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ZAHTEVNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
PREGLEDI IN MERITVE 

 
KDO LAHKO PREGLEDUJE VAŠE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN STRELOVODE 

(Usposobljenost merilca-preglednika – poznamo dva nivoja usposobljenosti) 

Certifikat NPK* za zahtevne in manj zahtevne inštalacije  

A. Zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele so tiste 
električne in strelovodne inštalacije, ki sestavljajo: 

• inštalacijske sisteme v eksplozijsko ogroženih prostorih,  
• v objektih z lastnim električnim napajanjem ali pretvarjanjem,  
• inštalacije priključene na lastne agregate za proizvodnjo električne energije,  
• inštalacije v objektih s transformatorskimi postajami,  
• inštalacije v objektih s sončnimi elektrarnami in drugimi elektrarnami,  
• inštalacije, ki jih napajajo naprave za neprekinjeno napajanje porabnikov nazivne navidezne  

moči večje od 41 kVA, 
• v objektih s strelovodno inštalacijo v sistemu zaščitnih nivojev I in II.  

 
B. Manj zahtevne nizkonapetostne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele 

so tiste električne in strelovodne inštalacije, ki ne spadajo v skupino zahtevnih električnih inštalacij.  

Eksplozijsko ogroženi prostori so obratovalni prostori in objekti, v katerih se proizvajajo ali  
skladiščijo snovi, ki lahko ustvarijo potencialno eksplozivno atmosfero in v njih lahko nastane  
eksplozija. Za takšne prostore štejemo prostore, v katerih lahko med delom nastane eksplozivna  
zmes plinov ali prahu z zrakom. V to skupino spadajo tudi objekti, v katerih so eksplozivi in so  
namenjeni proizvodnji, preizkušanju, uničevanju, skladiščenju in prodaji eksplozivov.  
 Pred začetkom pregleda se mora preglednik zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij natančno 
seznaniti z vsebino elaborata o eksplozijski ogroženosti in se tudi seznaniti z oceno morebitne 
nevarnosti eksplozijsko ogroženih sosednjih prostorov. Podjetje preglednika mora imeti pridobljen 
Certifikat za vzdrževanje opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih, Pregledniki zahtevnih 
električnih in strelovodnih inštalacij. ki opravljajo preglede v eksplozijsko ogroženih prostorih, morajo 
biti za delo v teh prostorih posebej dokazno usposobljeni, skladno z določili Pravilnika o proti-
eksplozijski zaščiti (Ur. 1. RS, št. 41/2016).  

Objekti z lastnim električnim napajanjem ali pretvarjanjem so objekti, v katerih trajno 
poteka napajanje električne inštalacije v posredni povezavi z omrežjem z lastnim proizvodnim virom  
električne energije, namenjenem za lastno potrošnjo ali oddajanje energije v električno omrežje  
(dizelski električni agregati, sončne elektrarne, vodne elektrarne, vetrne elektrarne, bioplinarne, UPS  
naprave nad nazivno navidezno močjo 41 kVA ipd.).  
V to skupino spada celotna električna inštalacija v objektih (stavbah), v katerih je nameščena 
transformatorska postaja, razdelilna postaja SN, ali VN naprav..  

Objekti v nivojih zaščite I in II pred delovanjem strele so tisti objekti, ki imajo zgrajeno 
strelovodno inštalacijo na način, ki ga na osnovi ocene tveganja zahteva Pravilnik o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele, za objekte s povečano gostoto lovilne mreže in namestitvijo prenapetostnih 
zaščitnih naprav po conskem ali stopenjskem principu glede na koordinacijo izolacije.  

Pregled električnih in strelovodnih inštalacij je treba izvesti za celoten objekt ali za 
zaključeno celoto (TSG-N-002:2013, tč. 11.1 [2] [4]). 

*Opomba: (NPK - nacionalna poklicna kvalifikacija) 


