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Delovni zvezek DVGW G 1020 (A) 

Varnost plinske napeljave - naloga za vse deležnike ! 

 

Sistemski operater 

(NB) 

Upravitelj merilnih 

mest 

(MSB) 

 

Pogodbeni 

inštalater 

(VIU) 

 

Okrajni dimnikarski 

mojster 

(BSM) 

 
 

Uporabnik 

(odjemalec) 

Potrebno je sodelovanje vseh deležnikov. 
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Delovni zvezek DVGW G 1020 
Zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, izdelavi, spremembah, 

vzdrževanju in obratovanju plinskih napeljav 

 

Agenda 

Zgodovina in umestitev v tehnične predpise 

Ozadje in cilji 

Vsebina / uporaba v praksi 
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Delovni zvezek DVGW G 1020 (A)  - 

Zgodovina 
 1997 – 2003 

 Koordinacijski odbor „Tehnična varnost“ zahteva varnost v celotni verigi dobave 
in uporabe plina. 

– Tehnično upravljanje varnosti (TSM) za opremo in plinske napeljave sistemskega 
operaterja  

– Tehnično upravljanje varnosti (TSM) za sisteme napeljav na tovarniških zemljiščih  

– Obravnavani tudi ukrepi zagotavljanja kakovosti za večji del plinskih napeljav = 
gospodinjske plinske napeljave 

– Razprava Odbora zveznih dežel o trajni varnosti plinske napeljave leta je bila med 
drugim povod za uvedbo varovala pretoka plina v letu 2003 

 2005 – 2009 

– Že prvi poskus združitve delovnih zvezkov G 665 in G 666 v letu 1991 je bil uspešen in 
nastala je osnova za ustrezen dokument, v katerem je bilo opredeljeno zagotavljanje 
kakovosti na področju plinskih napeljav. 

– Predelava in dopolnitev v trenutno aktualnem delovnem zvezku DVGW G 1020  
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DVGW G 1020 (A)  Umestitev v tehnične predpise 

 Zagotavljanje kakovosti v celotni verigi delovanja 

energetskih naprav na področjih: 

– Vzpostavitev kakovosti zemeljskega plina (G 260, G 280, …) 

– Zahteve za kakovost pri transportu, distribuciji ( G 462, G 459-1, G 

459-2, G 491, …) 

do vključno  

– Zagotavljanje kakovosti za napeljavo in opremo odjemalca = 

plinsko napeljavo (G 600, TRGI) 

 z uporabo in izpolnjevanjem zahtev tehničnih predpisov 

tehničnih predpisov DVGW.  
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Zahteve za kakovost produktov in kvalifikacije oseb 

 Tehnologija distribucije plina in njegove uporabe je podvržena strogim 
zagonskim predpisom, v katerih je utemeljeno ravnanje v skladu 
tehničnimi predpisi DVGW.  

 Produkti, ki jih uporabljajo podjetja - ponudniki storitev na področju tehnike 
plina in strokovnjaki/izvedenci pri tehničnih preskusih plinskih napeljav, se 
preverjajo in certificirajo na osnovi tehničnih predpisov DVGW.  

 Dela, izdelavo, spremembe in vzdrževanje na plinskih napeljavah smejo 
izvajati samo podjetja ali osebe z dokazanimi strokovnimi kvalifikacijami 
(VIU).  

– Praviloma se to dokazilo pridobi z mojstrskim izpitom za inštalaterje in monterje 
centralnega ogrevanja pri obrtni zbornici ter vpisom v register inštalaterjev 
sistemskega operaterja plinovodnega omrežja.  
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Novo: Obsežen koncept varnosti – statistika nesreč 

Nesreče v plinskih napeljavah 

uporabnikov glede na strukturni razvoj 
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Nesreče 

Uporabniki 
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Statistika nesreč DVGW 

Obseg prodaje plina 
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DVGW G 1020 (A) Umestitev v tehnične predpise 

 

 

EnWG 

Gradbeni predpisi 

Organizacijski delovni zvezki 

G 1000, GW 1200 

G 1010, G 1020 

G 1030, G 1040 

Izvedbeni delovni zvezki 

G 260, G 459-1, G 459-2, G 462, G 491, …  

G 600, G 280, G 110, G 621, G 624, G 634, G 638, … 

Hierarhija predpisov 

NDAV 
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DVGW G 1020 (A)  Umestitev v tehnične predpise 

– G 1000 "Zahteve za kvalifikacije in organizacijo podjetij, ki skrbijo za obratovanje 

sistemov za distribucijo plina (naprave za distribucijo plina)" - prva izdaja 11.1999 

– G 1010 "Zahteve za kvalifikacije in organizacijo upravljalcev sistemov zemeljskega 

plina na tovarniških zemljiščih" - prva izdaja 11.2005 

– G 1020 "Zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, izdelavi, spremembah, 

vzdrževanju in obratovanju plinskih napeljav" - prva izdaja 01.2010 

– G 1030 "Zahteve za kvalifikacije in organizacijo upravljalcev sistemov za 

proizvodnjo, prenos, pripravo kondiciranje ali dovajanje bioplina" – december 2010 

– G 1040 "Zahteve za kvalifikacije in organizacijo podjetij za upravljanje sistemov za 

zbirno oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom" – marec 2011  
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Delovni zvezek DVGW G 1020 
Zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, izdelavi, spremembah, 

vzdrževanju in obratovanju plinskih napeljav 

Agenda 

Zgodovina in umestitev v tehnične predpise 

Ozadje in cilji 

Vsebina / uporaba v praksi 
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DVGW G 1020 (A) Ozadje in cilji 

 Pridobitev tehničnega samoupravljanja plinske stroke 

 Opredelitev deležnikov in nalog na področju plinske napeljave 

končnega odjemalca 

 Podpora uporabniku/odjemalcu 

 Ohranitev nalog sistemskega operaterja po liberalizaciji trga 

(ločitev dejavnosti – “unbundling”) 

 Nujna prenova zastarelih delovnih zvezkov G 665 in G 666 

(stanje: 1972) 

 

Pregled ciljev 
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DVGW G 1020 (A)  Ozadje in cilji 

Pridobitev tehničnega samoupravljanja plinske stroke 

– Delovni zvezek G 1020 dopolnjuje tehnične predpise DVGW na 

področju zagotavljanja kakovosti pri načrtovanju, izvedbi in 

obratovanju plinskih napeljav. 

– S tem so izpolnjene pobude organov nadzora (energetski in gradbeni 

nadzor) z vidika varnosti plinskih napeljav.  

– Delovni zvezek G 1020 z vidika zagotavljanja kakovosti 

obratovanja velja tudi za obstoječe plinske napeljave. 
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DVGW G 1020 (A) Ozadje in cilji 

 Opredelitev deležnikov in nalog na področju plinske 
napeljave odjemalca 

– Določa zahteve in naloge ter odgovornosti za plinsko napeljavo odjemalca 
med naslednjimi deležniki: 

• odjemalec (uporabnik), 

• sistemski operater,  

• upravitelj merilnih mest,  

• pogodbeni inštalater in  

• območni dimnikarski mojster 
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Pogodbena razmerja 
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Pogodbena razmerja 
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DVGW G 1020 (A) Ozadje in cilji 

 Podpora uporabniku 

– Uporabnik je odgovoren za celotno plinsko napeljavo (13. člen NDAV); uredba 
o priključitvi plina z nizkim tlakom) 

– Pri zagotavljanju varnosti uporabnik potrebuje podporo pogodbenega 
inštalaterja, sistemskega operaterja (po možnosti tudi upravitelja merilnih 
mest) in okrajnega dimnikarja.  

– Vzajemno delovanje navedenih deležnikov je sestavni del lastne odgovornosti 
plinske stroke pri varni distribuciji plina. 
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DVGW G 1020 (A) Ozadje in cilji 

 Ohranitev nalog sistemskega operaterja po liberalizaciji trga 

(ločitev dejavnosti – “unbundling“) 

– Zagotovitev osebja in kvalifikacij z znanji in veščinami na področju 

plinskih napeljav, npr. zaradi ali v naslednje namene:  

• Menjava plinomera, vzdrževanje regulatorje tlaka (G 600, G 685, G 495) 

• Ponovni zagon plinske napeljave odjemalca po odpravljeni napaki v omrežju (G 600) 

• Periodični pregled notranjih delov hišnega priključka oz. priključnega plinovoda (G 465-1) 

– Zagotavljanje servisne službe po GW 1200 (vonj po plinu; uhajanje) 

– Registracija pogodbenih inštalaterjev (strokovni pogovor, po potrebi 

pregled izvedenih napeljav) = zagotavljanje standarda kakovosti 

izvajalcev 

– Naključni pregledi izdelanih plinskih napeljav = poznavanje izvedb in 

kakovosti nameščenih plinskih napeljav v območju sist. operaterja  
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DVGW G 1020 (A) Ozadje in cilji 

Nujna prenova zastarelih delovnih zvezkov 
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Delovni zvezek DVGW G 1020 
 Zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, izdelavi, spremembah, 

vzdrževanju in obratovanju plinskih napeljav 

Agenda 

Zgodovina in umestitev v tehnične predpise 

Ozadje in cilji 

Vsebina / uporaba v praksi 
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DVGW G 1020 (A) TRGI 2008 

Razdelek 1.2.4: 

 

• Zahteve, delovna področja in s tem 

povezano zagotavljanje kakovosti 

ureja delovni zvezek DVGW G 1020. 

  

• V tem delovnem zvezku je določeno 

sodelovanje med sistemskim 

operaterjem, upraviteljem merilnih 

mest, pogodbenim inštalaterjem in 

okrajnim dimnikarskim mojstrom.  

 

• Strokovno presojo plinske napeljave 

lahko za sistemskega operaterja 

izvrši tudi izvedenec TRGI.  
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DVGW G 1020 (A) - Vsebina 

Predgovor 

1. Splošno 
Navedena so bistvena zakonska in uredbena določila iz energetskega zakona, 

uredbe od priključitvi plina z nizkim tlakom in gradbenega prava (npr.: 

EnWG § 3 (15), § 49, NDAV § 13, 15, 19, BauO in FeuV). 

2. Področje uporabe  

-  Delovni zvezek ureja in velja za zagotavljanje kakovosti pri načrtovanju, 

 izdelavi, spremembah, vzdrževanju in obratovanju plinskih napeljav.  

- Opisane so zahteve in področja nalog za sistemskega operaterja (NB), 

 pogodbenega inštalaterja (VIU), okrajnega dimnikarskega mojstra (BSM) in 

 upravitelja merilnih mest (MSB) .  

3. Povezave z normativnimi dokumenti 

4. Pojmi 
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DVGW G 1020 (A) - Vsebina 

5. Zahteve za deležnike 
Opisane so zahteve, ki so določene na podlagi smernic in predpisov, npr. 

EnWG, NDAV, G 1000, G 1200, BDEW/BHKS/ZVSHK, SchfG, SchfHwG, KÜO, 

BImSchV. 

6. Organizacija in izvedba postopkov 
Koraki postopkov in izvajalci le-teh od prijave do dokončanja plinske napeljave. 

7. Področja nalog 
Navedba vseh nalog, ki jih morajo s ciljem zagotavljanja ustrezne kakovosti 

plinske napeljave izvršiti posamezni deležniki (sistemski operater, pogodbeni 

inštalater, okrajni dimnikar, upravitelj merilnih mest, uporabnik).  

8. Drugi veljavni predpisi 
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Pravni okvir: EnWG / NDAV 

 Energetski zakon (EnWG) 
 

– 3. člen, (15) „Energetska napeljava“, poteka do zadnjega 

zapornega elementa pred napeljavo končnega odjemalca 

 

– 49. člen vsebuje določilo domneve v prid tehničnih predpisov 

DVGW glede energetske napeljave 
 

EnWG - Del 6 „Varnost in zanesljivost v oskrbi z energijo“ 

49. člen „Zahteva za energetske napeljave“ 

2) Skladnost s splošno priznanimi tehničnimi predpisi velja za izpolnjeno, če 

naprave za proizvodnjo, distribucijo in odjem: 

1. električne energije ustrezajo tehničnim predpisom nemškega Združenja za 

elektrotehniko, elektroniko in informacijsko tehnologijo. 

2. plina ustrezajo tehničnim predpisom DVGW (nemško Tehnično in 

znanstveno združenje za plin in vodo). 
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Pravni okvir: EnWG / NDAV 

 Uredba o priključitvi plina z nizkim tlakom (NDAV)  
 

– 13. člen (1) NDAV opisuje odgovornost končnega odjemalca (uporabnika) za 

„plinsko napeljavo“ za glavnim zapornim elementom 

– 13. člen (2) NDAV določa: 

• "Plinsko napeljavo" je dovoljeno dograditi, spremeniti in vzdrževati samo po predpisih te 

uredbe ter po drugih veljavnih pravnih predpisih, predpisih uradnih organov in priznanih 

tehničnih predpisih. 

• V zvezi s splošno priznanimi tehnični predpisi velja 2. točka 2. odstavka 49. člena 

energetskega zakona (EnWG). 

• Dela sme izvajati samo sistemski operater ali pogodbeni inštalater, ki je registriran pri 

sistemskem operaterju. 

• Uporabljati je dovoljeno samo materiale in plinska trošila, ki so izdelana v skladu z 49. 

členom EnWG z upoštevanjem priznanih tehničnih predpisov; ta pogoj se smatra kot 

izpolnjen, če je izdelek opremljen z znakom DVGW ali CE.  

• Sistemski operater ima pravico izvajati nadzor del. 
 

– 19. člen NDAV (1) "Obratovanje plinske napeljave in trošil, lastna proizvodnja” 

• S plinsko napeljavo in plinskimi trošili mora končni odjemalec upravljati na tak način, da je 

izključena verjetnost za nastanek motenj pri drugih končnih odjemalcih ali možnost 

negativnih učinkov na opremo, ki je v lasti sistemskega operaterja ali tretje osebe. 
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Pravni okvir: MBO (oz. LBO) 

Vzorčna uredba o gradnji objektov (MBO) – deželni odloki o gradnji 

(LBO) 

3. člen Splošne zahteve 

(1) Napeljavo in naprave je dovoljeno namestiti, opremiti, spreminjati in 

vzdrževati le na način, ki ne ogroža javne varnosti in reda, še zlasti ko 

gre za življenje in zdravje ljudi ter naravno eksistenco. 

 

§ 17 Gradbeni proizvodi 

(1) Gradbene proizvode, namenjene izgradnji, spremembam in vzdrževanju 

gradbenih naprav, je dovoljeno distribuirati in prodajati le, če imajo 

določeno namembnost (...) v skladu s predpisi (...), v povezavi z 

implementacijo drugih smernic Evropskih skupnosti (...) in so opremljeni 

z znakom Evropskih skupnosti (znak CE) (…)  
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Pravni okvir: EnWG / NDAV / TRGI / LBO 

 Regulativno področje EnWG / NDAV = varna energetska napeljava / 
plinska napeljava 

– Zagotavljanje varne splošne oskrbe s plinom (npr. brez negativnih povratnih 
učinkov plinskega trošila na omrežje) 

 

 Regulativno področje gradbenega prava (LBO, MFeuV, MLAR) = med 
drugim varno plinsko trošilo (vključno z odvodom dimnih plinov)  

– Varnost ljudi, zaščita oseb, konstrukcijska stabilnost in požarna varnost stavb 

 

 Tehnični predpisi DVGW (TRGI) = varen sistem napeljave =  
plinska napeljava + plinsko trošilo (vključno z odvodom dimnih plinov) = 
energetsko pravo + gradbeno pravo  
 

 TRGI kot priznani tehnični predpisi vsebujejo tudi kvalifikacijske zahteve 
za dela na plinskih trošilih. 
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Dovod zraka za 
zgorevanje 

Pravni okvir: EnWG / NDAV / TRGI / LBO 

Energetska napeljava 
(EnWG) 

Sistemski operater Izvajalec dejavnosti: 

Področje odgovornosti:  

Hišni priključek 

Sistem napeljave Plin.trošilo 

Dimovod 

Glavna 

pipa AE 

Odjemalec / uporabnik (razen reg. tlaka in merillne naprave) Sistemski operater 

EnWG, NDAV, TRGI 
(energetsko pravo) EnWG (G 459-1) 

NDAV, TRGI 
GPSG,  (LBO) 

Energetska napeljava (EnWG) 

Plinska napeljava (NDAV, §13) 

Trošilo odjemalca (EnWG) 
Plinsko trošilo (NDAV, §13, §19) 

Plinska napeljava = sistem napeljave +  plinsko trošilo (TRGI) 

Sistemski operater, registrirani inštalater 

Sistemski operater 
Registrirani inštalater 
Podjetje za vzdrževanje G 676* 

*samo vzdrževanje/popravila plinskega trošila -  

ne namestitev novega ali nova/ponovna priključitev trošila 

Pojmi: 

Predpisi: 

(TRGI = od glavne plinske zaporne pipe do izpusta dimnih plinov na prosto) 

LBO – deželni odlogi o gradnji (v stavbah do zunanje meje zunanje stene) 



          Sistem napeljave 

Pravni okvir: EnWG / NDAV / TRGI / LBO 

Pojmi 

Energetska napeljava po EnWG 

Merilno 
mesto 

Plinsko 
trošilo 

 
Regul. 
tlaka 

 
Priključni 
plinovod 

Dimovodna 
napeljava 

Gasanlage nach NDAV 

Plinska napeljava po TRGI 

Predpisi 

Energ. pravo EnWG / NDAV / MessZV 

G 600 TRGI 

Gradbeno pravo LBO / FeuV / LAR / KÜO 

G 459-1 

 1) v stavbah do zunanje meje zidu stavbe 

Odgovor-
nosti 

    Odjemalec/ uporabnik (razen regulatorja tlaka plina in plinomera) 
Sistemski 
operater 

Dejavnosti 
podjetij 

Sistemski operater 

Inštalater 

Dimnikar 

Plinsko trošilo po NDAV 

Trošilo odjemalca po EnWG 

Podjetje za vzdrževanje po G 676 

ProdSG / ProdSV 

1) 

BauProdG bzw. -
VO 

LBO = deželni odlok o gradnji; FeuV = uredba o kurilnih napravah 
LAR = direktiva o sistemih napeljave; KÜO = uredba o čiščenju in pregledih 

Upravitelj 
merilnih mest 

Sistemski op. 

Upravitelj 
merilnih mest 
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6. Organizacija postopkov 

- Možnost oskrbe s plinom: uporabnik/pogodbeni inštalater - sistemski 

operater 

- Prijava plina: pogodbeni inštalater 

- Usklajevanje glede dimovodne napeljave: pogodbeni inštalater - okrajni 

dimnikarski mojster 

- Izvedba: pogodbeni inštalater, prijava sistemskemu operaterju 

- Potrdilo o primernosti in varni uporabi dimovodne napeljave: okrajni 

dimnikarski mojster sistemskemu operaterju 

- Zagon (odprtje plina; zaplinjanje) po 14. členu: sistemski operater 

- Sistemski operater ima pravico pregledati plinsko napeljavo pred in po 

zagonu 

- Zagon plinske napeljave in podučitev uporabnika (pogodbeni inštalater) 

- Periodični pregledi plinske napeljave: uporabnik (odjemalec) 
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Primer 

postopka 

prijave 
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DVGW G 1020 (A) 

7. Področja nalog 

Področja nalog so ustrezno razdeljena  s ciljem, da bi zagotovili ustrezno kakovost 
plinske napeljave uporabnika.  

7.1 Sistemski operater (NB) 

K nalogam sistemskega operaterja ali (po potrebi) njegovega pooblaščenca spadajo: 

– Vodenje registra inštalaterjev  

• Registracija inštalaterjev 

• Izvrševanje pravic in dolžnosti po “pogodbi za inštalaterje" 

• Dolžno preverjanje, ali pogodbeni inštalater izpolnjuje dolžnosti po “pogodbi za inštalaterje" in 

dokumentiranje ugotovitev.   

– Izvrševanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti v skladu z "okvirno pogodbo o merilnih 

mestih“.  

• Dolžno preverjanje, ali upravitelj merilnih mest izpolnjuje dolžnosti po "okvirni pogodbi o merilnih mestih" 

in dokumentiranje ugotovitev. 

– Demontaža in montaža , spremembe, obratovanje in vzdrževanje regulatorjev tlaka plina ter 

vodenje ustreznih evidenc z dokazili.  

– Zagon po § 14. členu NDAV. 

– Zagotavljanje servisne/dežurne službe. 
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DVGW G 1020 (A) 

7.1 Sistemski operater (NB) – nadaljevanje 

 

– Skrb za specifična tehnična navodila in posredovanje le-teh pogodbenim 
inštalaterjem in upraviteljem merilnih mest v ustrezni obliki 

– Strokovna presoja plinske napeljave pred in/ali po zagonu/začetku 
obratovanja s strani sistemskega operaterja ali njegovega pooblaščenca (npr. 
izvedenec po G 648) v skladu s 15. členom NDAV. 

• O načinu, obsegu, številu pregledov ali ukrepov (npr. naključni pregledi, strokovno 

usposabljanje, obveščanje) odloča sistemski operater na podlagi obratovalnih izkušenj.  

• Podlaga za strokonvno presojo pri pregledih so tehnični predpisi DVGW.  Ugotovitve 

morajo biti dokumentirane. 

– Skrb za informiranje o potrebnih aktivnostih sistemskega operaterja pri 

obratovanju in vzdrževanju 

– Nudenje podpore delovanju pogodbenega inštalaterja in okrajnega 

dimnikarskega mojstra 

– Dokumentiranje ugotovljenih napak, ki lahko ogrožajo varnost ali vodijo do 

večjih okvar in sporočanje le-teh uporabnikom. 

 

Če sistemski operater izvajanje nalog poveri tretji osebi, je  dolžan prevzeti 
odgovornost za izbiro in nadzor tretje osebe. 
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Primeri preverjanja plinskih napeljav 

 Plinska napeljava 

– Pomankljiva tehnika spajanja 

– Pomanjkljivo obešenje/vpetje 

– Napeljava ni zavarovana 

– Pomanjkljivosti na plinomerih 

 Namestitev trošila 

– Manjka zaporni element s termičnim varovalom (TAE) 

– Upoštevanje 1. cilja zaščite 

 Neustrezen dovod zgorevalnega zraka 

– Upoštevanje 2. cilja zaščite 

 Dimovodna napeljava 

Primeri napak pri naključnih pregledih, ki jih izvaja sistemski operater 



www.dvgw.de Prosojnica 33 

DVGW-Arbeitsblatt G 1020 (A) 
Primer nadzora: 

Brez varovanja 
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DVGW-Arbeitsblatt G 1020 (A) 
Primer nadzora: 

Zaporna pipa ni dostopna ! 
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Delovni zvezek DVGW G 1020 (A) 
Primer nadzora: 

Pod delovnim tlakom ! 

varno pred manipulacijo  
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DVGW G 1020 (A)  

7.2 Pogodbeni inštalater (VIU) 

Področja nalog pogodbenega inštalaterja so načrtovanje, izdelava, spremembe in 

vzdrževanje plinskih napeljav v stavbah in na zemljiščih, v skladu s s priznanimi 

tehničnimi predpisi. Njegove nadaljnje naloge so naslednje: 

 

– Izvrševanje pravic in dolžnosti po “pogodbi za inštalaterje na osnovi smernic 

BDEW/BHKS/ZVSHK 

– Upoštevanje določil lokalnega sistemskega operaterja (njegovih specifičnih tehničnih 

navodil)  

– Podučitev uporabnika v skladu z delovnim zvezkom G 600 (DWGV-TRGI), posredovanje 

potrebnih dokumentov in hranjenje le-teh 
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DVGW G 1020 (A)  

7.3 Okrajni dimnikarski mojster (BSM) 

 Pogodbeni inštalater se mora pred začetkom dela posvetovati z okrajnim 
dimnikarskim mojstrom o izvedbi dimovodne napeljave. 

 Dimnikarski mojster pred zagonom (predaja uporabniku) preveri in potrdi 
ustreznost in varnost uporabe kurilne naprave oz. dimovodne napeljave v skladu 
z veljavno zakondajo.  

 Periodični pregledi v skladu z uredbo o čiščenju in pregledih ter zakonu o 
dimnikarski službi. Preverja, ali so bile ugotovljene napake odpravljene v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

 Pri napeljavah in plinskih kuriščih z večjimi pomanjkljivostmi, ki predstavljajo 
življenjsko nevarnost in jih na podlagi pregleda ni mogoče odpraviti drugače kot z 
odklopom plina, dimnikar o tem obvesti sistemskega operaterja o nujnosti  
prekinitve uporabe plinskega priključka.  

 Kontrola izgube dimnih plinov pri plinskih kuriščih na osnovi 1. BImSchV. 
Dimnikarski mojster o ugotovitvah obvesti uporabnika. 
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DVGW G 1020 (A)  

7.4 Upravitelj merilnih mest (MSB) 

 

 Upravitelj merilnih mest ali njegov pooblaščenec mora izpolnjevati naloge, 
ki so določene v okvirni pogodbi s sistemskim operaterjem.  

Odgovoren je za brezhibno delovanje merilnih mest 

– Montaža, menjava, vzdrževanje in demontaža merilne naprave v skladu z 
uredbami o umerjanju in tehničnimi predpisi. 

– Če upravitelj merilnih mest izvajanje nalog poveri tretji osebi, je dolžan 
prevzeti odgovornost za izbiro in nadzor tretje osebe.            

 

 

V delovnem zvezku G 1020 so določene kvalifikacije upraviteljev merilnih mest. 
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DVGW G 1020 (A)  

7.5 Uporabnik 

Plinska napeljava, ki je izvedena v skladu z zakonskimi predpisi in tehničnimi predpisi DVGW-

TRGI, izpolnjuje vse tehnične pogoje za trajno varno obratovanje.  

Po 13. členu NDAV je odjemalec plina (uporabnik) odgovoren za neoporečno stanje plinske 

napeljave od glavne plinske zaporne pipe naprej; izjema so regulatorji tlaka plina in merilne 

naprave, ki niso njegova last (zakonska dolžnost zagotavljanja varnosti).  

Ukrepi v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem, ki so opisani v nadaljevanju, dajejo uporabniku 

ustrezne napotke o tem, kako izpolniti svojo odgovornost v okviru zakonsko predpisanega 

zagotavljanja varnosti. Sem spadajo med drugim naslednji ukrepi (glej tudi DVGW-TRGI - priloga 

5c): 
 

– vizualna kontrola plinske napeljave enkrat letno; 

– redno vzdrževanje plinskih trošil, ki ga mora izvajati strokovnjak, npr. pogodbeni inštalater ali 

podjetje za vzdrževanje s potrdilom DVGW; 

– Periodični preskus obratovalne sposobnosti oz. preskus tesnosti plinske napeljave (notranja 

in prosto položena zunanja plinska napeljava) s strani strokovnjaka (npr. pogodbeni 

inštalater) vsakih 12 let; 

– Takojšnje ukrepanje v sili, npr. pojav vonja po plinu; 

– Odgovornost za takojšnjo odpravo napak, ki jih odkrije strokovnjak 
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Zagotavljanje kakovosti obratovanja obstoječih 

plinskih napeljav 

 Zahteve za zagotavljanje kakovosti obratovanja iz G 1020 veljajo 

tudi za obstoječe (hišne) plinske napeljave 

 Dolžnost obveščanja uporabnika s strani pogodbenega inštalaterja 

in sistemskega operaterja 

– Opozarjanje uporabnika na izpolnjevanje njegove dolžnosti zagotavljanja varnosti 

– Obveščanje o predpisanih ukrepih v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem  

– Vzorčne kartice z vonjem po plinu (smrad plina), zgibanka "Domači pregled" 

– Akcije s področja obrti "sanitarna tehnika, ogrevanje, klimatizacija" 
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Brošure za obveščanje in marketing 

Abschnitt  13 V / 

Zagotavljanje kakovosti obratovanja obstoječih 

plinskih napeljav 
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Zemeljski plin – varna uporaba! Zgibanka “Domači 
pregled” 
  
Zgibanka za uporabnike je bila pripravljena s sodelovanjem 
DVGW, BDEW, ZVSHK in ZIV. Namenjena je seznanjanju 
odjemalcev zemeljskega plina z nujnimi ukrepi za 
zagotavljanje varnosti. 
 
Na podlagi izčrpnega seznama kontrol za plinsko 
napeljavo in plinska trošila, lahko vsak uporabnik sam 
prispeva k višji stopnji varnosti.  
  
Zgibanko za uporabnike naj bi končnim odjemalcem 
dostavljali sistemski operaterji. Zgibanko lahko sistemski 
operaterji naročijo pri wvgw.  
  
Zgibanka med drugim vsebuje nove, s piktogrami opremljene 
napotke o tem, kaj storiti v primeru, če v hiši smrdi po plinu: 
www.erdgassicherheit.de  

Zagotavljanje kakovosti obratovanja obstoječih 

plinskih napeljav 

http://www.erdgassicherheit.de/
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Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Yes Yes 

Service valve and meter freely accessible? 

Are pipes in faultless condition and properly placed? 

Are pipes well-fixed and not encumbered by foreign objects? 

If pipes are hidden, do ventilation openings exist? 

Are all openings for access of combustion air free of obstructions? 

 
Sufficant access of combustion air after work on windows or doors 
to improve insulation? 

Specialist consulted before installing dryers or kitchen store fans 
exhausting to the exterior? 

Flexible hose from cooker to gas socket installed without tension 
and not imposed to higher temperatures (flames)? 

When flame is visible on gas appliance, is the flame burning with a 
continuous blue colour? 

Is there no malfunction on the appliance, no trace of soot, no 
extraordinary smell or noise? 

 

Yes 
yes If exclusively yes   

o. k. 
Yes 

one or several no  

consult a specialist 

Safety: It is in your hands 



www.dvgw.de Prosojnica 44 

Druge ponudbe obrtnikov s področja “sanitatna tehnika, ogrevanje, klimatizacija” 

za uporabnike 

Za odjemalce je 

enostavneje, če imajo 

shranjeno dokazilo o tem, 

da so izpolnili svoj del 

dolžnosti zagotavljanja 

varnosti plinske napeljave. 

V / 

Zagotavljanje kakovosti obratovanja obstoječih 

plinskih napeljav 
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Delovni zvezek DVGW G 1020 (A) 

Sistemski operater 
Varna oskrba s plinom 
 Vodenje registra inštalaterjev 
 Vpis upravitelja merilnih mest 
 Regulacija tlaka plina 
 Zagon 
 Servisna služba 
 Naključni pregledi plinskih napeljav 
 Obveščanje porabnikov, npr “Domači 

pregled” 
 Podpora pogodbenim inštalaterjem, 

upraviteljem merilnih mest in 
okrajnemu dimnikarskemu mojstru 

Kratek pregled razdelka 7 „Področja nalog“ 

Upravitelj merilnih mest 
Upravljanje merilnih mest 

• Montaža, demontaža, menjava in 

vzdrževanja merilne naprave 

• Sporočanje odčitkov 

Okrajni dimnikar 
Kontrola kurilne/dimovod. napelj. 

• Pregled in izdaja potrdila o 

primernosti in varni uporabi 

dimovodne napeljave 

• Periodični pregledi kurilne naprave 

• Merjenje v skladu z 1. BImSchV 

Uporabnik (odjemalec) 
 

 

 

• Letne vizualne kontrole 

• Redno vzdrževanje plinskih trošil 

• Vsakih 12 let naročilo pregleda 

obratovalne sposobnosti plinske 

napeljave 

• Obveščanje sistemskega 

operaterja o pojavu smradu po 

plinu 

• Skrb za takojšnjo odpravo napak 

Uporaba in ohranjanje njegove 

plinske napeljave v neoporečnem 

stanju 

Pogodbeni inštalater 

 

 

• Izvrševanje pogodbe za inštalaterje 

• Upoštevanje določil sistemskega 

operaterja 

• Podučitev uporabnika  

• Dajanje napotkov uporabniku o 

pravilni uporabi in vzdrževanju 

Načrtovanje, izdelava, spremembe in 

vzdrževanje plinske napeljave 
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DVGW-Arbeitsblatt G 1020 (A) 

Sistemski operater 
Varna oskrba s plinom 
 Vodenje registra inštalaterjev 
 Vpis upravitelja merilnih mest 
 Regulacija tlaka plina 
 Zagon 
 Servisna služba 
 Naključni pregledi plinskih napeljav 
 Obveščanje porabnikov, npr “Domači 

pregled” 
 Podpora pogodbenim inštalaterjem, 

upraviteljem merilnih mest in 
okrajnemu dimnikarskemu mojstru 

Upravitelj merilnih mest 
Upravljanje merilnih mest 

• Montaža, demontaža, menjava in 

vzdrževanja merilne naprave 

• Sporočanje odčitkov 

Okrajni dimnikar 
Kontrola kurilne/dimovod. napelj. 

• Pregled in izdaja potrdila o 

primernosti in varni uporabi 

dimovodne napeljave 

• Periodični pregledi kurilne naprave 

• Merjenje v skladu z 1. BImSchV 

 

Uporabnik (odjemalec) 
 

 

 

• Letne vizualne kontrole 

• Redno vzdrževanje plinskih trošil 

• Vsakih 12 let naročilo pregleda 

obratovalne sposobnosti plinske 

napeljave 

• Obveščanje sistemskega 

operaterja o pojavu smradu po 

plinu 

• Skrb za takojšnjo odpravo napak 

Uporaba in ohranjanje njegove 

plinske napeljave v neoporečnem 

stanju 

Pogodbeni inštalater 

 

 

• Izvrševanje pogodbe za inštalaterje 

• Upoštevanje določil sistemskega 

operaterja 

• Podučitev uporabnika  

• Dajanje napotkov uporabniku o 

pravilni uporabi in vzdrževanju 

Načrtovanje, izdelava, spremembe in 

vzdrževanje plinske napeljave 

Varnost plinske napeljave – naloga za vse 

deležnike !!! 
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Hvala za vaše zanimanje! 

DVGW-Hauptgeschäftsführung  

in Bonn 


