Na podlagi 3. in 6. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/1993), zakona o dimnikarski službi (Ur. l. SRS, št. 16/74, Ur. l. RS, št. 14/90),
pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimnih vodov
in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Ur. l. SRS,
1/76), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.25/93, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 3., 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Kranjska Gora (Ur. vestnik Gorenjske, št. 11/1995) in 16. člena
statuta Občine Kranjska Gora (Ur. vestnik Gorenjske, št. 17/1999, 28/2000, 15/2002)
je Občinski svet občine Kranjska Gora na 4. redni seji, dne 24. 3. 2003 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo območje, predmet, pogoji in ostali elementi za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, protipožarne in zdravstvene
zaščite ter splošne varnosti (v nadaljevanju: dimnikarska služba) na območju Občine
Kranjska Gora.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja kot gospodarska javna služba na celotnem območju
Občine Kranjska Gora v eni izmed naslednjih oblik:
- v javnem podjetju, z možnostjo izbire podizvajalca;
- v režijskem obratu, z možnostjo izbire podizvajalca;
- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava.
O izbrani obliki opravljanja dimnikarske službe iz prvega odstavka tega člena odloča
Občinski svet Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občinski svet), ki določi
izvajalca za opravljanje dimnikarske službe (v nadaljevanju: izvajalec).
II. IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe mora zagotavljati uporabnikom storitve na naslednjih
napravah:
- male in srednje kurilne naprave na vse vrste goriva, kot jih določa 3. člen uredbe o
emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98), kot so
kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali
nadtlačni odvodnik),
- pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav – naprave za
pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov
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zgorevanja iz kurilne naprave (pepela in ostankov goriva) ali iz prostora s kurilno
napravo na deponijo,
- naprave za naravno in umetno prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave
in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za
prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega pretoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe obsega:
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
- meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav, določenih v
3. členu tega odloka,
- vodenje evidenc (katastrov) o kurilnih napravah, določenih v 3. členu tega odloka,
- vodenje evidenc (katastrov) virov onesnaževanja zraka,
- vodenje kontrolne knjige pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodov in
prezračevalnih naprav v skladu z določili Pravilnika o rokih in načinu čiščenja in
pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah
dimne ali druge emisije kurišč,
- čiščenje in protikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter izžiganje katranskih oblog
v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,
- izdelavo mnenj o primernosti uporabe novih in rekonstruiranih kurilnih napravi.
5. člen
Izvajalec mora pri opravljanju storitev upoštevati naslednje pogoje:
- stalno in kvalitetno izvajanje dimnikarske službe na celotnem območju občine
Kranjska Gora,
- skrbeti mora za strokovno usposobljenost kadrov in ustrezno tehnično opremljenost,
- da na podlagi veljavne zakonodaje omogoča pristojnim organom opravljanje nadzora
nad izvajanjem dimnikarske službe,
- da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske, vzdrževalne in druge
standarde ter normative za opravljanje dimnikarske službe,
- da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih na njegov predlog potrdi občinski svet v
skladu s postopkom, ki ga določata zakon oziroma odlok občine,
- pristojne inšpekcijske službe tekoče obveščati o pomanjkljivostih in nepravilnostih
pri kurilnih napravah, dimnih vodih in prezračevalnih napravah.
6. člen
Kurilna sezona se ne začne pred 1. oktobrom in traja največ do 31. maja naslednjega
leta, če ni z državnimi predpisi določeno drugače.
Kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih se
pregledajo in čistijo najmanj dvakrat v kurilni sezoni.
Kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih
gospodinjstvih se pregledajo in čistijo najmanj enkrat letno.
Roki in načini čiščenja in pregledovanja naprav iz 3. člena tega odloka v gostinskih
obratih, obratih družbene prehrane, pekarnah in v podobnih obratih, ki te naprave
stalno uporabljajo, se določijo in opravljajo v skladu s Pravilnikom o rokih in načinu
čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o
meritvah dimne in druge emisije kurišč.
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7. člen
O programu, rokih in načinu izvajanja rednih pregledov ter vzdrževalnih storitev mora
izvajalec obvestiti uporabnike na krajevno običajen način.
8. člen
Izvajalec je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam dolžan
povrniti škodo, ki jo povzroči pri opravljanju dimnikarske službe.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
9. člen
Izvajalec mora izvajati dimnikarsko službo v skladu z veljavnimi zakoni,
podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
IV. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA
10. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja dimnikarske službe:
- izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na območju Občine Kranjska Gora,
- pravico zaračunavati dimnikarske storitve po ceniku, ki ga potrdi občinski svet.
V. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
11. člen
Uporabnik storitev dimnikarske službe je lastnik oziroma uporabnik naprav, določenih
v 3. členu tega odloka.
12. člen
Uporabniki imajo pravico:
- zahtevati katerokoli storitev v okviru obsega dimnikarske službe,
- zahtevati podatke oziroma dobiti možnost vpogleda v evidence dimnikarske službe,
ki se nanašajo nanj,
- biti pravočasno obveščeni o času izvajanja storitev, ki jih izvajalec izvaja po
programu opravljanja dimnikarske službe,
- do pritožbe na kakovost storitev.
13. člen
Uporabniki imajo obveznosti:
- prijaviti izvajalcu svoje naprave in mu nuditi vse potrebne podatke za izvajanje
storitev in vodenje evidenc dimnikarske službe,
- omogočiti izvajalcu dimnikarske službe prost dostop do kurilnih naprav, dimnih
vodov in prezračevalnih naprav,
- redno plačevati dimnikarske storitve,
- obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na kurilnih napravah in
vrsti kuriva,
- pridobiti pri izvajalcu strokovno mnenje in prve meritve o primernosti novih in
rekonstruiranih naprav.
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Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih obveznosti, mora izvajalec o tem takoj obvestiti
pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Če uporabnik izvajalcu ne omogoči pregleda oziroma čiščenja naprav, sestavi
izvajalec o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga posreduje pristojnim
inšpekcijskim službam.
Če uporabnik odkloni podpis zapisnika, se razlogi odklonitve vnesejo v zapisnik.
VI. FINANCIRANJE IN PLAČILO
15. člen
Finančna sredstva za izvajanje dimnikarske službe pridobiva izvajalec iz cene storitev
dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom. Cene storitev potrjuje
občinski svet.
VII. NADZOR IZVAJANJA
16. člen
Nadzor nad izvajanjem dimnikarske dejavnosti opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, izvaja pa se v poslovnem času izvajalca.
O ugotovljenih nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih se pisno obvesti izvajalca in
pristojne inšpekcijske službe. Izvajalcu se naloži rok za odpravo nepravilnosti ali
pomanjkljivosti.
VIII. DRUGE DOLOČBE
17. člen
Če izvajalec dimnikarske službe pri opravljanju posameznih storitev ugotovi
pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom,
ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaženje okolja ali je ogrožena splošna
varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu določiti rok za
odpravo le-teh. Po preteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene.
Kolikor niso odpravljene, mora izvajalec o tem takoj obvestiti pristojne inšpekcijske
službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 SIT se kaznuje izvajalec dimnikarske službe,
če krši določila iz 9. člena tega odloka.
Če uporabnik-fizična oseba po tretjem obvestilu izvajalca ne omogoči čiščenja
oziroma pregleda naprav iz 3. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje z denarno
kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT.
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Če uporabnik - pravna oseba po tretjem obvestilu izvajalca ne omogoči čiščenja
oziroma pregleda naprav iz 3. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje z denarno
kaznijo od 50.000 do 500.000 SIT.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT.
X. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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