
 

PUBLIKACIJA 

Pridobitev certifikata o skladnosti  
vzdrževanja Ex-opreme  

 

TPEx02 Izdaja: 11 / 2021-12 Stran: 2 od 3 

SIQ Ljubljana Stopnja zaupnosti: javno TPEx02-11.docx 

Pridobitev certifikata o skladnosti vzdrževanja Ex-opreme je določena s 43. členom 
Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16); v nadaljevanju Pravilnik. 
 
Certifikat potrjuje: 

• skladnost vzdrževanja električne Ex-opreme in električnih instalacij oziroma izvedenega 
stanja ukrepov protieksplozijske zaščite z zahtevami standardov SIST EN 60079-17, 
SIST EN 1127-1, SIST-TP CLC/TR 60079-32-1, SIST EN 12779 (poglavji 5.4.1 in 5.4.3), 

• skladnost vzdrževanja neelektrične Ex-opreme z zahtevami standardov  
SIST EN 1127-1 in SIST-TP CLC/TR 60079-32-1 ter skladnost z ustreznimi navodili 
proizvajalca. 

 
Vlogo za pridobitev slovenskega certifikata o skladnosti lahko pošljete na naslov: 
 
SIQ Ljubljana 
Ex-dejavnost 
Mašera-Spasićeva ulica 10 
1000 Ljubljana 
 
Vloga naj vsebuje izpolnjen obrazec TOEx01. V prilogi naj bodo: 

• podatki o objektu in napravah, ki so predmet vloge, 

• podatek o certifikatih o skladnosti ali kopije certifikatov, ki so bili pridobljeni za objekt (za 
pridobitev certifikata o skladnosti vzdrževanja Ex-opreme v objektu je potrebno pred tem 
pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve  
Ex-opreme), 

• usklajen seznam vgrajene Ex-opreme, 

• ime odgovorne osebe za vzdrževanje po 43. členu Pravilnika, 

• certifikat lastne službe o usposobljenosti za vzdrževanje Ex-opreme  

ali  
kopija pogodbe z zunanjo službo vzdrževanja in kopija certifikata o usposobljenosti, 

• poslovnik, v katerem je opredeljeno: 

- v katerih objektih se izvaja vzdrževanje,  

- kdo izvaja pregled vzdrževanja Ex-opreme (lahko več služb vzdržuje Ex-opremo v 
objektu in tudi proizvajalci), 

- katere preglede kdo izvaja (vizualne, kontrolne ali podrobne),  

- na kakšen način se vodi evidenca o vzdrževanju Ex-opreme ter 

- katere meritve se izvajajo in s kakšno periodo. 

• evidenca oziroma poročila o vzdrževanju Ex-opreme, 

• rezultati meritev električnih instalacij, prezračevanja in inertizacije v eksplozijsko 
ogroženih prostorih. 

 
Po prejemu vaše vloge se bomo dogovorili za pregled dokumentacije in objekta. 
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Pri postopku ugotavljanja skladnosti vzdrževanja Ex-opreme pregledamo postopke 
vzdrževanja, ki so navedeni v dokumentih o vzdrževanju. Preverimo vodenje evidence 
vzdrževanja, stanje Ex-opreme in instalacij v objektu ter usposobljenost osebja, če izvaja 
vzdrževanje lastna služba vzdrževanja. 
 
Med pregledom objekta morajo biti zagotovljeni pogoji za varno delo, zlasti odsotnost 
eksplozivne atmosfere na mestih pregleda in odklop Ex-opreme od električnega napajanja. 
 
Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu, vam bomo sporočili z zapisnikom. 
 
Po ugotovljeni skladnosti dejanskega stanja vzdrževanja z dokumentacijo, predpisi in 
standardi o protieksplozijski zaščiti bomo pripravili certifikat o skladnosti vzdrževanja  
Ex-opreme v objektu za določen objekt. Poslali vam ga bomo po plačilu računa. 
 
Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja glede postopka za pridobitev certifikata. 
 
 
Dejavnost protieksplozijske zaščite 
 
 
Zdravko Kramar 
 
 
naš telefon: 01 4778 221 
e-pošta: ex@siq.si 
domača stran: www.atex.si 


