tako zbrani podatki se objavljajo na spletnih straneh HEP 

ODS in HERA [23, 24] (Slika 15). 

 

 
Slika 15: Podatki HEP ODS za SAIDI in SAIFI v obdobju 2006-2014 (Vir: [23, 24]) 

 

Zanimivo za Hrvaško in HEP ODS je, da lahko najdemo načrtovan podatek o SAIFI 8/4/2 in SAIDI 

360/240/120 min v desetletnem načrtu HEP ODS 2014–2023 [25], vendar ga ne najdemo več v načrtu 2016-2025 

[26]. 

4.2 Nemške izkušnje učinkov DPN na kazalce SAIDI in SAIFI 

Na osnovi primerjalne analize (angl. benchmarking) CEER [16–22] in dobrih kontaktov z distribucijo Bayernwerk 

AG, članico E.ON, smo pridobili zanimive podatke za to nemško distribucijo [27, 28]. Januarja 2012 so v nemških 

distribucijah za SN in NN omrežja v novem regulatornim obdobjem začele veljati nove zahteve uredbe o kakovosti 

(KEE) (ARegV, 2007) [29]. Začeli so veljati novi pogoji za srednje in velike distribucije nad 30.000 odjemalcev. 

Nemška agencija BNA (Bundesnetzagentur) je oblikovala spodbujevalno shemo, ki določa bonus/malus 

upoštevajoč nenačrtovane in načrtovane prekinitve, kar je predpisal s formulo [29]: 

 

EOt= KAdnb,t+ (KAvnb,0 + (1- Vt) · KAb,0) · (VPIt / VPI0 – PFt) · EFt + Qt + (VKt – VK0) + St. 
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Formula vsebuje element kakovosti »Qt« s katerim se znotraj okvira 4 % regulira bonus/malus za posamezno 

distribucijo, kar je nazorno predstavljeno na sliki 16. 

 
Slika 16: Prikaz prvih rezultatov bonusa in malusa v skladu z zahtevami ARegV (Vir: [27]) 

 

Formula vključuje načrtovane prekinitve (ponder 50 %), kar je vplivalo, da je DPN na NN in SN dobilo velik 

pomen za razvoj in uporabo DPN, ki direktno vpliva na število in dolžino načrtovanih prekinitev. Nemška agencija 

je za 202 DSO postavila kriterije za doseganje predpisanih standardov KEE. Bonus je doseglo 143 DSO in malus 

59 DSO (Slika 16). Primer distribucije Bayernwerk AG (Slika 17) nazorno predstavlja vpliv DPN. 

 

   
 

a) Spodbujevalna shema        b) Primer referenčne krivulje za E.on 

Slika 17: Metoda izračuna bonusa in malusa v skladu z zahtevami ARegV v Bayernwerk AG (Vir: [27]) 

  
 

Slika 18: Primerjava SAIDI/ASIDI med nekaterimi evropskimi državami (Vir: [27,28]) 
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E-on oziroma distribucija Bayernwerk AG je z analizo ugotovila, da so nekatere aktivnosti DPN za njih cenejše 

od izvajanja del v breznapetostnem stanju. Tako so na letnem nivoju z uporabo DPN dosegli znižanje 11 min/leto 

(SAIDI) in pridobili bonus (Dütsch, 2014). Ob visoki varnosti dela, ki jo prinaša DPN, so tako dosegli ob učinkih 

varnosti in zdravja pri delu še merljive ekonomske učinke. Iz predstavitev strokovnjakov Bayernwerk AG lahko 

prepoznamo položaj Slovenije in Hrvaške v zvezi s kazalci KEE (Slika 18) [27, 28]. 

5 ZAKLJUČEK 

Avtorja sta naredila presek evropskih in slovenskih pogledov na učinke in motivacijo distribucij pri uvajanju in 

uporabi DPN na NN in SN. V kolikor pogledamo na DPN iz zgodovinskega in širšega svetovnega ter evropskega 

zornega kota upoštevajoč več kot 100 letne izkušnje izvajanja DPN na vseh nivojih napetosti od NN pa tam do 

800 kV, ne vidimo razloga, da se DPN v slovenskem okolju ne bi še naprej razvijal in širil. 

 

V analizi [30, 31] so avtorji opozorili na različne kriterije regulatorjev v posameznih evropskih državah ter še 

posebej z analizo slovenskih in hrvaških izkušenj (HEP je namreč začel z izvajanjem DPN nekaj let pred nami ter 

od HEP NOC smo prevzeli sistem DPN) predstavili številne razlike, izzive in priložnosti pri vzdrževanju elektro 

NN in SN omrežja. 

 

Razlike so prisotne tako med slovenskimi EDP kot tudi znotraj območij oz. nadzorništev v EDP. Predstavili smo 

pozitivno prakso v eni aktivnejših EDP (EG), vendar bo potrebno preučiti razloge zastoja izvajanja DPN v enem 

od EDP ter razloge, da en od EDP sploh še ni začel uporabljati DPN. V evropski praksi najdemo številne primere 

uspešnih zagonov, rasti in padcev in celo opustitve DPN, kar se je že dogajalo v preteklosti za primer na 

Madžarskem, na Poljskem in Hrvaškem ali v Avstriji. V opozorilo nam je lahko situacija na Hrvaškem, ko je po 

odličnem začetnem zagonu v večini distribucijskih področij prišlo do resnega zastoja. Ponovni zagon oziroma 

vzpostavitev stanja izpred desetih let je povezan z velikimi vodstvenimi, organizacijskimi in finančnimi napori. 

 

Večina tujih nacionalnih energetskih regulatorjev skuša zagotavljati preglednost, nepristranskost in enakopraven 

položaj vseh udeležencev energetskih trgov ter ob sprejemanju standardov KEE, ki so iz leta v leto ostrejši, 

uveljavljajo različne ukrepe, kompenzacijske sheme oz. sheme spodbud za sistemske operaterje. Analiza 

evropskega prostora potrjuje, da so bolj učinkovite in uspešne distribucije tiste, ki izvajajo DPN. 

 

CEER je s svojimi vzporednimi analizami oz. benchmarkingom opozoril na velike razlike med državami pri 

doseganju indikatorjev KEE oz. SAIDI in SAIFI. Posamezne države oz. nacionalni regulatorji so vpeljali 

spodbujevalne sheme, bonuse in maluse za (ne)doseganje ciljnih indikatorjev KEE. Primeri iz Češke, Madžarske 

Slovaške in še posebej iz Nemčije nazorno prikazujejo delovanje spodbujevalne sheme, ki spodbuja izvajanje 

vzdrževanja z metodo DPN na NN in SN [26, 27, 30, 31]. 

 

Slovenija, ki šele uvaja kompenzacijo za prekinitev, ter sosedna Hrvaška, ki še nima predpisanih kriterijev za 

SAIDI in SAIFI, do sedaj še nista uvedli dejanske spodbude za izvajanje DPN na NN in SN. Zato distributerji 

trenutno lahko iščejo motivacijo predvsem v nematerialnih kazalcih in delno v materialnih (ekonomskih) kazalcih, 

kot so: 

- zadovoljstvo odjemalcev, zaradi večje zanesljivosti njihovega napajanja, 

- prilagajanje načrtovanih vzdrževalnih del rednemu delovniku, 

- obvladovanje najnovejših tehnologij, 

- večanje ugleda oz. veljave distribucijskih podjetij idr., 

- odprava nelegalnega posega na napravah pod napetostjo, 

- uporaba preverjene metode DPN, 

- zavest delavcev, da se dela opravljajo pod napetostjo, 

- boljša usposobljenost delavcev, 

- spoštovanje predpisane dokumentacije za DPN, 

- nižanje stroškov obveščanja o prekinitvi dobave električne energije zaradi del na omrežju, 

- nižanje stroškov pri pripravi in izvedbi izklopov v primeru dela v breznapetostnem stanju, 

- zmanjšanje števila poškodb na delu oz. odprava poškodb pri delu, 

- večja učinkovitost izvajanja vzdrževalnih del. 

 

Avtorja sta ob obisku avstrijske distribucije KNG-Kärnten Netz GmbH (KELAG) v Celovcu v letošnjem letu 

spoznala, da regulator ne pritiska na SAIFI in SAIDI, vendar se je vodstvo kljub temu odločilo za DPN na NN 

predvsem in samo zaradi varnosti in zdravja pri delu. Več kot 50 % monterjev izvaja DPN na NN. 
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