
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do varnega in prijetnega bivanja ter čistega okolja 

z dimnikarskimi storitvami 

Mateja Križman s.p. 

Dimnikarske storitve  

v Občini Brezovica 

Spoštovani uporabniki dimnikarskih storitev! 

Obveščamo vas, da smo bili na javnem razpisu Ministrstva za okolje in 

prostor izbrani za koncesionarja javne dimnikarske v vaši občini in 

03.10.2016 smo z RS podpisali koncesijsko pogodbo. 

Na celotnem območju Občine Brezovica bomo na kurilnih, dimovodnih in 

prezračevalnih napravah (v nadaljevanju: napravah) izvajali vse obvezne in 

neobvezne dimnikarske storitve kot so: 

� prvi, redni in izredni pregledi naprav, 

� prve, občasne in izredne meritve emisij dimnih plinov, 

� mehansko čiščenje, odstranjevanje katranskih oblog, generalno 

čiščenje, protikorozijsko zaščito, kontrolni pregledi, 

� vodenje evidenc kurilnih naprav in dimnikarskih storitev, 

� svetovanje pri izbiri, vgradnji in uporabi naprav v okviru naših 

pristojnosti. 

Prosimo vas, da vaša cenjena naročila sporočate predvsem na navedeni    

e-naslov ali telefonsko številko, lahko pa tudi na naš naslov. 

Storitve bomo v času kurilne sezone izvajali tudi v popoldanskem času, do 

mraka in tudi ob sobotah. 

Dimnikarske storitve bomo obračunali v skladu s Sklepom o ceniku 

dimnikarskih storitev, ki ga je leta 2010 sprejela Vlada RS, objavljen pa je v 

Uradnem listu RS, št. 57/10, cenik podjetja pa ima dimnikar tudi s sabo. 

Storitve dimnikarske službe izvajamo sistematično v skladu s programom 

dela in po seveda tudi po naročilu  uporabnika. 

Za nadaljnje informacije smo vam na razpolago, dodatne informacije o 

dimnikarskih storitvah, predpisih s tega področja, obveznostih koncesionarja 

in uporabnika ipd.,  lahko dobite tudi na spletni strani ministrstva: 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/. 

Veselimo se sodelovanja z vami in se priporočamo 

       Mateja Križman 

 

Tržaška cesta 479  
1351 Brezovica 

Tel.: 051 618 270 

Naslov e-pošte: 
mateja.krizman71@gmail.com 

Dimnikarstvo  
Mateja Križman s.p. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledi dimnikarske službe: 

Prvi pregled je treba opraviti za na novo vgrajene ali rekonstruirane naprave, s katerim 
se preveri ali so vgrajene v skladu s projektno (tehnično) dokumentacijo oziroma v skladu s 
predpisi. Opravi se ga po naročilu uporabnika. 

Z rednim letnim pregledom se preveri ali so obstoječe naprave v primernem stanju za 
nadaljnjo uporabo, torej brez morebitnih nepravilnosti, ki bi ogrožale neoporečno vgradnjo 
naprava oziroma njihovo varno uporabo. Opravi se ga v skladu s programom dela ali po 
naročilu uporabnika za vse naprave vsako leto, za rezervne dimnike pa na vsake tri leta. 

Izredni pregled  se opravi le izjemoma, če obstaja utemeljen dvom o primerni vgradnji 
obstoječih naprav. Opravi se ga  na zahtevo pristojnega inšpektorja, ali po naročilu 
uporabnika. Vsebina pregleda je identična kot veja za prvi pregled. 

Za opravljen pregled koncesionar uporabniku izda poročilo o pregledu, če pa so bile na 
napravah ugotovljene nepravilnosti, ki ogrožajo zdravje ljudi, požarno varnost ali ogrožajo 
okolje in racionalno rabo goriv, pa tudi pisno opozorilo z rokom za odpravo nepravilnosti. Po 
preteku roka se s ponovnim pregledom preveri ali so nepravilnosti odpravljene in v kolikor ni 
nepravilnosti na napravah, se izda pozitivno poročilo, sicer pa negativno in primer odstopi v 
obravnavo pristojnemu inšpektoratu. Uporabnik se lahko na izdano poročilo pritoži in sicer 
praviloma najprej koncesionarju. 

Pojasnila	glede	dimnikarskih	storitev:	

Meritve emisij dimnih plinov dimnikarske službe: 

Prve meritve se opraviti na novo vgrajenih ali rekonstruiranih kurilnih napravah s 
katerimi se preveri morebitno preseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij z dimnimi plini. 
Opravi se jih po naročilu uporabnika. 

Občasne meritve se opravi na obstoječih kurilnih napravah zaradi preverjanja 
morebitnega preseganja mejnih vrednosti emisij z dimnimi plini, kot posledico neustreznega 
vzdrževanja. Opravi se jih vsako leto v skladu s programom dela, lahko pa tudi po naročilu 
uporabnika. 

Izredni pregled pa se opravi zelo redko in sicer na zahtevo pristojnega inšpektorja ali po 
naročilu uporabnika na obstoječih kurilnih napravah. Vsebina in namen meritev je enaka 
kot pri prvih meritvah.  

Za opravljene meritve koncesionar uporabniku izda pozitivno poročilo, če pa kurilna naprava 
presega predpisane mejne vrednosti pa negativno s pisnim opozorilo, na katerem je naveden 
rok odprave. Po preteku tega roka se s ponovnimi meritvami preveri ali je preseganje mejnih 
vrednosti odpravljeno in izda pozitivno poročilo, v kolikor pa ne, pa ponovno negativno in 
primer prepusti v obravnavo pristojnemu inšpektoratu. Uporabnik se lahko na izdano poročilo 
pritoži praviloma najprej koncesionarju. 

Meritve se opravljajo na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo enkrat na leto. 
predvsem zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja in racionalne rabe goriv. 

Mehansko čiščenje: 

Z mehanskim čiščenjem se odstrani obloge z dimne strani naprav, zaradi zagotavljanja 
večje energetske učinkovitosti kurilnih naprav, požarne varnosti naprav in tudi zagotavljanja 
zdravja ljudi. Opravi se ga predvsem po programu dela, lahko pa tudi po naročilu uporabnika. 

Mehansko čiščenje za naprave na olje in plin se opravi enkrat na leto, za naprave na trdno 
gorivo pa dvakrat na kurilno sezono, če pa kurilna naprava presega 20 % toplotne izgube z 
dimnimi plini, pa štirikrat v kurilni sezoni. Če se kurilne naprave ne uporabljajo redno, se 
število čiščenj prilagodi času uporabe, vendar najmanj enkrat na leto. V kolikor na predviden 
termin čiščenje uporabnik predlaga, da čiščenje ni potrebno, dimnikar na podlagi kontrolnega 
pregleda odloči ali čiščenje dejansko ni potrebno, sicer pa ga opravi. 

Odstranjevanje katranskih oblog iz dimnika, ki nastanejo zaradi neprimernega – nepopolnega 
zgorevanja, se opravi po posebnem postopku »frezanjem«, izjemoma kemično ali z 
izžiganjem. 

© Mateja Križman s.p. 
  


