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DIMNIKARSKA SLUŽBA V 
SLOVENIJI

BOJAN BRENČIČ - predsednik Sekcije dimnikarjev pri 

Obrtno podjetniški zbornici Slovenije
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UVOD

Dimnikarska služba je ena najstarejših
javnih služb, ki se je začela izvajati v IX. 
stoletju. Dimnikarske storitve se izvajajo 
zaradi javnega interesa, predvsem z vidika 
požarne varnosti, varovanja okolja ter 
zdravstvene varnosti. Javni oz. skupni 
interes vsakega posameznika je nedvomno 
optimalno obremenjevanje okolja, čist 
zrak ter ustrezna  požarna varnost. 

ZGODOVINA DIMNIKARSKIH 
STORITEV

Z uporabo in razvojem kurilnih naprav je povezano tudi 
čiščenje kurilnih, dimovodnih in  prezračevalnih naprav. 
Zaradi nepravilno vgrajenih ter slabo vzdrževanih in 
neredno očiščenih kurilnih in dimovodnih naprav so v 
zgodovini pogosto nastajali požari. Že takratne mestne in 
deželne oblasti so poznale pomen pravilne vgradnje ter 
vzdrževanja in čiščenja kurilnih in dimovodnih naprav. 

Na način, da je bil za posamezno območje znan točno 
določen izvajalec dimnikarskih storitev (ureditev 
odgovornosti), se je služba organizirala na Dunaju že leta 
1492.  
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OBVEZNA LOKALNA 
GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Na podlagi Zakona o dimnikarski službi iz leta 1974 in 
ostalih predpisov se je dimnikarska služba začela izvajati 
kot obvezna lokalna gospodarska javna služba. 

Organizacija službe je bila prepuščena lokalnim 
skupnostim, zaradi česar je prihajalo do različnih ureditev, 
ponekod pa razmere ureditve niso omogočale – služba ni 
bila organizirana. V skladu s predpisi so morale lokalne 
skupnosti sprejeti odloke, razpisati koncesije, izbrati 
izvajalce in nadzorovati izvajanje. 

Nekatere lokalne skupnosti so sprejele odloke, 
vendar iz različnih vzrokov nadzora nad 
opravljanjem službe niso mogle zagotavljati. 

Zaradi neučinkovitega organiziranja in izvajanja 
dimnikarske službe na lokalni ravni se je 
dimnikarska služba v naslednjih letih prenesla na 
državno raven, da bi se poenotila ureditev oz. 
izvajanje.

Kršitev zakonodaje s strani lokalne skupnosti,  
izvajalcev in uporabnikov. 
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OBVEZNA DRŽAVNA  
GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

S spremembo zakonodaje je dimnikarska služba v 
letu 2004 postala obvezna državna gospodarska 
javna služba. Organiziranje in nadzor je prevzela 
država oziroma Ministrstvo za okolje in prostor. 

Prenos javne službe je prinesel nekatere 
spremembe. Na podlagi različnih javnih razpisov 
so bili izbrani izvajalci storitev za tista območja, 
kjer lokalne skupnosti dimnikarske službe niso 
uspele organizirati. 

Spremenili so se roki izvajanja čiščenja, kar 
uporabniki  na območjih, kjer so se dimnikarske 
storitve redno izvajale, niso sprejeli z 
odobravanjem. Po drugi strani pa uporabniki 
storitev na območjih, kjer se dimnikarske storitve 
zaradi slabše ureditve niso redno izvajale, 
spremembam ravno tako niso bili naklonjeni, 
posledice pa so še danes. Posledica: več požarov 
in večje onesnaževanje. 

Pri prenosu službe z lokalne na državno raven je 
bilo zaznati, da sta bila organizacija in
nadzor na lokalni ravni izjemno pomanjkljiva in 
nedosledna.   
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NAMEN IN CILJ DIMNIKARSKE 
SLUŽBE

Že stoletja je osnovna naloga dimnikarske službe 
zagotavljanje preventivne požarne zaščite. Razvoj naprav 
in ozaveščenost ljudi sta prinesla dimnikarski službi nove 
naloge in obveznosti, predvsem na področju okolja in 
sanitarne varnosti. Dimnikarska služba se izvaja v javnem 
interesu zaradi:
- požarne varnosti,
- varovanja človekovega zdravja,
- varstva okolja in
- racionalne porabe goriv.

Vir: časopis Slovenske novice
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Vir:časopis Slovenske novice 

Plavajoče cisterne 

Ob zadnjih poplavah je v nekaterih objektih prišlo do prevrnitve cisterne

s kurilnim oljem in iztekanja olja. Gasilci so potem imeli še več dela, da

so preprečili odtekanje olja s poplavno vodo, škode, ki sta jo povzročila

voda in olje na objektu, pa seveda niso mogli preprečiti.

Odgovor je preprost. Cisterna, ki se prevrne, enostavno ni bila

nameščena v skladu z vsemi predpisi in bi gasilci praktično morali

lastnika celo prijaviti. Problem centralnega ogrevanja s kurilnim oljem je

v veliki meri tudi ta, da praktično nihče (resno) ne kontrolira pravilnosti

izvedbe in tudi postavitve cisterne z oljem.

- vir časopis Dnevnik, 18.10. 2010, avtor Marija Draksler  
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Vir: časopis Delo

DIMNIKARSKE STORITVE 

Dimnikarska služba obsega izvajanje naslednjih storitev:

• pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih 
vodov, zračnikov in pomožnih naprav,

• čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav,

• odstranjevanje katranskih oblog in izvedba protikorozijske zaščite,

• pregledovanje in čiščenje zračnikov,

• izvajanje meritev obratovalnega spremljanja emisij snovi v zrak iz 
malih kurilnih naprav in obveščanje uporabnikov storitev javne 
službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in

• posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco 
kurilnih naprav.
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PREDPISI DIMNIKARSKE SLUŽBE
Zakon o varstvu okolja - ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 -
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMedD, 33/07 –
ZPNačrt, 70/2008, 108/2009),

Zakon o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP),

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne 
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva 
človekovega zdravja in varstva pred požarom – Uredba o 
dimnikarski službi (Uradni list RS, 129/04, 57/06, 105/07 in 
102/08),

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja 
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov –
Pravilnik o dimnikarski službi (Uradni list RS, št. 
128/04, 18/05),

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/2011). 
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Spoštovanje predpisov !

Imamo zelo dobre predpise, ki se ne spoštujejo. Ne 
spoštujejo jih uporabniki, kakor tudi ne pristojni.  

Zaradi tega je večje onesnaževanje okolja, večja 
požarna ogroženost. 

Zaradi neučinkovitosti pristojnih inšpekcijskih organov 
kršitelji, ki kršijo predpise sploh niso kaznovani. So celo 
nagrajeni. 

Zakaj se ne spoštujejo predpisi?
Zakaj se uporabnike ne kaznuje?
Zakaj uporabniki,ki odklanjajo storitve ne plačujejo stroške gasilskih 
intervencij !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Za njih jih plačujemo vsi. 

IZBOLJŠANJE IZVAJANJA 
DIMNIKARSKIH STORITEV

Za boljše izvajanje dimnikarskih storitev je potrebno 
naslednje:

STROKOVNI NADZOR nad zaposlenimi pri izvajalcih, ki 
neposredno izvajajo storitve pri uporabnikih. Pri tem se 
preverijo: 

- izobrazba,
- delovne izkušnje,
- znanje,
- opremljenost …
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PRAVNI NADZOR:

- Spoštovanje pravnih predpisov, plačevanje davkov,   
prispevkov, varstvo pri delu ...

- predpisati enotne obrazce, in sicer poročilo o prvem  
pregledu, poročilo o letnem pregledu, poročilo o izrednih 
pregledih, opozorilo ...

- vzpostaviti kataster kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih 
naprav,

- vzpostaviti nadzor na uporabniki naprav in sankcionrati
neodgovorne uporabnike 

ZA IZBOLJŠANJE IZVAJANJA 
STORITEV JE POTREBNO:

Organizirati obvezno vsakoletno izobraževanje izvajalcev.

Vzpostaviti elektronski nadzor nad prijavami, ki jih podajajo izvajalci 
zoper uporabnike, ki kršijo predpise.

Večje ozaveščanje uporabnikov dimnikarskih storitev.

Hitrejše in učinkovitejše reagiranje inšpekcijskih služb.

Uvajanje novejših standardov glede izvajanja dimnikarskih storitev.

Spoštovati predpise.   
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ZA IZBOLJŠANJE POŽARNE 
VARNOSTI IN VARSTVA 
OKOLJA POTREBNO:

Zamenjati dotrajane kurilne, dimovodne in prezračevalne  naprave,

Urediti deponije goriv ( ne samo pravne osebe, tudi fizične) ,

Redno vzdrževati naprave,

Osveščati uporabnike naprav, 

Opozarjati in tudi kaznovati neodgovorne uporabnike ,

Spoštovati predpise.   

Podnebne spremembe in onesnaženja ne bomo zmanjšali 
z razpravami v pisarnah, sejnih dvoranah, ampak tudi z 

nadzorom nad izvajalci strojnih inštalacij, serviserji, 
dimnikarji, uporabniki naprav, predvsem pa s 

spodbujanjem k rekonstrukcijam objektov, vgradnji 
sodobnih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter 

prehodom na obnovljive vire ogrevanja.

Trenutno ni interes spoštovati strokovna stališča, ampak 
biti všečen kršiteljem predpisov. 


