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Naročnik – prevzemnik: 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Tel.: E-mail: 

 

Opis kurilne naprave                                      □ Serijska                        □ Unikatna 

• Lončena peč □ akumulacijska              □ toplozračna             □ gretje vode 

• Odprti kamin □ ročno izdelano kurišče              □ industrijsko izdelano kurišče 

• Kamin s kaminskim vložkom □ akumulacijski               □ toplozračni              □ gretje vode 

• Zidani štedilnik □ kuhanje       □ peka        □ dodatno gretje         □ gretje vode 

• Peč za peko □ akumulacijska              □ stalno kurjena 

• Drugo Kratek opis: 

 

Prenos toplote □ sevalni (pečnice, omet, kamen...)   □ zrak   □ voda 

Izvajalec del: 

Naslov: 

Tel.: Fax: E-mail: 

Matična št.: ID: 

�� 

Izjava o lastnostih 
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

Izjava o lastnostih št.: 

Dovoljeno gorivo □ les    □ premog   □ briketi   □ peleti   □ drugo:______________ 

 

Status objekta � novogradnja              � rekonstrukcija              � obstoječ 
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Dimovodni kanali v akumulacijskih pečeh 

Izvedba □ zidani      □ tipski 

Material □ šamotni   □ kovinski   □ druge mineralne snovi: 

 

Požarna in toplotna zaščita 

Materiali □ mineralne plošče  □ kalcijev silikat  □ vermikulit  □ drugo: 

Izvedba 

 tla stene strop 

Referenčni izolacijski material (mm)    

Nadomestni izolacijski material (mm)    

Prezračevalni odmik (mm)    

 

Oskrba z zrakom za izgorevanje 

Izračun po SIST EN 13384 □ Da            □ Ne 

Potreben pretok zraka  VL =  ______ m3/h 

Potrebni presek kanala  A =  _______  cm2  

Mere kanala ali odprtine □ kvadratni:  ____×____ cm        □ okrogli: Ø ____ cm 

Dolžina kanala  L = ________  m 

Tlačni padec  ∆p =  _______ Pa 

Ureditev dovoda zgorev. zraka □ neodvisno od zrak v prostoru    □ odvisno od zraka v prostoru 

Regulacija zgorevalnega zraka □ ročno z loputo                            □ avtomatsko 

Drugi porabniki zraka v 
prostoru 

□ kuhinjska napa                           □ centralna sesalna naprava         

□  sušilnik za perilo                       □  drugo: ______________                   

 
 
 

Izjava o lastnostih 
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave
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Dimovodna naprava                 □ nova                         □ obstoječa  

Vrsta dimovodne naprave  □ sistemska   □ obrtniške izdelave  □ obnovljena  □ rekonstruirana             

Tip dimovodne naprave 
(oznaka, opis, lastnosti) 

 

Presek dimovodne naprave, 
mera 

□ kvadratna:  ____×____ mm        □ okrogla: Ø ______ mm 

Izračun po SIST EN 13384 □ Da            □ Ne 

Celotna višina dimovodne 
naprave 
 
Efektivna višina dimovodne 
naprave 

  
 h = ________  [m] (od dna, do ustja) 
 
 hef =  ________[m] (od priključitve, do ustja) 
 

Število kurilnih naprav priključenih 
na predmetno dimovodno napravo 

□ 1         □ 2        □ 3      □ drugo:_____________ 

Število čistilnih odprtin na veznem 
elementu 

□  brez   □ 1         □ 2        □ 3      □ drugo:____________ 

Pogoji za vzdrževanje dimovodne 
naprave  

Iztočna ( spodnja) vratca        čistilna ( zgornja ) vratca   

□ Da            □ Ne                    □ Da            □ Ne 

Dostop do ustja dimovodne naprave 

□ Da            □ Ne 

 

 

Opombe: 

 

 

 

 

Izjava o lastnostih 
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave

□  kvadratni______x______  mm   □  okrogli  Ø_________mm 
Vezni element dolžina L = ________  m                 koleno ________ kos 
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 Datum: 

 Žig in podpis izvajalca del:  Podpis naročnika: 

Izdano v treh izvodih; za lastnika kurilne naprave, za pooblaščenega dimnikarja in za izvajalca del. 

Izjava 
Spodaj podpisani izvajalec izjavlja, da je kurilna naprava izvedena v skladu z zadnjim stanjem 
tehnike in z upoštevanjem vseh zakonskih določil in proizvajalčevih navodil za montažo. 

Da je bil uporabnik seznanjen z vsemi ustreznimi prilogami tega dokumenta in da mu je bil 
korektno predstavljen način uporabe naprave. 

Da je bil v primeru, kadar so naprave odvisne od zraka iz prostora, uporabnik opozorjen na 
problematiko v zvezi z napravami, ki sesajo zrak iz prostora (prezračevalne naprave, toplozračni 
grelniki, kuhinjske nape, sušilniki perila, itd.), in da so mu bili predstavljeni ustrezni varnostni 
ukrepi/pogoji. Pogoji za varno delovanje so bili ob vgradnji naprave vzpostavljeni, pojasnilo 
pa se nanaša na morebitne spremembe v prihodnosti. Ob takšnih spremembah/posegih potrebno 
posvetovanje z dimnikarsko službo. 

Potrebne priloge: 
 
 
 
 
Tehnična 
dokumentacija 

• Načrt – v primeru unikatno izdelane kurilne naprave 

• CE –Izjava o skladnosti, za vgradnjo serijsko izdelane kurilne naprave, ali 
izračun in dimenzioniranje v skladu z računsko metodo po SIST EN 15544 za 
unikatno/obrtniško izdelane kurilne naprave 

• Navodila, v primeru varovanja (opis) – nadzor podtlaka, detektor CO, itd… 

• Navodila, v primeru avtomatskega krmiljenja zraka (opis) 

• Navodila za uporabo kurilne naprave 

• Dokazila o pravilno izvedeni dimovodni napravi, z ustrezno dokumentacijo,  
ki upošteva zahteve standardov SIST EN 1443, SIST EN 13384,  
SIST EN 15287 in SIST EN 13501-1. 

• Predhodno mnenje pooblaščenega dimnikarja, v primeru, ko ne gre za 
sočasno vgradnjo nove dimovodne naprave, skupaj s kurilno napravo, ampak 
kadar gre za priključitev kurilne naprave na obstoječo dimovodno napravo 
(pridobi uporabnik) 

• Emisijska nalepka 

Zakonska določila in predpisi: 
ZGO- Zakon o graditvi objektov  ( Ur. L. RS št. 102/2004-UPB 1 in njegove spremembe/dopolnitve)
ZGP-Zakon o  gradbenih proizvodih ( Ur. L. RS št. 52/2000 in njegove spremembe/dopolnitve ) 
ZSVP-1 Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur. L. RS št. 101/2003)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav ( Ur. L. RS št 24/2013 ) 
SIST EN 13240 
SIST EN 14785 
SIST EN 13229 
SIST EN 15250 
SIST EN 12815 
SIST EN 15544 
Pravila stroke- OZS 
Smernica SZPV 407 – Slovensko združenje za požarno varstvo 

Izjava o lastnostih 
za serijsko in unikatno izdelane ogrevalne naprave


