
PRILOGA I 

 

BISTVENE ZAHTEVE 

 

Obveznosti, ki izhajajo iz bistvenih zahtev za naprave v tej prilogi, veljajo tudi za opremo, pri kateri obstaja enako tveganje. 

1 SPLOŠNI POGOJI 

1.1 Naprave morajo biti načrtovane in zgrajene tako, da delujejo varno in ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za ljudi, 

domače živali ali premoženje, ko so normalno uporabljane, kot je določeno v 1. členu te odredbe. 

1.2 Ko so naprave dane v promet:  

* jim morajo biti priložena tehnična navodila za vgradnjo, namenjena inštalaterjem 

* jim morajo biti priložena navodila za uporabo in vzdrževanje, namenjena uporabnikom, 

* morajo nositi primerna opozorila, ki morajo biti tudi na embalaži. 

Navodila in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku ter v uradnih jezikih držav, kamor so izdelki namenjeni. 

1.2.1 Tehnična navodila za vgradnjo, namenjena inštalaterjem, morajo vsebovati vsa navodila za vgradnjo, nastavitev in 

vzdrževanje, kar bo zagotovilo njihovo pravilno izvedbo in varno uporabo naprave. V navodilih mora biti navedeno 

zlasti: 

 vrsta plina, 

 tlak plina pri dobavi, 

 potrebni dotok svežega zraka: 

 za zgorevanje, 

 da bi preprečili nastanek nevarnih nezgorelih mešanic plinov v napravah, ki niso opremljene s pripravo, 

določeno v točki 3.2.3, 

 pogoji za odvod produktov zgorevanja, 

 za ventilatorske gorilnike in naprave s takšnimi gorilniki: značilnosti in zahteve za celote, ki pripomorejo k 

skladnosti z bistvenimi zahtevami, veljavnimi za sestavljene naprave in, kjer je primerno, seznam možnih 

kombinacij, ki jih svetuje proizvajalec. 

1.2.2 Navodila za uporabo in vzdrževanje, namenjena uporabnikom, morajo vsebovati vse podatke, potrebne za varno 

uporabo, in morajo uporabnika opozoriti predvsem na kakršnekoli omejitve pri uporabi. 

1.2.3 V opozorilih na napravi in njeni embalaži morajo biti jasno navedeni: vrsta plina, tlak dobave plina in kakršnekoli 

omejitve uporabe, zlasti omejitve, po katerih mora biti naprava vgrajena samo na območjih z zadostnim 

prezračevanjem. 

1.3 Oprema, ki bo sestavni del naprave, mora biti načrtovana in izdelana tako, da pravilno izpolnjuje svoj namen, ko je 

vgrajena v skladu z navodili za vgradnjo. 

Navodila za vgradnjo, prilagoditev, delovanje in vzdrževanje morajo biti priložena opremi. 

2 MATERIALI 

2.1 Materiali morajo biti primerni za uporabo in morajo ustrezati tehničnim, kemijskim in temperaturnim pogojem, ki jim 

bodo predvidoma izpostavljeni med uporabo. 

2.2 Za lastnosti materialov, ki so pomembne za varnost, mora jamčiti proizvajalec ali dobavitelj naprave. 

3 NAČRTOVANJE IN IZDELAVA 

3.1 Splošno 

3.1.1 Naprave morajo biti izdelane tako, da pri njihovi normalni uporabi ne more priti do nestabilnosti, deformacije, loma 

ali obrabljenosti, ki bi zmanjšala njihovo varnost. 

3.1.2 Kondenzat, ki nastane ob zagonu oziroma med uporabo, ne sme vplivati na varnost naprav. 

3.1.3 Naprave morajo biti načrtovane in izdelane tako, da je nevarnost eksplozije pri požaru zunanjega izvora čim manjša. 

3.1.4 Naprave morajo biti izdelane tako, da voda in nezaželeni zrak ne moreta vdreti v dovod plina. 

3.1.5 Pri normalnem odstopanju kakovosti pomožne energije morajo naprave varno delovati naprej. 



3.1.6 Nenormalno odstopanje ali izpad pomožne energije ali njena vnovična vzpostavitev ne smejo privesti do nevarnih 

razmer. 

3.1.7 Naprave morajo biti načrtovane in izdelane tako, da preprečijo nevarnosti električnega izvora. Skladne morajo biti s 

predpisi za naprave, priključene na nizko napetost (Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj 

določenih napetostnih mej, Uradni list Republike Slovenije št. 53/00). 

3.1.8 Vsi deli naprave, ki so pod tlakom, morajo zdržati mehanske in temperaturne obremenitve, ki so jim izpostavljeni, brez 

deformacij, ki bi ogrožale varnost. 

3.1.9 Naprave morajo biti načrtovane in izdelane tako, da okvara varnostne, nadzorne ali regulacijske priprave ne more 

povzročiti nevarnega stanja. 

3.1.10 Če je naprava opremljena z varnostnimi in nadzornimi pripravami, delovanje nadzornih priprav ne sme prevladati nad 

delovanjem varnostnih priprav. 

3.1.11 Vsi deli naprav, ki so nameščeni ali nastavljeni ob izdelavi in ki jih inštalater ali uporabnik ne sme premikati, morajo 

biti primerno zaščiteni. 

3.1.12 Vzvodi in druge kontrolne in nastavitvene priprave morajo biti jasno označene. Dana morajo biti primerna navodila, 

da bi preprečili napako pri uporabi. Oblikovane morajo biti tako, da preprečijo naključno manipulacijo. 

3.2 Izpust nezgorelega plina 

3.2.1 Naprave morajo biti izdelane tako, da stopnja puščanja plina ni nevarna. 

3.2.2 Naprave morajo biti izdelane tako, da je uhajanje plina med vžigom, vnovičnim vžigom in po ugasnitvi plamena 

omejeno, da bi preprečili nevarno kopičenje nezgorelega plina v napravi. 

3.2.3 Naprave, namenjene za uporabo v notranjih prostorih in sobah, morajo biti opremljene s posebno pripravo, ki 

preprečuje nevarno količino nezgorelega plina v takšnih prostorih ali sobah. 

 Naprave, ki niso opremljene s takšno pripravo, se lahko uporablja samo na območjih, ki so dovolj prezračevana, da ne 

more priti do prevelikega kopičenja nezgorelega plina. 

 Velike kuhinjske naprave in naprave na plin, ki vsebuje toksične snovi, morajo biti opremljene z omenjenimi 

pripravami. 

3.3 Vžig 

Naprave morajo biti izdelane tako, da pri normalni uporabi: 

 vžig in vnovični vžig potekata gladko, 

 zagotavljajo križni prižig. 

3.4 Zgorevanje 

3.4.1 Naprave morajo biti izdelane tako, da je pri normalni uporabi zagotovljena stabilnost plamena in produkti zgorevanja 

ne vsebujejo nesprejemljivih koncentracij zdravju nevarnih snovi. 

3.4.2 Naprave morajo biti izdelane tako, da pri normalni uporabi ni naključnih izpustov produktov zgorevanja. 

3.4.3 Naprave za odvajanje produktov zgorevanja, povezane z dimnikom, morajo biti izdelane tako, da v nenormalnem 

prepihu ne pride do izpusta nevarne količine produktov zgorevanja v prostor. 

3.4.4 Samostojne ogrevalne naprave in pretočni grelniki vode brez dimnikov v prostoru ali sobi ne smejo proizvajati 

koncentracije ogljikovega monoksida, ki bi bila nevarna za zdravje izpostavljenih ljudi glede na trajanje njihove 

izpostavljenosti. 

3.5 Smotrna raba energije 

 Naprave morajo biti izdelane tako, da zagotavljajo smotrno rabo energije, odsevajo trenutno stanje tehnike in 

upoštevajo varnostne vidike. 

3.6 Temperature 

3.6.1 Deli naprav, ki so namenjeni za postavitev v bližino tal ali drugih površin, ne smejo dosegati temperatur, ki 

predstavljajo nevarnost za okolico. 



3.6.2 Površinska temperatura gumbov in vzvodov naprav, namenjenih za upravljanje, ne sme predstavljati nevarnosti za 

uporabnika. 

3.6.3 Površinske temperature zunanjih delov naprav, namenjenih za uporabo v gospodinjstvu, razen površin ali delov, ki so 

povezani s prenosom toplote, med delovanjem ne smejo predstavljati nevarnosti za uporabnika in še zlasti za otroke, 

pri katerih je treba upoštevati primeren reakcijski čas. 

3.7 Prehrambni izdelki in voda za sanitarne namene 

 Materiali in sestavine, uporabljani pri izdelavi naprave, ki bi lahko prišli v stik s hrano ali vodo za sanitarne namene, 

ne smejo vplivati na njuno kakovost. 


