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PRILOGA 3

Obvezna vsebina zapisnikov
Zapisnik o prvem pregledu














osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
dokumentacija s potrebnimi podatki o napravah: izjave o lastnostih, izjave o skladnostih,
napisne tablice za male kurilne in dimovodne naprave, računi za naprave, računi za izvedbo
vgradenj ali namestitev ter izjave o pravilni vgradnji ali namestitvi naprav;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta
goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST‐TP CEN/TR 1749;
dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina,
dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
navedba drugih naprav, ki vplivajo na tlačne pogoje v prostoru namestitve;
dimovodna naprava: višina, premer, klasifikacija, material, obrtniški oziroma sistemski,
število peči, priključenih na isto tuljavo;
podatki o prvi meritvi (zapisnik je ločen, saj se meritve ne izvedejo sočasno s prvim
pregledom);
vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o rednem pregledu












osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta
goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST‐TP CEN/TR 1749;
dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina,
dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
podatek o opravljenem prvem pregledu: pregled opravljen, pregled pozitiven;
vsebnost vode v lesnem gorivu, kadar gre za napravo na lesno gorivo;
zapis sprememb glede na podatke o napravah iz zapisnika o prvem pregledu;
vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.
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Zapisnik o izrednem pregledu

















osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
relevantna dokumentacija: izjave o lastnostih, izjave o skladnostih, napisne tablice za male
kurilne in dimovodne naprave, računi za naprave, računi za izvedbo vgradenj ali namestitev
ter izjave o pravilni vgradnji ali namestitvi naprav;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta
goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST‐TP CEN/TR 1749;
dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina,
dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
navedba drugih naprav, ki vplivajo na tlačne pogoje v prostoru namestitve;
dimovodna naprava: višina, premer, klasifikacija, material, obrtniški oziroma sistemski,
število peči, priključenih na isto tuljavo;
podatek o opravljenem prvem pregledu: pregled opravljen, pregled pozitiven;
podatki o ustreznosti prvih meritev;
vsebnost vode v lesnem gorivu, kadar gre za napravo na lesno gorivo;
namen izvedbe izrednega pregleda;
vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o kontrolnem pregledu
─ izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled, prvi pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o pregledu v primeru izrednega dogodka
─

izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o pregledu pred neuporabo ali izbrisom naprave in pred ponovno uporabo
─

izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o rednem čiščenju






osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev;
navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni
del dimovodne naprave;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.
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Zapisnik o kemičnem čiščenju






osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev;
navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni
del dimovodne naprave;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o odstranjevanju katranskih oblog








osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev;
navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni
del dimovodne naprave;
navedba načina odstranjevanja oblog in ugotovitev po končanem postopku;
navedba potrebnosti izrednega pregleda zaradi ugotavljanja vzrokov za nastanek oblog;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o izrednem čiščenju






osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev;
navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni
del dimovodne naprave;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o generalnem čiščenju





osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev;
navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni
del dimovodne naprave;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.
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Zapisnik o čiščenju zračnikov in dimovodnih naprav






osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
osnovni tehnični podatki o napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
navedba naprave, ki je predmet čiščenja;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o prvih, rednih in izrednih meritvah










osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
osnovni tehnični podatki o kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta
goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST‐TP CEN/TR 1749;
zapis izmerjenih vrednosti, skupaj z izpisom merilnega lističa;
vrednotenje meritev z zapisom ugotovitev glede na mejne vrednosti;
vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o ponovnih prvih, rednih in izrednih meritvah










osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik
etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih
storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta
goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST‐TP CEN/TR 1749;
zapis izmerjenih vrednosti, skupaj z izpisom merilnega lističa;
ugotovitev, ali je preseganje mejnih vrednosti odpravljeno glede na predhodne meritve in
mejne vrednosti;
vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

