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Zbornica komunalnega gospodarstva, več sekcij pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije in Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije so enotnega mnenja – predlog Zakona o dimnikarskih storitvah je 

slabo premišljen in nedorečen.  
 

 

SPREMEMBA SISTEMA DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI LAHKO 
RESNO OGROZI OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI 

 

 

Ljubljana, 15. septembra 2015 – Zbornica komunalnega gospodarstva 

je danes skupaj z več sekcijami pri Obrtno-podjetniški zbornici 

Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije in Zvezo ekoloških gibanj 

Slovenije predstavila, zakaj dimnikarske storitve ni moč prepustiti 

trgu ter kakšne negativne posledice bi nova ureditev dimnikarske 

dejavnosti prinesla za končne uporabnike, izvajalce dimnikarskih 

storitev, državo in okolje. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč 

17. julija dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dimnikarskih 

storitvah, ki med drugim predvideva tudi, da se dimnikarske storitve 

ne bi več izvajale na podlagi koncesij, ampak na prostem trgu. 

 

Predlog zakona določa, da se po obdobju izteka obstoječe zakonodaje 31. 

decembra 2015 dimnikarska storitev ne izvaja več na podlagi koncesijskih 

določb in pogodb, kot je bilo to do sedaj urejeno, ampak na prostem trgu, z 

uvedbo t. i. licenc. 

 

Enotno stališče Zbornice komunalnega gospodarstva, več sekcij pri 

Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije 

in Zveze ekoloških gibanj je, da mora biti dimnikarska služba tudi v 

bodoče organizirana sistemsko, torej kot obvezna javna 

gospodarska služba, saj se izvaja v javnem interesu. Ker predlog 

zakona ne zagotavlja potrebne okoljevarstvene, požarne in 

zdravstvene kvalitete oz. varnosti, je edina možna rešitev 

sprememba Zakona o varstvu okolja ZVO-1F, ki bi podaljšala 

obstoječi sistem za obdobje treh let, ko potečejo še zadnje 

podeljene koncesije. Ob tem predlagajo takojšen začetek priprave 

novega (ali le dopolnjenega obstoječega) sistema izvajanja 

dimnikarskih storitev, in sicer ob upoštevanju ostalih zakonskih 

omejitev in direktive Evropske unije, kot tudi pridobitev konsenza 

vseh vpletenih deležnikov. 

 
 



 

str. 2 

»Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah je slabo premišljen in nedorečen. 
Ne vsebuje niti potrebnih podzakonskih predpisov, ki bi natančneje določali, 

kako bo to področje urejeno po 31. decembru 2015, niti ne predvideva 
prehodnega obdobja, ki je nujno potrebno za vzpostavitev novega sistema,« 
je dejal Aleksander Županek, predsednik Komisije za dimnikarsko 

dejavnost pri Zbornici komunalnega gospodarstva. 
 

Zbornica komunalnega gospodarstva in Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije zato predlagata, da se sedanji sistem ureditve 
dimnikarske dejavnosti podaljša za obdobje treh let, medtem pa se pripravi 

izboljšave obstoječih predpisov oz. novo zakonodajo. 
 

Predlog zakona povečuje tudi zahteve za Ministrstvo za okolje in prostor ter 
državne in inšpekcijske občinske službe, ki so že sedaj kadrovsko ter 

finančno podhranjene, zato obstaja resna skrb, da te ne bodo zmogle 
izvajati ustreznega obsežnega nadzora nad uporabniki in izvajalci 
dimnikarskih storitev, kar lahko resno ogrozi varnost ter zdravje ljudi.   

 
»Po novem zakonu bi pristojno ministrstvo in inšpekcijske službe morali 

neposredno skrbeti za več kot 500.000 kurilnih naprav, za uporabnike, 
dimnikarske družbe in za podeljevanje licenc. Ministrstvo in inšpekcijske 
službe po trenutno dostopnih podatkih česa takega niso zmožne prevzeti, 

prav tako česa tako obsežnega ne izvajajo niti druge države EU. Zato 
trdimo, da predlog predstavlja le kompromis med stališči in več modeli, 

sistemske oskrbe ter nadzora naprav pa ne zagotavlja,« je dejal Simon 
Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. 

 
»Ureditev, ki jo predlaga predlog zakona, prenaša velik del odgovornosti 

skrbi za oskrbo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav na 
uporabnike. Obenem pa ni vzpostavljen niti en delujoči mehanizem, ki bi 
omogočal in zagotavljal, da se oskrba ter nadzor resnično izvajata na vseh 

napravah. Takšna sprememba pomeni drastično znižanje okoljevarstvene, 
požarne in zdravstvene varnosti ljudi,« je še dodal Dovrtel. 

 
»Vloga dimnikarjev je vpeta v sistem in vpliva na načrtovanje, vgradnjo, 
nadzor, redno vzdrževanje, servisiranje in celostno oskrbo. Če samo en 

element v verigi odstranimo, tvegamo resnično škodo, še posebej če 
posegamo ravno v oskrbo in nadzor naprav. Sistemsko urejena preventiva v 

javnem interesu je nujna, saj odločilno vpliva na pravilno vgradnjo in 
posledično varstvo okolja, preprečevanje zastrupitev in požarno varnost. 
Ključnega pomena pri tem pa je ustrezna usposobljenost in enotnost 

postopanja dimnikarjev na terenu,« je dejal Andrej Papež, predsednik 
Sekcije instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

 
V Zvezi ekoloških gibanj opozarjajo, da je kakovost zraka v Sloveniji skrb 
vzbujajoča. Največji problem predstavljajo delci MP10, ki dokazano 

škodujejo zdravju. Ti v veliki meri prihajajo iz individualnih kurišč, ki v 
kurilni sezoni presegajo 70 % vseh delcev v zunanjem zraku. Strokovnjaki 

ocenjujejo, da se bo stanje še poslabšalo, saj vedno več ljudi kuri na trda 
goriva v neustreznih kurilnih napravah. 
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»V tem trenutku so male kurilne naprave največji vir onesnaževanja v 

Sloveniji in onesnežujejo okolje celo bolj kot promet. Če bo nov predlog 
zakona sprejet, bo sistem vzdrževanja malih kurilnih naprav porušen, kar 
pomeni, da bo zrak v Sloveniji še bolj onesnažen. Je to cilj prostega trga? 

Kdo bo za to odgovarjal?” je dejal Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških 
gibanj Slovenije. 

 
Jorg Hodalič, član skupine za okolje pri Inženirski zbornici Slovenije, je 
opozoril, da zaradi preseganj mejne kvalitete zraka Sloveniji grozijo tudi 

milijonske kazni s strani Evropske komisije. Poudaril je, da si lahko samo 
dimnikarska služba, ki je urejena kot obvezna javna gospodarska služba, 

prizadeva izboljšati ali vsaj ohraniti kvaliteto zunanjega zraka. 
 

Zaradi finančne stiske in nezavedanja posledic slabe kontrole individualnih 
kurišč se bo pričelo dogajati tudi, da se uporabniki ne bodo prijavili k 
licenčnim izvajalcem dimnikarskih storitev, saj bo to po novem zakonu 

prostovoljno. To pomeni, da bo veliko kurišč ostalo nepregledanih, kar bo 
povečalo število nesreč, požarov in onesnaževanja okolja. Na tem mestu je 

treba dodati, da se je samo letos januarja v Slovenji kot posledica 
nepregledanih kurišč vnelo okrog 200 dimniških požarov. 
 

Prosti trg lahko resno ogrozi tudi kakovost dimnikarskih storitev in 
neodvisnost poročanja. Predlog zakona določa, da si bo uporabnik lahko 

sam izbral ali zamenjal dimnikarsko družbo. Obstaja torej velika verjetnost, 
da bodo dimnikarji na prostem trgu pričeli pisati poročila po želji strank in 
ne zaradi požarne, zdravstvene in okoljske varnosti. 

 
»V državi imamo na področju kurilnih in dimovodnih naprav sprejete vse 

potrebne predpise, tako kot jih imajo na primer v Nemčiji, in smo v skladu z 
Evropo. Vse omejitve je mogoče izpolniti, vendar le če se pri vgradnji in 
uporabi upoštevajo predpisi. Zato pa rabimo neodvisno javno dimnikarsko 

službo, ki izvaja oskrbo in nadzor,« je dejal Jure Hrovat, predsednik 
odbora pečarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

 
Komisija za dimnikarsko dejavnost GZS-ZKG in Sekcija dimnikarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbornici sta Ministrstvo za okolje in prostor 

pozvali naj spremeni Zakon o varstvu okolja ZVO-1F in obstoječi 
sistem podaljša za obdobje treh let, ko potečejo še zadnje podeljene 

koncesije. Istočasno pa  začne s pripravo novega ali dopolnjenega 
obstoječega sistema izvajanja dimnikarskih storitev. Pri tem so 
ministrstvo pozvali tudi, naj upoštevajo ostale zakonske omejitve in 

direktive Evropske unije ter v pripravo zakona vključijo tudi vse 
vpletene deležnike. 

 
 

 

 

 

  


