
Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner        Vaš dimnikar – Vaš strokovnjak – Vaš partner 

 

Vaš dimnikar 

vas seznanja…  

Novogradnja, dogradnja ali rekonstrukcija 

nevtralno – neodvisno – strokovno – nevtralno – neo dvisno – strokovno – nevtralno– neodvisno – strokov no – nevtralno– neodvisno 
 

 

 

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na vašega izvajalca  
dimnikarskih storitev. 

V načrtovanje in nadzor nad izvedbo gradbenih predpisov pravočasno vključite tudi 
vašega dimnikarja, ki utegne ugotoviti morebitne skrite napake, ki zmanjšajo 
varnost, in tako prihranite pri stroških vgradnji kurilnih naprav. 

 
 

Dimniška vratca: 
- 50 cm odmik od lesa 
- 70 cm odmik od tal 
- Ne v sobah 

Brez dimniške kape 
zmanjšuje vlek 

Izstopno 
okno 

Ustje dimnika: 
- 50 cm nad slemenom 
- 5 cm odmik od lesa 

Zavarovan 
podest 

Lovilno ustje 
∗ 100 cm pravokotno nad kritino 
 

1. Specialni lovilni sistem ø10-18 cm, 
odvisno od moči in goriva 

2. Izparilno odzračevanje ø12-14 cm 
3. Previdnostni lovilnik 
4. Previdnostni lovilnik za pritličje 

Lestev 

Negorljiva tla 
pred dimniškimi 
vratci v krogu 
50 cm 

∗ 5-centimetrski 
odmik od lesa in 
pokritje fuge pri 
prehodu skozi strop 

Podstrešna vrata ali 
odprtine na podstrešje  
izvedba EI30 

Pri masivnem stropu 
je treba predvideti 
drsno fugo 

Uporabiti originalni 
priključni kos 

Alternativna kurilna 
naprava 

Lovilniki, 
minimalna 
požarna 
zaščita in 
obratovalna 
tesnost 

Potrebno je paziti na dovod 
zraka za kurilne naprave v 
bivalnih prostorih 

Minimalni odmik 
dveh priklopov je 
30 cm 

Uporabljati je treba 
originalne priključne 
kose za lončeno peč 

Negorljiva tla v 
območju 50 cm 
okrog kurišča 

Odvodni kanal od 
kuhinjske nape mora 
biti izdelan iz 
negorljivega materiala 

Priključni kos za 
kurilno napravo – 
po možnosti naj bo 
priključek izveden 
pod kotom 45°  na 
dimnik 

Čistilna vratca 30 cm 
nad tlemi, povezovalna 
vrata do kurilnice 
izvedbe EI30, 
samozapiralna, 
odpiranje v smeri 
izhoda 

Požarno odporno 
skladišče goriva, 
povezovalna vrata 
EI30, brez čistilnih 
vratic v garaži in 
skladišču 

Poskrbeti je treba za 
odvod kondenza 


