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Podatki o gradnji-objektu: 
Naziv objekta / stavbe:  
Lokacija:  
Uporaba / namen:  
Mere objekta – stavbe (ozemljila) 
(D-dolžina, Š-širina, V-višina): 

D=                    Š=                            V=                                (m) 

Tip temeljev (vrsta):  
Izvajalec gradnje:  
Leto gradnje:  

 
Projektant ozemljitve-LPS: 
Ime in priimek:  
Naslov, kraj, poštna številka:  

 
Izvajalec izdelave - vgradnje ozemljila (ozemljitvenega sistema): 

� Elektrotehnično podjetje � Podjetje za strelovode-LPS � Gradbeno podjetje z nadzorom elektro 
strokovnjaka za LPS / elektroinštalacij 

Podjetje / popoln naziv:  
Odgovorna oseba, kontaktni podatki:  
Naslov, kraj, poštna številka:  

 
Uporaba ozemljitve - funkcija za: 

� Zaščita električne varnosti � Sistem zaščite pred strelo � Antenski sistem / stolp, steber 

Dodatne zahteve za elektroenergetske postroje in inženirske objekte, 
 sistem nad 1 kV (SIST EN 50522)   

       � Ne 
       � Ja 

�  drugo………. � 

 
Opombe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

  

Izvajalec preverjanja-preglednik:  Ivančić Antun 
NPK Certifikat štev.: 6533273021-184-2014-23046/6533273021 

Št. poročila: OZ-xx01/21 

Datum poročila:  

SPLOŠNO: 
Investitor /Naročnik preverjanja: 

Naslov, kraj, poštna številka:  

Odgovorna oseba naročnika:  
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Pregledi in meritve zahtevnih električnih inštalacij, ozemljitvenih sistemov, prenapetostnih zaščit, 
Meritve na električnih razdelilnikih, strojih in napravah. 
Tel.: 041739197 / E: elektro.ivancic@siol.net, www.elektroivancic.si/ 

 

 

 

Izvedba ozemljila / kombinirani sistem izenačevanja potencialov/ vrsta materiala: 

Vrsta ozemljila / način vgradnje: � Temeljno ozemljilo � Obroč z vodnikom za izenačevanje funkcionalnih 
potencialov 

Vrsta materiala za ozemljilo / za 
povezave ozemljitev-izenačitev: � Nerjaveče jeklo (trak S >100mm2) � Pocinkano jeklo (trak S >100mm2) 

Material ozemljitvenega obroča: � Nerjaveče jeklo NIRO (V4A) � 

Material po SIST EN 62561 
� Del materiala � Ves material 

Dimenzija:  

Povezovalni elementi izpolnjujejo 
zahteve po SIST EN 62561 � Ja  � Ne 

Povezovanje delov znotraj: 
� Nerjaveče jeklo NIRO (V4A) � Ozemljitvena točka 

� Pocinkano jeklo � Zbiralka GIP / DIP 

� Cu vodnik (goli / izolirani) �  

Povezovanje delov zunaj:  
� Nerjaveče jeklo NIRO (V4A) � Ozemljitvena točka 

� Pocinkano jeklo �  
Zaščita pred korozijo ustrezna: � Da � Ne 

 
Dokazila o izvedbi (Risbe, slike): 
� Izvedbeni načrti, risbe številka: � Fotografije celotnega 

ozemljitvenega sistema 
� Fotografije 
povezovalnih točk 

� Zapisniki o meritvah, 
seznami pomanjkljivosti… 

 
Namen dokumentacije: 
� Prevzem izvedenih del � Ponovitev testa � drugo 

 
Meritve neprekinjenosti povezav in vodnikov: 
Dopustne/mejne upornosti povezav med priključnimi deli 
≤ 0,2 Ω so izpolnjeni? � Ja � Ne 

 
Rezultati preverjanja (pregleda in meritev): 
Naprava je skladna z načrtom-projektom za izvedbo 
številka: � Ja  � Ne 

Naprava je brez pomanjkljivosti v zvezi z zahtevami 
predpisov in standardov (SIST EN 62305, SIST EN 50522) � Ja  � Ne 

Pregled je pokazal naslednje pomanjkljivosti (kratki opis, podrobnosti navedi v prilogi): 
 
 
 

 
Kraj, datum opravljanja meritev: ______________________________________________________                                              
 

Podpis preglednika/merilca: Podpis nadzornika / vodje del: 
 
……………………………………………………………………………………… 
Žig: 

 
………………………………………………………………………………… 
Žig: 
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