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Preverite svojo plinsko napeljavo 
 
 
 
 

 

 

Pozdravljeni, 
 
v Petrolu vas želimo kot našega odjemalca opozoriti na pomembnost nadzora notranjih 
plinovodnih instalacij. Tovrsten nadzor morate po predpisih (DVGW TRGI 600) za plin kot 
lastnik objekta opraviti vsako leto, na vsakih 12 let pa ga mora opraviti za to usposobljen 
strokovnjak. 
 

V ta namen vam pošiljamo Kontrolni list: pregled varnostnih kontrolnih točk plinovodne 
napeljave in plinskih trošil za letni pregled plinovodne napeljave v vašem objektu. 
 
Pregled celotne plinske napeljave izvedete tako, da odgovorite na vprašanja iz kontrolnega 
lista. Na vprašanja odgovorite z DA ali NE. 
 
Izpolnjen kontrolni list opremite z datumom pregleda in ga skrbno shranite, saj služi kot dokaz, 
da redno izvajate kontrolo plinske napeljave. Dokumenta nam ni potrebno posredovati. 
 
Več o varni uporabi plina doma si preberite na www.petrol.si/varna-raba-plina.  
 
Kako brati kontrolni list? 
 

Če ste pri vseh vprašanjih odgovorili z DA 
 

Odlično! Vaša plinovodna instalacija je videti v redu. Če ne bo prišlo do posebnosti, letni 
kontrolni pregled ponovno izvedite prihodnje leto. 

 
 

Če ste na katero koli vprašanje odgovorili z NE 
 
Priporočamo vam, da čim prej pokličite pooblaščenega vzdrževalca plinskih instalacij oz. 
serviserja plinskih trošil, ki bo ugotovljene nepravilnosti odpravil.   
 
 
 

Hvala za zaupanje. 
Vaš Petrol 
 



 

 
II

Kontrolni list: pregled varnostnih kontrolnih točk plinovodne napeljave in 
plinskih trošil 
 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Ali sta glavni zaporni ventil in plinomer prosto dostopna? 
(glavni zaporni ventil v fasadni omarici oz. na uvodnici?) 
 

__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Je plinska napeljava v brezhibnem stanju, lepo prebarvana in brez rje tudi pri  
stenskih oziroma stropnih prehodih in v vlažnih neprezračenih prostorih?  
(instalacija iz nerjavečih cevi ni barvana) 

__________________________________________________________________________ 
 

DA NE So vsi deli plinske napeljave dobro pritrjeni na zid in brez "priveskov" ali  
  nanjo obešenih predmetov? 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE So ustrezne odprtine za prezračevanje izvedene tudi v morebitnih kasneje  
  nameščenih stenskih oblogah? 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE So prezračevalne odprtine v steni ali v vratih prostora s plinsko pečjo prosto  
  dostopne in odprte? 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Je zagotovljen zadosten dovod zgorevalnega zraka? 
Velja tudi v primeru naknadne zatesnitve objekta oziroma po zamenjavi oken 
in vrat? Vprašanje je še posebej pomembno pri atmosferskih pečeh starejše 
izvedbe, ki potreben zgorevalni zrak zajemajo iz prostora. 

__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Ste se ob morebitni instalaciji nove kuhinjske nape ali sušilnega stroja  
 posvetovali tudi z vzdrževalcem za plinska trošila in napeljavo? 

__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Je plinovodna cev od štedilnika do plinskega priključka v zidu brez prepogiba  
  in dovolj oddaljena od ognja in vročine? 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Je pri vidnem plamenu v plinski peči ali na štedilniku plamen vedno značilne  
  modre barve? 
__________________________________________________________________________ 
 

DA NE Je plinska peč neoporečna in brez sledi saj, obratuje brez vpadljivih vonjev po  
  plinu in brez neželenega ali motečega hrupa? 
__________________________________________________________________________ 
 
Kontrola z vaše strani je končana. 
 
 
Datum: _________________    Podpis lastnika:_______________ 


