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INFORMATIVNI CENIK ELEKTRO MERITEV IN DRUGIH STORITEV-2021 
 

 
Opomba: Davek na dodano vrednost ni zajet v cenah in bo zaračunan na računu. 
 
Preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo zajema vsa dejanja po zahtevah iz tehničnih smernic in standardov: vizualni pregled 
inštalacije, preizkuse in meritve inštalacij in naprav, izdelavo zapisnika in poročil v 2 izvodih za naročnika.  
Za podjetja in obrtnike nudimo storitve po dogovoru, oziroma izdelamo ponudbo na osnovi povpraševanja. 
Ta dokument je informativne narave, napake so možne in se zanje vnaprej opravičujemo. 
Za ta informativni cenik veljajo določila in pogoji za izvedbo električnih meritev štev.: DTP-0720-EI dostopna na domači strani – 
www.elektroivancic.si  
 
Za naročilo pokličite tel: 041 739197 ali pošljite sporočilo na e-naslov: info@elektroivancic.si 
 
Ptuj, 1.1.2021, cenik velja do spremembe! 

Zap. 
štev. Vrsta del – storitve Enota 

mere 
Cena na E.M. 

(EUR) 

I. Pregledi in meritve NN električnih inštalacij in zaščite pred strelo   

1 Stanovanjski objekt - stan.hiša ali stanovanje z eno elek.omarico Kos Od 180,00 

2 Preverjanje zaščite pred strelo na eno stanovanjski hiši Kos Od 180,00 

3 Preverjanje električnih inštalacij v poslovnih prostorih  
(pisarne, gostinski lokali, manjše trgovine…ena elek.omarica do 30 tokokrogov) 

Kos Od 250,00 

4 Preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo na samostojnem poslovnem 
objektu (nivo zaščite IV / III pov.tlorisa do 200m2, višina do 10m - manj zahtevne 
električne inštalacije) 

Kos Od 280,00 

5 Preverjanje električne inštalacije in zaščite pred strelo na samostojnem objektu (nivo 
zaščite IV / III pov.tlorisa do 200m2, višina do 10m, zahtevne električne inštalacije) 

Kos Od 350,00 

6 Pregledi in meritve ozemljitvenega sistema za samostojne TRAFO POSTAJE 20/0,4kV 
in NN električne inštalacije v elektroenergetskih objektih 

Kos Od  350,00 

7 Pregledi in meritve impedance združenega ozemljitvenega sistema za samostojne 
TRAFO POSTAJE 20/0,4kV in meritve napetosti dotika-koraka, izdelava zapisnika z 
oceno stanja 

Kos Od  1250,00 

8 Pregledi in meritve električne inštalacije in zaščite pred strelo za  
SONČNE ELEKTRARNE (do 50kW priključene v NN omrežje, zajeta AC, DC 
inštalacija in kompletni sistem Strelovoda za objekt) 

Kos Od 350,00 

9 Preverjanje gradbenega provizorija za eno elektro omarico Kos Od 180,00 

II. Preverjanje na posameznih elektroenergetskih postrojih in napravah   

10 Meritve izolacijske upornosti NN električnih kablovodov Kos Od 150,00 

11 Meritve izolacijske upornosti na industrijskih strojih in napravah Kos Od 250,00 

12 Pregled in meritve prenapetostnih odvodnikov v NN razdelilniku Kos Od 150,00 

13 Pregled in meritve električne inštalacije za Električne polnilne postaje Kos Od 250,00 

14 Preverjanje, pregledi in električne meritve zahtevnih inštalacij Ura Od 40,00 

15 Storitve izven rednega dela Ura Doplačilo 50% 

16 Specifična upornost zemljišča - Kontrola in meritve upornosti zemlje za projekte Kos Od 150,00 

17 Pregledi in meritve v industriji – preverjanje električnih inštalacij, ozemljitev, 
strelovodov… 

Komplet Po ponudbi 

18 Elektrotehnične storitve – pregledi, meritve, analize… za ostale objekte in naprave Komplet Po ponudbi 

19 Meritve v eksplozijsko ogroženih objektih in napravah (EX inštalacije) Komplet Po ponudbi 

20 Meritve napetosti, meritve toka, meritve moči, kontrola kvalitete napetosti na 
odjemnem mestu 

Kos Od 180,00 

21 Ogled objekta in inštalacij za pripravo ponudbe Pavšal 150,00 

21 Prevozi – kilometrina Km 0,37 

22 Verifikacije in meritve na industrijskih strojih in napravah Kos Po ponudbi 
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