
Priloga 2 

 
Opomba: 

Poročilo ne sme vsebovati nobenih priporočil, opomb ali drugih informacij, ki ne sodijo k vsebinam, 
opredeljenim v tem obrazcu. 

 
(Glava: naziv izvajalca preizkusa po pooblastilu URSZR) 

 
 

POROČILO O PREIZKUSU 
 
 

št. ___________ z dne __________ 
 

vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ) 
 
________________________________________________________________________ 
 

(naziv skupine vgrajenega SAPZ po 2. členu) 

 
_________________________________________________________________________ 
 

(podrobnejši naziv vgrajenega SAPZ s podatki o proizvajalcu/ih) 
 

 
Mesta vgradnje SAPZ: 
 
_________________________________________________________________________ 

 (ime/naziv in stalni naslov zavezanca) 

 
_________________________________________________________________________ 

 (naziv objekta(-ov) in prostora(-ov), kraj in naslov (ali parc. št. in k. o. zemljišča, če še ni naslova)) 
 
 

 
VRSTA PREIZKUSA (označi a, b, c ali č):  
 
a) prvi – novogradnja  
 
b) prvi – po posegu ali dogodku (tretji odstavek 3. člena pravilnika),  
    predhodno izdano potrdilo:    ___________________________________________ 
   (naziv izvajalca preizkusov, številka in datum potrdila) 

(morebitna opomba – vstavi samo, če gre za preizkus na podlagi četrtega odstavka 15. člena 
pravilnika):  
Kot je opisano v točki 1 tega poročila, se je izvedel samo preizkus 
dograjenega/zamenjanega/spremenjenega (ustrezno izberi) dela vgrajenega SAPZ. 

   
c) periodični – zaradi izteka veljavnosti potrdila ___________________________________________  
                  (naziv izvajalca preizkusov, številka in datum potrdila) 
 
č) ponovni – na podlagi ugotovitve iz poročila  ___________________________________________  
                  (številka in datum poročila) 
 
 
 
REZULTAT PREIZKUSA (označi a ali b):  
 
a) vgrajen SAPZ je brezhiben  
 
b) vgrajen SAPZ ima pomanjkljivosti 
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Priloga 2 

(Glava: naziv izvajalca preizkusa po pooblastilu URSZR) 
 
 
 
1. OPIS VGRAJENEGA SAPZ 
 
Opis vgrajenega SAPZ z navedbo lokacij/objektov/prostorov, v katerih je vgrajen, jasno opredelitvijo 
obsega SAPZ, na katerega se je nanašal preizkus, ter opredelitvijo namembnosti ali tehnoloških 
postopkov, ki se v njih odvijajo (opisano mora biti v obsegu, potrebnem za razumevanje bistvene zahteve 
varnosti pred požarom, ki jo izpolnjuje vgrajeni SAPZ): 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Gradbeno in uporabno dovoljenje (kadar je bilo pridobljeno) ter projektna dokumentacija o gradnji objekta, 
ki se nanaša na vgrajeni SAPZ: 

– študija ali drugi elaborat požarne varnosti oziroma načrt, v katerem so načrtovane zahteve požarne 
varnosti  

– načrti s področja gradbene, elektrotehnične in strojne stroke, v katerih so načrtovani SAPZ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Gradbeni predpisi oziroma drugi normativni dokumenti, ki so bili upoštevani pri načrtovanju vgrajenih 
SAPZ zaradi izpolnitve bistvene zahteve varnosti pred požarom: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Predpisane listine proizvajalca(-ev) proizvodov, ki sestavljajo vgrajeni SAPZ, priložene proizvodom ob 
njihovem dajanju na trg/vgradnji (označba proizvoda in podatki, ki izkazujejo verodostojnost 
listine/dokumenta): 

– izjava o lastnostih št.______ z dne ______ z oznako tipa proizvoda (kot je navedena na 
vgrajenem proizvodu) ___________________ ali 

– druga predpisana listina za dokazovanje skladnosti proizvoda z zahtevanimi lastnostmi z oznako 
tipa proizvoda, kot je navedena na vgrajenem proizvodu (navesti, katera listina) 
_____________________________________________________________________ 

– navodila o vgradnji in/ali uporabi (kadar gre za proizvod, za katerega pravilno uporabo je 
potrebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena rabe) 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Tehnični nadzor vgrajenega SAPZ: 

– navodila proizvajalca za uporabo, vzdrževanje in servisiranje proizvodov (podatki, ki izkazujejo 
verodostojnost dokumenta in kratek povzetek zahtev za vzdrževanje in servisiranje) 

– povzetek opravljenih vzdrževanj in servisiranj (izvajalec, usposobljenost izvajalca, ugotovitve zadnjih 
vzdrževanj in servisiranj) 

 

_________________________________________________________________________ 
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(Glava: naziv izvajalca preizkusa po pooblastilu URSZR) 
 
 
2. OPIS PREIZKUSA 
 
Karakteristične zahteve, ki jih mora izpolnjevati vgrajen SAPZ: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Kratek povzetek iz metodologije preizkušanja in morebitnih drugih dokumentov, po katerih je potekal 
preizkus, kot so navodila proizvajalca o vgradnji in/ali uporabi (bistveni koraki in drugi podatki, ki so 
pomembni za pravilno izvedbo preizkusa in ki omogočajo, da lahko pri kontrolnem preizkusu pridemo do 
enakih ugotovitev): 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Merilni instrumenti in druga oprema, uporabljena pri preizkusu (naziv, proizvajalec, tip, serijska številka): 
 

_________________________________________________________________________ 
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(Glava: naziv izvajalca preizkusa po pooblastilu URSZR) 

 
 
3. UGOTOVITVE  
(označi a, b, c ali č) 
 
a) Pri preizkusu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti.  

Potrjujemo, da je  SAPZ vgrajen v skladu z v tem poročilu navedeno projektno dokumentacijo o 

dokazovanju izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom ter da je pri preizkusu brezhibno 

deloval. 

 
 
b) Pri preizkusu SAPZ so ugotovljene naslednje pomanjkljivosti: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

c) Pri preizkusu je ugotovljeno, da so pomanjkljivosti iz našega predhodnega poročila o preizkusu, 

navedenega na prvi strani tega poročila, ustrezno odpravljene. 

Potrjujemo, da je SAPZ vgrajen v skladu z v tem poročilu navedeno projektno dokumentacijo, ki dokazuje 
izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom ter da je pri preizkusu brezhibno deloval. 
 
 
č) Pri preizkusu je ugotovljeno, da pomanjkljivosti iz našega predhodnega poročila o preizkusu, 
navedenega na prvi strani tega poročila, niso ustrezno odpravljene. Znova so bile ugotovljene naslednje 
pomanjkljivosti: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. TRAJANJE IN SODELUJOČI  
 
Preizkus se je začel dne ___________ ob _____. uri in končal dne _________ ob _____. uri. 
 
 
Pri preizkusu so poleg tehničnega(-ih) preglednika(-ov) sodelovale naslednje osebe: 
 
___________________________________________ (ime in priimek, zaposlitev/funkcija) 
 
___________________________________________ (ime in priimek, zaposlitev/funkcija) 
 
___________________________________________ (ime in priimek, zaposlitev/funkcija) 
 
 
 
 
 
Ime in priimek, izobrazba ter podpis  Ime in priimek ter podpis  
tehničnega(-ih) preglednika(-ov):  odgovorne osebe :  

 

 


