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Odgovornost in periodika za preverjanje električne inštalacije 
in zaščite pred strelo-2021 

ZA VARNOST ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN VARNOST ZAŠČITE PRED STRELO JE ODGOVOREN LASTNIK 
STAVBE-OBJEKTA.  

PRAVILNIK o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS št. 140/2021) 
Nizkonapetostne električne inštalacije so inštalacije in pripadajoče naprave, namenjene delovanju objekta in so 
vanj trajno vgrajene. Nizkonapetostne električne inštalacije so napajane z nazivno izmenično napetostjo do 
vključno 1000 V oziroma z nazivno enosmerno napetostjo do vključno 1500 V. Električne inštalacije morajo biti 
projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da: 

– se preprečijo ali vsaj omejijo kvarne posledice električnega udara, 
– se prepreči čezmerno segrevanje njihovih elementov, 
– se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere, 
– se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in čezmerni elektromagnetni vplivi, 
– se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja, 
– se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, nenadzorovano mehansko delovanje), 
– omogočajo pravilno in nemoteno delovanje vgrajenih naprav, 
– omogočajo pravilno in nemoteno delovanje opreme, ki se priključuje nanje ter 
– ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene električne energije sosednjim inštalacijskim sistemom s čezmernimi 

nihanji napetosti ali drugimi tehničnimi motnjami. 
Lastnik stavbe ali električno zaključene celote v stavbi mora v programu vzdrževanja stavbe, v skladu s predpisi, ki 
urejajo vzdrževanje stavb, navesti zahtevnost električne inštalacije in vnesti pravila za uporabo in vzdrževanje 
električnih inštalacij, na podlagi katerih je omogočeno te stavbe ali električno zaključene celote v stavbi vzdrževati 
v skladu z zahtevami tega pravilnika (Ur.list RS št. 140/2021). 

A. Predpisani in priporočeni roki za preglede in meritve električnih inštalacij 

VRSTA OBJEKTA – zahtevnost inštalacije Roki za preverjanje  
(po predpisu) 

Priporočilo / opombe Odgovornost za izvedbo nosi 

Novi objekti (nove gradnje), adaptacije, 
rekonstrukcije, popravila Pred uporabo Zapisnik je priloga dokazila o 

zanesljivosti objekta 
Investitor in  
izvajalec električne inštalacije 

Zahtevne električne inštalacije do 8 let Odvisno od dejavnosti,  
Od 2 - 4 leta Lastnik ali uporabnik 

Stavbe s potencialno eksplozivno 
atmosfero (EX) 1 - 3 leti Na dve leti+vizualni pregled Lastnik ali uporabnik 

Stavbe s korozivno agresivno in 
potencialno eksplozivno atmosfero (EX) 1 - 2 leti Na eno leto+vizualni pregled Lastnik ali uporabnik 

Stanovanjske stavbe, ind. hiše (etažna 
stanovanja) do 16 let  3 - 5 let, Obvezno pri 

zamenjavi uporabnika Lastnik, uporabnik, upravljalec 

Stan. Bloki, poslovne stavbe z več 
enotami - skupni prostori in naprave 
(inštalacije so lahko zahtevne ali manj 
zahtevne). 

Do 8 let / 
Do 16 let 

Od 4 - 8 let priporočeno, 
Istočasno s pregledom LPS 

Lastnik ali uporabnik, 
upravljalec objekta - URAVNIK 

Izredno preverjanje  
(pregled in meritve) Pred uporabo Po vsakem poseganju v 

inštalacije 
Investitor in  
izvajalec električne inštalacije 

Opombe: 
• Zahtevne električne inštalacije in zaščito pred strelo lahko pregleduje oseba, ki ima pridobljen certifikat za zahtvene 

električne inštalacije (NPK – A), 
• Za varno uporabo in vzdrževanje električnih inštalacij je odgovoren lastnik stavbe ali uporabnik-upravnik... 
• Lastnik stavbe mora upoštevati zahteve iz 12.člena pravilnika! 
• Izredno preverjanje električne inštalacije je treba opraviti pred ponovno uporabo te električne inštalacije, na to pozabijo 

vzdrževalci in uporabniki! 
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PRAVILNIK O ZAŠČITI STAVB PRED DELOVANJEM STRELE (Ur. list RS št. 140/2021) 

– Ta pravilnik določa zahteve in načine, s katerimi se zagotovi zaščita stavb pred delovanjem strele (v nadaljnjem 
besedilu: zaščita pred strelo) ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in 
premoženja v stavbah ter njihovi neposredni okolici. 

– Ta pravilnik se uporablja za projektiranje in gradnjo novih stavb ter rekonstrukcijo, vzdrževanje, vzdrževalna 
dela v javno korist ter spremembo namembnosti obstoječih stavb. Za rekonstrukcije, vzdrževanje in 
spremembo namembnosti se uporablja pod pogoji iz četrtega in  petega odstavka 15. člena Gradbenega 
zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP). 

– Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabijo tudi za gradbene inženirske objekte in druge gradbene posege. 

B. Predpisani in priporočeni roki za preglede in meritve zaščite pred strelo (LPS): 

Vrsta zaščite pred strelo – zahtevnost, 
vrsta stavbe/objekta 

ROKI ZA PREGLED  
(po pravilniku) PRIPOROČENI ROKI / OPOMBA Odgovornost za 

izvedbo nosi 

Novi objekti (nove gradnje) Pred uporabo Zapisnik je priloga dokazila o 
zanesljivosti objekta 

Investitor in izvajalec 
električne inštalacije 

Stavbe zaščitene - Nivo I in II Do 2 leti 
Vizualno 1 x letno Vizualni pregled 1 x letno Lastnik ali uporabnik 

Stavbe zaščitene - Nivo III in IV Do 4 leta Vrsta objekta, dejavnosti v 
objektu 

Lastnik ali uporabnik 

Stavbe s potencialno eksplozivno 
atmosfero (EX cone) 

1 x letno 
Vizualno na 6 mesecev 

Vizualni pregled na 6 
mesecev 

Lastnik ali upravnik 

Stavbe in sistemi izpostavljeni 
ekstremnim vplivom okolja (korozija, 
vihar, kislo okolje v industriji…) 

1 x letno Vizualni pregled na 6 
mesecev 

Lastnik ali uporabnik 

Izredni pregledi in meritve po 
popravilih / posegih v inštalacijo Pred uporabo Po vsakem posegu v 

inštalacije 
Lastnik ali uporabnik 

Opombe: 
 Za določanje periodike in zahtevnosti inštalacije LPS je potrebno upoštevati dodatne kriterije, ki so navedeni v 

prilogi k pravilniku, 
 Prvo preverjanje se opravi pred začetkom uporabe objekta, naprave, inštalacije… 
 Navedeni roki so lahko tudi krajši, odvisno od vrste objekta, namena uporabe, dejavnosti….,  
 periodika in zahtevnost električne in strelovodne inštalacije je določena v projektu ali v navodilu za 

vzdrževanje, ki ga mora imeti vsaka stavba ali inštalacija. 
 Roke za periodične preglede mora vsebovati poročilo o preverjanju - določi odgovorni merilec. 
 Priporočamo skupni termin za izvajanje preverjanja električne inštalacije in zaščite pred strelo, ker se oba 

sistema prekrivata in sta neločljivo povezana. 
 Preverjanje zaščite pred strelo mora zajeti vse dele električne inštalacije, ki so povezani s strelovodom. 

(ozemljila, ozemljitveni vodniki, zaščitni vodniki, vodniki za izenačitve potenciala, prenapetostne zaščite…) 
 Sestavni del zapisnika o meritvah je seznam ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, ter priporočeni ukrepi 

za njihovo odpravo,  
 Obvezne priloge k zapisniku so Certifikati o kalibraciji merilnih instrumentov in certifikat o usposobljenosti 

merilca (osebe, ki izvaja pregled in meritve). 
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