
 

 

KONTROLNI SEZNAM IN GLAVNI SKLOPI PLINSKE NAPELJAVE: 

 

 

Datum pregleda: _____________________ 

 

Predlagamo, da enkrat letno izvedete vizualni pregled in odgovorite na zgornja vprašanja.  

V primeru negativnih odgovorov oziroma ugotovljenih poškodb in nepravilnosti, takoj kontaktirajte 

inštalaterja ali serviserja plinske peči, ki vam bo pomagal pri odpravi nepravilnosti.  

V primeru ugotovljenih motenj oz. nepravilnosti na priključku, vstopu plinske napeljave v stavbo, 

glavne plinske zaporne pipe, plinomera in regulatorja tlaka plina, to takoj prijavite operaterju 

distribucijskega sistema, Energetiki Ljubljana d.o.o., na telefonsko številko 01/5889 446 

(Dežurna služba, 24 ur/dan). 

Izpolnjen dokument shranite, saj potrjuje, da ste redno izvajali kontrolo plinske napeljave in s tem 

opravili vaše zakonske obveznosti.  

Ali so glavna plinska zaporna pipa, plinomer in regulator tlaka prosto dostopni? DA NE

Ali je notranja plinska napeljava v brezhibnem stanju, pobarvana in brez znakov korozije? DA NE

Ali je notranja plinska napeljava dobro pritrjena, brez nanjo obešenih predmetov? DA NE

Ali so ustrezne odprtine za prezračevanje izvedene tudi v kasneje nameščenih stropnih oblogah? DA NE

Ali so vgrajeni elementi dostopni, brez znakov korozije in se lahko zapirajo? DA NE

Ali je stanje plinskih trošil (ogrevanje in/ali priprava sanitarne vode) brezhibno, brez vonja po plinu ali 

dimnih plinih, brez prisotnosti umazanije, saj, motečega hrupa med obratovanjem, plamen je vedno 

značilne modre barve?

DA NE

Ali so prezračevalne odprtine, v steni ali v vratih prostora s plinsko pečjo, prosto dostopne in odprte? DA NE

Ali je zagotovljen zadosten dovod zgorevanega zraka v primeru naknadne tesnitve objekta oziroma po 

zamenjavi oken in vrat?
DA NE

Ali ste se ob morebitni instalaciji nove kuhinjske nape ali sušilnega stroja posvetovali tudi s 

strokovnjakom (serviserjem, inštalaterjem) za plinske peči?
DA NE

Ali je stanje plinskega štedilnika brezhibno, brez umazanih gorilnikov, priključna cev ni prepognjena, 

dovolj oddaljena od ognja in vročine, plamen je vedno značilne modre barve?
DA NE

Ali ste preverili odtekanje kondenzata v dimnovodni napeljavi in opravili kontrolo snovi za nevtralizacijo 

(če obstaja) v skladu z navodili za uporabo?
DA NE


