Vse, kar morate nujno vedeti
o pregledih plinskih naprav in napeljav
Za vas kot uporabnika zemeljskega plina smo zbrali nekaj ključnih informacij in dejstev, ki jih morate
poznati v zvezi s problematiko pregledovanja in vzdrževanja plinskih napeljav in naprav.

Zakonodaja v Sloveniji
Veljavna zakonodaja v Sloveniji opredeljuje dolžnost rokovanja, vzdrževanja in pregledovanja:

PREDPIS

VSEBINA

ODGOVORNOST

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov

Predpisuje obveznost rednih
pregledov naprav za odvod dimnih
plinov s strani pooblaščene
dimnikarske službe.

Lastnik stavbe oz. stanovanja

Pravilnik o standardih vzdrževanja
stanovanjskih stavb in stanovanj

Predpisuje, kateri elementi plinskih
napeljav morajo biti vzdrževani in
kako.

Lastnik stavbe oz. stanovanja

Požarno-varstvena zakonodaja

Za poslovne objekte opredeljuje
obveznost rednih pregledovcelotne
notranje plinske napeljave.

Lastnik stavbe

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na geografskem območju
Mestne občine Celje

Opredeljuje pravice in dolžnosti
uporabnika zemeljskega plina.

Lastnik oz. uporabnik

Redni pregled notranje plinske napeljave priporočamo enkrat letno
Redni pregledi notranje plinske instalacije se izvajajo v skladu s priporočili nemškega združenja za vodo in plin
(DVGW TRGI), ki jih je v naš pravni red uvedla Tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah.
Tako naj lastnik enkrat letno sam pregleda plinsko napeljavo (kontrolni list), na 12 let pa jo naj pregleda za to
usposobljeni strokovnjak.

Dežurna služba Energetike Celje
Energetika Celje ima za uporabnike plina zagotovljeno 24-urno dežurno službo, zato v primeru suma na puščanje
plina v stanovanju (značilen vonj) nemudoma pokličite 041 633 453 in naš strokovnjak bo napako odpravil.

SHEMA PLINSKE NAPELJAVE

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA

PLINSKI ŠTEDILNIK

PLINOMER
GLAVNA PLINSKA
POŽARNA PIPA

PLINSKA PEČ

ZUNANJI PLINOVOD

KONTROLNI LIST – Redni letni pregled plinske napeljave
1. Ali ste zaznali značilen in moteč vonj po plinu v prostoru?

DA NE

2. Dostop do požarnega ventila ali ventila pred plinomerom je oviran, ga sploh ne najdem.

DA NE

3. Plinomera ne morem odčitati, ker je nedostopen.

DA NE

4. Barva plinske cevi odstopa in pojavlja se rja.

DA NE

5. Nosilci plinske cevi so poškodovani in razmajani.

DA NE

6. Prezračevalne odprtine na vratih ali stenah so nedostopne, neprehodne ali prelepljene.
(To je pomembno za plinske peči z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora.)

DA NE

7. Je priključna plinska cev za štedilnik stisnjena, prepognjena ali v bližini vročih delov štedilnika?

DA NE

8. Ali pri delovanju plinske peči zaznavate nenavaden hrup pri odvodu dimnih plinov?

DA NE

9. Ali vidni plamen pri delovanju plinske peči ali štedilnika ni modrikast?

DA NE

10. Ali imate morda še kakšno vprašanje, ki je povezano z vašo skrbjo
za varno obratovanje plinske napeljave?

DA NE

DA - VSAJ NA ENO VPRAŠANJE STE ODGOVORILI Z »DA«
Svetujemo vam, da pokličete usposobljenega serviserja (seznam serviserjev lahko dobite pri nas) plinskih
napeljav ali pooblaščenega serviserja za vašo plinsko peč ali štedilnik (glej servisno knjižico proizvajalca
naprave).
NE - PRI VSEH VPRAŠANJIH STE ODGOVORILI Z »NE«
Kaže, da je vaša plinska napeljava v dobrem stanju. Vzemite si čas in opravite takšen pregled tudi prihodnje
leto, če prej ne boste opazili drugih posebnosti.
Če imate morda še kakšno vprašanje, nas pokličite in svetovali vam bomo, kako ukrepati (03 425 33 00).
Datum: __________________________ Podpis lastnika: __________________________
Kontrolni list uporabnika hranite v osebnem arhivu, saj z njim lahko dokazujete, da ste redno in skrbno izvajali kontrolo svojih plinskih napeljav.

Vaša ENERGETIKA CELJE

