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ačunsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor 
(v nadaljevanju: ministrstvo), ki od 10. 2. 2012 nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje in h kateremu so se pridružila delovna področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na 
okolje.  
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti ter uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ministrstva pri 
vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 
in 2011. 
 
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske 
službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011 izreklo negativno mnenje, ker ministrstvo 
ni poslovalo v skladu s predpisi v naslednjih primerih: 

• ministrstvo do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidence storitev 
dimnikarske službe, čeprav bi ju moralo voditi od 1. 1. 2007; ni pripravilo spletne aplikacije in 
obrazcev, s katerimi bi koncesionarji posredovali podatke o vpisih, izbrisih in spremembah podatkov 
o malih kurilnih napravah ter podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe; 

• koncesionarjema na dveh dimnikarskih območjih ob pripojitvi in statusnih spremembah ni izdalo 
dovoljenja za prenos koncesije, oziroma po izdanem dovoljenju za prenos ni sklenilo koncesijske 
pogodbe z univerzalnim pravnim naslednikom koncesionarja; 

• po stečaju koncesionarja na dimnikarskem območju ni izbralo novega koncesionarja in  
• ni izvedlo nobenega odvzema koncesije in tudi ni začelo s postopki za odvzem koncesije pri 

koncesionarjih na 133 dimnikarskih območjih zaradi kršitev, za katere je v skladu s predpisi in 
koncesijskimi pogodbami predviden odvzem koncesije oziroma enostranski odstop od koncesijske 
pogodbe. 

 
Ministrstvo ni bilo uspešno pri zagotovitvi izbora koncesionarja na osmih dimnikarskih območjih, saj do 
31. 12. 2011 ob pripojitvi in statusnih spremembah dveh koncesionarjev ni določilo novih koncesionarjev, 
po stečaju enega koncesionarja ni izbralo novega, na petih dimnikarskih območjih pa so izvajali 
dimnikarsko službo izvajalci, ki niso koncesionarji. Ministrstvo ni bilo uspešno pri vzpostavitvi pogojev za 
izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad izvajanjem dimnikarske službe, saj do 31. 12. 2011 ni 
vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe. Ministrstvo prav 
tako ni bilo uspešno pri izpolnitvi ciljev, navedenih v Predlogu akcijskega načrta za spremembo dimnikarskih 
predpisov in ureditev dimnikarske problematike, saj do načrtovanih rokov ni pripravilo vseh predlogov 
sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo delovanje dimnikarske službe, in ker ni pripravilo splošnega 
predloga za ureditev dimnikarske službe, ki bi vključeval proučitev možnih načinov izvajanja dimnikarske 
službe po poteku obstoječih koncesij.  

R 
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Ministrstvo ni vzpostavilo pogojev za učinkovit nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe po dimnikarskih 
območjih in nad koncesionarji, saj ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidenc storitev 
dimnikarske službe ter od koncesionarjev ni zahtevalo poročil o spremembah števila kurilnih naprav in 
opravljenih storitvah dimnikarske službe. To je bil tudi vzrok, da ni bilo mogoče določiti pravilnega števila 
ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem 
območju, saj ministrstvo ni moglo vedeti, kakšen obseg in vrsta storitev dimnikarske službe bi morali biti 
izvedeni na posameznem dimnikarskem območju. 
 
Ministrstvo v obdobju od leta 2009 do leta 2011 ni izvajalo ustreznega nadzora nad izpolnjevanjem 
pogojev koncesionarjev glede števila zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe in njihove 
strokovne usposobljenosti, do 31. 12. 2011 pa od 34 koncesionarjev ni pridobilo dokazil o plačilu letnih 
zavarovalnih premij za zavarovanje odgovornosti koncesionarjev za škodo, ki bi jo povzročili pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti, in o tem ni vodilo evidence. Prav tako ni 
pridobilo poročil o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010 od vseh koncesionarjev, ter večine 
podatkov iz poročil o opravljanju dimnikarske službe ni analiziralo, kar mu ni omogočalo učinkovitega nadzora 
nad izvajanjem dimnikarske službe. Ministrstvo ni izvedlo nobenega odvzema koncesije kljub 
ugotovljenim kršitvam predpisov in koncesijskih pogodb, na katere ga je opozarjalo tudi pristojno delovno 
telo Državnega zbora Republike Slovenije.  
 
Ministrstvo ni bilo učinkovito v postopkih odločanja o prenosu koncesij, saj je do 31. 12. 2011 izdalo le dve 
soglasji za prenos koncesij, v reševanju pa je imelo še 26 vlog za prenos koncesij, ki so jih predložili 
koncesionarji za odstop koncesije na posameznem dimnikarskem območju. 
 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni sprejelo oziroma predlagalo v sprejem nobene spremembe in dopolnitve 
predpisov ali novega predpisa, ki bi natančneje urejal delovanje in pravila dimnikarske službe, prav tako ni 
izvedlo primerjave prednosti in slabosti licenčnega modela izvajanja dimnikarske službe s koncesijskim ter 
ni analiziralo možnosti in posledice morebitnega prehoda na licenčni sistem po prenehanju veljavnosti 
koncesijskih pogodb za Republiko Slovenijo. Ministrstvo pred spremembami cene minute storitev 
dimnikarske službe v letih 2009 in 2010 ni izdelalo kalkulacije cene storitev dimnikarske službe in ni 
izvedlo analize prednosti in slabosti zaračunavanja cen storitev dimnikarske službe po časovnih normativih 
ter po tarifnem načinu, zato je vsako leto spreminjalo obračunski sistem in s tem povzročalo nejasnosti pri 
izvajalcih in uporabnikih storitev dimnikarske službe. 
 
Ministrstvo v letu 2009 ni izvajalo strokovnih nadzorov nad koncesionarji in do 31. 12. 2011 ni začelo z 
izvedbami načrtovanih strokovnih nadzorov pri izbranih koncesionarjih, od že začetih strokovnih 
nadzorov pa je zaključilo le enega. Inšpekcija za okolje in naravo ni obravnavala vseh prejetih prijav v 
zvezi z izvajanjem dimnikarske službe, pri čemer se je odstotek obravnavanih prijav zmanjševal, saj je v 
letu 2009 obravnavala tretjino prejetih prijav, v letu 2010 četrtino prejetih prijav, v letu 2011 pa le petino, 
zato inšpekcijski nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe ni bil učinkovit.  
 
Računsko sodišče je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje podalo več priporočil ter zahtevalo predložitev 
odzivnega poročila z izkazanimi popravljalnimi ukrepi, ki se nanašajo na vodenje evidence kurilnih naprav in 
storitev dimnikarske službe, pripravo posodobljenega seznama ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje 
storitev dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti glede spremembe predpisov, ki urejajo delovanje 
dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti za izvedbo ponovne proučitve vrste dimnikarskih storitev 
in letnega obsega storitev na posamezni vrsti kurilne naprave in jasno opredelitev vsebine storitev 
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dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti za izdelavo kalkulacije cene storitev dimnikarske službe in 
pripravo načrta aktivnosti za izdelavo primerjalne ekonomske analize stroškov in koristi izvajanja 
dimnikarske službe na koncesioniran in licenčni način, kot podlage za odločitev o prihodnji ureditvi 
dimnikarske službe, ter predvideti možnosti in posledice morebitnega prehoda s koncesijskega na licenčni 
sistem izvajanja dimnikarske službe. 
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1. UVOD 
Revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za okolje in prostor, ki od 10. 2. 2012 nadaljuje z 
delom kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in h kateremu so se pridružila delovna področja Ministrstva 
za okolje in prostor, ki se nanašajo na okolje, pri izvajanju dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011 
smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) in Poslovnika Računskega 
sodišča Republike Slovenije2. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 5. 3. 20123. 
 
Pristojnost računskega sodiščaje na podlagi opravljene revizije podati mnenje o pravilnosti in mnenje o 
smotrnosti poslovanja revidiranca pri izvajanju dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011. Revidiranje 
smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij4. 
Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. 
 

1.1 Opredelitev revizije 

Predmet revizije je poslovanje ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in 
nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011. 
 
Cilja revizije sta bila: 

• izrek mnenja o pravilnosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske 
službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011 in  

• izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje 
dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011. 

 
Računsko sodišče je v letu 2008 izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za okolje 
in prostor pri podeljevanju koncesij za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad izvajanjem te službe v 
letih od 2004 do 2006 in izdalo revizijsko poročilo5. Ministrstvo je v odzivnem poročilu6 izkazalo 
popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti; njihovo verodostojnost in 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
2  Uradni list RS, št. 91/01. 
3  Št. 321-9/2011/14. 
4  Uradni list RS, št. 41/01. 
5  Revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost podelitve koncesij za dimnikarske storitve št. 1209-14/2007-27 z dne 7. 4. 2008 

(v nadaljevanju: revizijsko poročilo 2008) 
6 Št. 006-7/2007/14 z dne 7. 7. 2008. 
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zadovoljivost je računsko sodišče preizkusilo v porevizijskem poročilu7. Ker je ministrstvo ob predložitvi 
odzivnega poročila: 

• začelo izvajati popravljalne ukrepe (pregled izpolnjevanja pogojev glede števila zaposlenih in njihove 
usposobljenosti ter zasedenosti posameznega zaposlenega na dimnikarskem območju; vzpostavitev 
evidence zavarovalnih polic) in  

• pripravilo načrt aktivnosti (izvedba javnih razpisov in podelitev koncesij za vsa dimnikarska območja; 
dopolnitev predpisov, ki urejajo izvajanje storitev dimnikarske službe; sklenitev dodatkov h 
koncesijskim pogodbam v zvezi z določitvijo zahtevanega števila ustrezno usposobljenih oseb za 
izvajanje storitev dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju; vzpostavitev evidence 
kurilnih naprav in dimnikarskih storitev in nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe),  

smo preverili ta področja dimnikarske službe. Preverili smo tudi, ali je ministrstvo upoštevalo priporočila 
za izboljšanje poslovanja in proučevali še druga področja poslovanja ministrstva, ki se nanašajo na 
dimnikarsko službo. 
 
V reviziji poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje in nadzor nad izvajanjem 
dimnikarske službe smo si glede na splošna cilja revizije zastavili glavno revizijsko vprašanje: 

• ali je ministrstvo pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad izvajanjem 
dimnikarske službe poslovalo pravilno in smotrno? 

 
Do odgovora na glavno revizijsko vprašanje smo prišli z odgovori na naslednji revizijski podvprašanji: 

• ali je ministrstvo pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad izvajanjem 
dimnikarske službe poslovalo v skladu s predpisi in 

• ali je ministrstvo pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad izvajanjem 
dimnikarske službe poslovalo uspešno in učinkovito? 

 
Da bi odgovorili na vprašanja, smo proučevali: 

• vzpostavitev pogojev za izvajanje dimnikarske službe: 

- podelitev koncesij za vsa dimnikarska območja in izvajanje postopkov prenosa koncesij; 
- zagotovitev zadostnega števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe po 

posameznih dimnikarskih območjih; 
- vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe; 
- dopolnitev predpisov, ki urejajo izvajanje dimnikarske službe; 
- opredelitev načinov izvajanja dimnikarske službe po preteku veljavnosti koncesijskih pogodb z 

izbranimi koncesionarji; 

• nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe: 

- nadzor ministrstva nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb (število zaposlenih in njihova 
usposobljenost, izvajanje storitev dimnikarske službe, zavarovanje odgovornosti za škodo 
koncesionarjev, poročanje koncesionarjev); 

- strokovni nadzor ministrstva nad koncesionarji in ravnanje pri ugotovljenih nepravilnostih; 

                                                      

7  Št. 1209-14/2007-32 z dne 12. 8. 2008. 
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- odvzemi koncesij; 
- določitev obsega in cene storitev dimnikarske službe; 
- sodelovanje ministrstva s pristojnimi inšpekcijskimi službami pri nadzoru nad izvajanjem 

dimnikarske službe in 
- nadzor pristojnega inšpektorata nad izvajanjem predpisov o izvajanju dimnikarske službe. 

 

1.2 Revizijski pristop 

Revizijo smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje 
revizij, Revizijskim priročnikom8 in s Priročnikom za revizije smotrnosti poslovanja9. Pri izvedbi revizije 
smo uporabili naslednje metode: 

• pregledovanje dokumentacije in evidenc ministrstva, organov v sestavi ministrstva ter pristojnih 
inšpekcijskih služb; 

• intervjuji s predstavniki ministrstva ter organov v sestavi ministrstva; 
• analiziranje in primerjava podatkov; 
• sekundarna analiza (iskanje podatkov, ki so potrebni za izvedbo primerjav in analiz pri drugih 

subjektih in po javno dostopnih virih, pregled poročil, raziskav in strokovnih člankov). 
 

1.3 Predstavitev ministrstva 

Zakon o državni upravi10 določa, da ministrstvo11 opravlja naloge na področjih okolja in prostora. Sem 
sodi tudi področje opravljanja državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanje in 
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (v nadaljevanju: dimnikarska služba). Zakon o 
državni upravi določa, da ministrstvo pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih 
aktov in druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik. 
 

                                                      

8  Računsko sodišče, november 2006. 
9  Tako kot opomba 8. 
10  Uradni list RS, št. 113/05-UPB4, 48/09. 
11  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/12) v 4. členu 

določa, da se Zakon o državni upravi uskladi z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih od dne, ko 

prisežejo novi ministri (10. 2. 2012). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 21/12), določa, da "Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja 

podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in 

kakovosti krme in hrane oziroma živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma 
zdravstvene namene ter hrane oziroma živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za 

prehrano na delu ter naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih 

sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred 
ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo". 
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Sektor za javne službe varstva okolja, ki je deloval v okviru Direktorata za javne službe in investicije, je 
opravljal naloge, povezane z izvajanjem javnih služb varstva okolja državnega in občinskega pomena, tudi 
za področje dimnikarske službe12. Sektor za javne službe varstva okolja je skrbel za: 

• izvršilne naloge na osnovi zakonodaje, vezane na koncesije; 
• sodelovanje pri vodenju postopkov podeljevanja koncesij izvajalcem javne službe; 
• izvajanje strokovnega nadzora in  
• vodenje informacijskega sistema. 

 
Od 1. 4. 2012 velja Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje13, s katerim se je Direktorat za javne službe in investicije preoblikoval v Direktorat za javne službe 
varstva okolja in investicije v okolje, v okviru katerega deluje Sektor za javne službe varstva okolja, 
pristojen za opravljanje nalog, ki se nanašajo na dimnikarsko službo. 
 
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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 požarom14 (v nadaljevanju: uredba o 
dimnikarski službi) so določene pristojnosti ministrstva pri podeljevanju koncesij in nadzoru nad 
opravljanjem dimnikarske službe. Ministrstvo: 

• po pooblastilu Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) pripravi razpisno dokumentacijo in 
objavi javni razpis za izbor koncesionarja, sodeluje v posebni strokovni komisiji za ocenjevanje 
ponudb, ki za vlado pripravi predlog o izbiri koncesionarja za posamezno dimnikarsko območje15; 

• sklene koncesijsko pogodbo po pooblastilu vlade in vodi postopek odvzema koncesije16; 
• izda dovoljenje za prenos koncesije na novega koncesionarja17; 
• koncesionarju z odločbo naloži odpravo ugotovljene pomanjkljivosti opravljene dimnikarske 

storitve18; 
• vodi evidence kurilnih naprav, izvaja vpise, izbrise in spremembe podatkov v tej evidenci in izdaja 

potrdila o vpisu in izbrisu iz evidence19; 
• predpiše vsebino in obliko poročila20 o prvem pregledu male kurilne naprave21; 

                                                      

12  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Ministrstvu za okolje in prostor – prečiščeno 

besedilo – št. 1001-6/2010/3 z dne 24. 11. 2011. 
13  Št. 1000-3/2012/1 z dne 13. 3. 2012. 
14  Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08. 
15  13. in 16. člen uredbe o dimnikarski službi.  
16  Drugi odstavek 17. člena in drugi odstavek 21. člena uredbe o dimnikarski službi. 
17  24.a člen uredbe o dimnikarski službi. 
18  27. člen uredbe o dimnikarski službi. 
19  32., 33., 36. in 37. člen uredbe o dimnikarski službi. 
20  Četrti odstavek 34. člena uredbe o dimnikarski službi 
21  V 5. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11) je 

opredeljena mala kurilna naprava. Mala kurilna naprava je naprava, ki proizvaja toploto za ogrevanje prostorov v 

stavbah ali za ogrevanje sanitarne vode v stavbah ali za oboje, če je njena vhodna toplotna moč manjša od 

1 megavata pri uporabi trdnega goriva, vhodna toplotna moč manjša od 5 megavatov pri uporabi tekočega goriva 
in vhodna toplotna moč manjša od 10 megavatov pri uporabi plinastega goriva. 
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• vodi evidenco o opravljenih storitvah dimnikarske službe in uporablja te podatke pri nadzoru 
koncesionarjev glede izpolnjevanja zahtev iz koncesijske pogodbe o opravljanju dimnikarske službe22;  

• opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in nad drugimi nalogami 
izvajalcev dimnikarske službe23. 

 
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov24 (v nadaljevanju: pravilnik 
o dimnikarski službi) določa, da mora ministrstvo oblikovati module za oblikovanje poročil s podatki o 
malih kurilnih napravah in o opravljenih storitvah dimnikarske službe, ki jih morajo koncesionarji 
posredovati ministrstvu v elektronski obliki prek aplikacije na spletni strani ministrstva25. 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP), ki je bil organ v sestavi 
Ministrstva za okolje in prostor, je izvajal inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem 
predpisov z njegovega delovnega področja. V okviru IRSOP je delovala Inšpekcija za okolje in naravo 
(v nadaljevanju: okoljska inšpekcija), ki je opravljala nadzor nad izvajanjem uredbe o dimnikarski službi26. 
Od 1. 4. 2012 velja Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inšpektoratu Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje27, ki določa, da je Inšpekcija za okolje in naravo 
notranja organizacijska enota Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, 
ta pa je organ v sestavi ministrstva.  
 
Osebe, odgovorne za poslovanje ministrstva v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem 
revizije, so:  

• Karl Viktor Erjavec, minister za okolje in prostor od 1. 1. 2009 do 12. 2. 2010, 
• dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor od 12. 2. 2010 do 10. 2. 2012,  
• Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje od 10. 2. 2012 do 20. 3. 2013 in 
• mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje od 20. 3. 2013. 

 
Področje okolja je od 10. 2. 2012 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Ker se obdobje revizije 
nanaša na leta 2009, 2010 in 2011, smo revidirali aktivnosti v tem obdobju pristojnega ministrstva za 
področje okolja. 
 

                                                      

22  38. člen uredbe o dimnikarski službi. 
23  39.a člen uredbe o dimnikarski službi. 
24  Uradni list RS, št. 128/04, 18/05. 
25  24. člen pravilnika o dimnikarski službi. 
26  Prvi odstavek 39. člena uredbe o dimnikarski službi. 
27  Št. 1000-4/2012/1 z dne 14. 3. 2012. 
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1.4 Opredelitev in način izvajanja dimnikarske službe 

Zakon o varstvu okolja28 (v nadaljevanju: ZVO-1) določa29, da je dimnikarska služba obvezna državna 
gospodarska javna služba varstva okolja in da imajo izvajalci dimnikarske službe zaradi izvajanja nalog 
pravico dostopa do kurilne naprave, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v poslovnem ali drugem 
prostoru. 
 
Z uredbo o dimnikarski službi je določen način opravljanja dimnikarske službe. Uredba o dimnikarski 
službi je hkrati tudi koncesijski akt, ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije.  
 
Dimnikarska služba obsega izvajanje naslednjih storitev (v nadaljevanju: storitve dimnikarske službe)30: 

• 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 monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in 

informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav; 
• posredovanje podatkov o malih kurilnih napravah za vpis v evidenco kurilnih naprav. 
 
Dimnikarska služba na območju Republike Slovenije je razdeljena na 194 dimnikarskih območij. 
Dimnikarska območja so bila opredeljena kot območja posameznih občin, ki so obstajale v letu 200431, z 
uveljavitvijo uredbe o dimnikarski službi. Dimnikarska služba se opravlja s podelitvijo koncesije.  
 
Koncesije podeljuje v imenu koncedenta (Republika Slovenija) vlada za obdobje osmih let. Koncedent 
pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev dimnikarske službe na podlagi javnega razpisa, ki ga po 
pooblastilu vlade objavi minister32. Za opravljanje dimnikarske službe se na posameznem dimnikarskem 
območju podeli ena koncesija, kar pomeni, da lahko dimnikarske storitve na enem dimnikarskem območju 
opravlja le izbrani koncesionar – izvajalec dimnikarske službe, razen pri podeljevanju tako imenovanih prvih 
koncesij33 v skladu s 187. in 188. členom ZVO-1, kjer je lahko na enem dimnikarskem območju podeljenih 

                                                      

28  Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09. 
29  148. člen ZVO-1. 
30  5. člen uredbe o dimnikarski službi. 
31  V letu 2004 je bilo 193 občin, število dimnikarskih območij pa 194, ker je Mestna občina Ljubljana razdeljena na 

dve dimnikarski območji. Meje dimnikarskih območij potekajo po mejah območij občin, kot so bile določene v 
Zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94-popr., 69/94, 56/98, 
75/98-popr., 75/98, 52/02), in mejah četrtnih skupnosti, kot so določene v Statutu Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00, 6/01). V letu 2006 je nastalo 17 novih občin in v 
letu 2011 ena nova občina, ki pa niso samostojna dimnikarska območja. V koncesijskih pogodbah je določeno, da 
spremembe območja občine, njene delitve, združitve in nastanki novih občin na ozemlju sedanje občine ne 
vplivajo na dimnikarsko območje.  

32  13. člen uredbe o dimnikarski službi. 
33  Tako imenovane prve koncesije so se podelile brez javnega razpisa. Podelile so se osebam, ki so za to izkazale 

interes in so imele na dan 18. 12. 2004 (dan uveljavitve uredbe o dimnikarski službi) z občino sklenjeno pogodbo 
za opravljanje dimnikarske službe, ki je bila sklenjena do 7. 11. 2004. Koncesijo je lahko dobilo več izvajalcev 
dimnikarske službe na dimnikarskem območju. 



16 IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE | Revizijsko poročilo 

 

 

več koncesij. Uporaba storitev dimnikarske službe je obvezna za vse uporabnike storitev dimnikarske 
službe34. 
 
V skladu z določili ZVO-1 je dimnikarska služba s 7. 11. 2004 postala obvezna državna gospodarska javna 
služba varstva okolja35, pred tem pa je bila dimnikarska služba obvezna lokalna gospodarska javna služba, 
za njeno izvajanje pa je bila zadolžena lokalna skupnost (občina)36.  
 
Z ZVO-1 in uredbo o dimnikarski službi je določeno, da so lahko obstoječi izvajalci dimnikarske službe v 
občinah pridobili prvo koncesijo za opravljanje dimnikarske službe brez javnega razpisa, če so imeli na dan 
uveljavitve uredbe o dimnikarski službi (18. 12. 2004) z občino sklenjeno: 

• koncesijsko pogodbo za izvajanje dimnikarske službe pred 7. 11. 200437, in sicer: 

- na podlagi izvedenega javnega razpisa38, 
- na podlagi izjeme, ki dovoljuje sklenitev neposredne pogodbe, če odlok občine o izvajanju 

gospodarske javne službe to posebej določa39, 

• pogodbo pred 7. 11. 2004 na podlagi drugih načinov izvajanja gospodarske javne službe40. 

 
V skladu z ZVO-1 in uredbo o dimnikarski službi je ministrstvo 17. 12. 2004 objavilo javni poziv za 
predložitev vloge o zainteresiranosti za izvajanje obvezne državne gospodarske dimnikarske javne službe 
(v nadaljevanju: javni poziv).  
 

                                                      
34  Uporabnik storitev dimnikarske službe je oseba, ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno 

napravo, dimni vod ali zračnik. V večstanovanjski stavbi je uporabnik storitev dimnikarske službe za male kurilne 
naprave, pomožne naprave, dimne vode in zračnike, ki so skupni deli stavbe, upravnik stavbe. Če na ta način ni 
mogoče določiti uporabnika storitev dimnikarske službe, je uporabnik storitev dimnikarske službe lastnik 
nepremičnine ali dela nepremičnine, v kateri je mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimni vod ali zračnik. 

35  Prvi odstavek 185. člena ZVO-1 določa, da dimnikarska služba postane obvezna državna gospodarska javna 

služba varstva okolja šest mesecev po uveljavitvi ZVO-1, ki velja od 7. 5. 2004. 
36  Občina je določila pogoje in način izvajanja, zavezana je bila le z oblikami njenega opravljanja, ki jih določa 

Zakon o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93) – to so režijski obrat 

občine, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesija osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 

37  Na podlagi drugega odstavka 187. člena ZVO-1 in prvega odstavka 41. člena uredbe o dimnikarski službi.   
38  V skladu s prvim odstavkom 36. člena ZGJS in v skladu z Avtentično razlago drugega odstavka 187. člena in 

drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: avtentična razlaga drugega odstavka 

187. člena ZVO-1), Uradni list RS, št. 17/06. 
39  V skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZGJS in v skladu z avtentično razlago drugega odstavka 187. člena ZVO-1. 
40  Na podlagi drugega odstavka 188. člena ZVO-1 in prvega odstavka 41. člena uredbe o dimnikarski službi. 
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2. PRAVILNOST POSLOVANJA 
2.1 Vzpostavitev pogojev za izvajanje dimnikarske službe in 

nadzor nad koncesionarji 

2.1.1 Izpolnjevanje pogojev koncesionarjev glede števila zaposlenih oseb za 
izvajanje storitev dimnikarske službe in njihove strokovne usposobljenosti41  

Uredba o dimnikarski službi v drugem odstavku 18. člena določa, da se v koncesijski pogodbi določi 
število zaposlenih oseb, ki izvajajo dimnikarske storitve, in njihova strokovna usposobljenost: koncesionar 
mora imeti na vsakih začetih 2.000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet 
koncesije, zaposleno najmanj eno osebo, ki je ustrezno usposobljena42.  

2.1.1.1 Koncesije, podeljene na podlagi javnega poziva, in sklenitev aneksov h koncesijskim 
pogodbam 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo za nekatera dimnikarska 
območja v koncesijskih pogodbah pri določanju števila ustrezno usposobljenih zaposlenih oseb za 
izvajanje storitev dimnikarske službe za posamezno dimnikarsko območje ni upoštevalo uredbe o 

                                                      

41  Uredba o dimnikarski službi v 10. členu določa, da je koncesionar lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za 
opravljanje gospodarske javne službe opravljanja storitev dimnikarske službe, ki izpolnjuje naslednje pogoje: imeti 

mora zaposleno zadostno število delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe na 

celotnem dimnikarskem območju; razpolagati mora z merilno in drugo opremo v zadostnem obsegu; usposobljen 
mora biti za delo z evidencami, ki jih vodi ministrstvo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe; imeti mora 

poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, in proti njemu ni 

začet stečajni ali likvidacijski postopek. 
42  Prvi odstavek 11. člena uredbe o dimnikarski službi določa, da ima koncesionar zaposleno zadostno število 

delavcev z ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje dimnikarske službe na celotnem dimnikarskem območju, če 

ima zaposleno zadostno število oseb, ki imajo javno listino, veljavno na območju Republike Slovenije, s katero 
jim je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali 

najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), 

pridobljena po izobraževalnih programih ali na podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti 
za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije 

(v nadaljevanju: ustrezno usposobljena oseba za izvajanje storitev dimnikarske službe), in med zaposlenimi, ki 

izpolnjujejo pogoje, določeno odgovorno osebo za spremljanje izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer 
odgovorne osebe ni treba določiti samostojnemu podjetniku, ki je samozaposlen in izpolnjuje pogoje. 
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dimnikarski službi, ki določa število ustrezno usposobljenih oseb, ki izvajajo dimnikarsko službo na 
določenem dimnikarskem območju, glede na število enakovrednih kurilnih naprav na tem dimnikarskem 
območju. Ministrstvo ni sklenilo dodatkov h koncesijskim pogodbam, s katerimi bi določilo pravilno 
število zaposlenih na dimnikarskem območju, odstotek zasedenosti posameznega zaposlenega na 
določenem dimnikarskem območju, za katerega je bila že podeljena koncesija, in rok, v katerem morajo 
koncesionarji izpolniti pogoje glede zahtevanega števila zaposlenih in njihove usposobljenosti. V okviru 
popravljalnih ukrepov je računsko sodišče ministrstvu naložilo, da izdela načrt aktivnosti v zvezi s 
sklenitvijo aneksov h koncesijskim pogodbam za uskladitev pogodbenega določila glede števila zaposlenih 
za opravljanje dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju, glede na ocenjeno število 
enakovrednih kurilnih naprav. 
 
Ministrstvo je v okviru izkazanih popravljalnih ukrepov računskemu sodišču predložilo osnutek dodatka h 
koncesijskim pogodbam, s katerim naj bi določilo zahtevano število zaposlenih z ustreznimi 
kvalifikacijami za opravljanje storitev dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju. V 
osnutku dodatka h koncesijskim pogodbam je bilo določilo, da mora koncesionar število zaposlenih, v 
skladu s koncesijskim aktom, sproti prilagajati številu enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem 
območju, ki je že opredeljeno v koncesijskih pogodbah. Seznam zaposlenih, ki naj bi bil priloga h 
koncesijski pogodbi, naj bi se sproti dopolnjeval s podatki, ki naj bi jih ministrstvu posredoval 
koncesionar. Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da naj bi dodatke h koncesijskim pogodbam 
posredovalo v podpis koncesionarjem predvidoma do konca septembra 2008. Računsko sodišče je ukrep 
ministrstva ocenilo kot delno zadovoljiv, saj ministrstvo ni pripravilo ustreznega načrta aktivnosti za sklenitev 
dodatkov h koncesijskim pogodbam. Ministrstvo razen obdobja, ko naj bi začelo s posredovanjem 
dodatkov h koncesijskim pogodbam koncesionarjem, ni določilo odgovornih oseb in aktivnosti, ki naj bi 
jih odgovorne osebe izvajale, prav tako ni pripravilo seznama, katerim koncesionarjem je treba 
posredovati dodatek h koncesijski pogodbi.  
 

2.1.1.1.a V koncesijskih pogodbah in v dodatkih h koncesijskim pogodbam je določeno, da morajo 
koncesionarji poročati o izpolnitvi pogoja o številu zaposlenih oseb glede na število enakovrednih kurilnih 
naprav in njihove usposobljenosti takoj po preteku roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe. Pri 
pregledu koncesijskih pogodb iz izbranega vzorca43 smo ugotovili: 

• koncesionarji 13 dimnikarskih območij44 ministrstvu niso poročali o kadrovski zasedenosti na 
posameznem dimnikarskem območju v roku 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe, in tudi ne 
do 31. 12. 2011; koncesionarji na nobenem od 13 dimnikarskih območij, za katere so imeli sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, dimnikarske službe niso opravljali z zadostnim številom ustrezno usposobljenih 
oseb; vsi so imeli premajhno število zaposlenih oseb za opravljanje dimnikarske službe na 
dimnikarskem območju glede na ocenjeno število kurilnih naprav, kar je v neskladju z drugim  
 

                                                      

43  V vzorec smo izbrali 39 dimnikarskih območij, za katera je ministrstvo s koncesionarji sklenilo dodatke h 
koncesijskim pogodbam, s katerimi je določilo število ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske 

službe glede na število kurilnih naprav na posameznem dimnikarskem območju. 
44  Aneksi, sklenjeni h koncesijskim pogodbam za dimnikarska območja Beltinci, Bloke, Ivančna Gorica, Kočevje, 

Kostel, Lovrenc na Pohorju, Ribnica 1, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenske Konjice, Starše, Šentilj, in Turnišče.  
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odstavkom 18. člena uredbe o dimnikarski službi v povezavi s prvim odstavkom 11. člena uredbe o 
dimnikarski službi, in v neskladju z določili v dodatkih h koncesijskim pogodbam45;  

• koncesionarji sedmih dimnikarskih območij46 so ministrstvu poročali o kadrovski zasedenosti na 
posameznem dimnikarskem območju z zamudo od štirih mesecev do dveh let; obstaja tveganje, da se 
je v tem obdobju dimnikarska služba izvajala s premajhnim številom ustrezno usposobljenih oseb: 
koncesionar dveh dimnikarskih območij47 tudi do 31. 12. 2011 ministrstvu ni sporočil zadostnega 
števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe, kar je v neskladju s 17. členom 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 
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 požarom48 (v nadaljevanju: uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski 
službi iz leta 2006), ki določa, da mora koncesionar izpolniti pogoje glede zadostnega števila ustrezno 
usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe (kot so določeni z drugim odstavkom 18. člena v 
povezavi s prvim odstavkom 11. člena uredbe o dimnikarski službi) najkasneje v 24 mesecih po 
sklenitvi koncesijske pogodbe, in v neskladju z določili v dodatkih h koncesijskim pogodbam. 

 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 koncesionarjev, ki mu niso poročali o izpolnitvi pogoja o številu ustrezno 
usposobljenih oseb za opravljanje dimnikarske službe po preteku roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske 
pogodbe, ni najprej pozvalo k predložitvi ustreznih dokazil in jih ni opozorilo, da je nadaljevanje 
tovrstnega ravnanja lahko razlog za odstop od koncesije. S tem je ministrstvo ravnalo v neskladju z 
določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da vlada z odločbo 
odvzame koncesijo, če koncesionar ravna v nasprotju z uredbo o dimnikarski službi ali drugimi predpisi, ki 
urejajo način izvajanja dimnikarske službe in cene dimnikarskih storitev, in na zahtevo koncedenta v roku, 
ki ga ta določi, ne uskladi svojega ravnanja s temi predpisi, kakor tudi, če te predpise krši več kot enkrat. 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 za vlado ni pripravilo predlogov aktov o odvzemu koncesij koncesionarjem, ki 
mu niso poročali o izpolnitvi pogoja o številu ustrezno usposobljenih oseb za opravljanje dimnikarske 
službe po preteku roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe in je tako ravnalo tudi v neskladju z 
določili petega odstavka 41. člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da se koncesionarju – ki je 
pridobil koncesijo na podlagi javnega poziva in ki v roku 24 mesecev od sklenitve koncesijske pogodbe ne 
izpolni pogoja, da ima na vsakih začetih 2.000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki 
je predmet koncesije, zaposleno najmanj eno osebo, ki je ustrezno usposobljena za izvajanje storitev 
dimnikarske službe –, koncesija za to dimnikarsko območje odvzame, vlada pa o tem izda odločbo in 
začne postopek za razdrtje koncesijske pogodbe pred pristojnim sodiščem.  
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je v letu 2012 koncesionarje, ki niso izpolnjevali pogojev glede števila ustrezno zaposlenih oseb za izvajanje 
dimnikarske službe opozorilo, da se izvajanje koncesije z nezadostnim številom ustrezno usposobljenih kadrov šteje za 

                                                      

45  Ugotovitev temelji na podatkih o zaposlenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe in njihovi 
zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju, kot so prikazani v prilogah h koncesijskim pogodbam ali/in 

na podlagi obvestil koncesionarjev ministrstvu o kadrovski zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju 

pred sklenitvijo aneksov h koncesijskim pogodbam. 
46  Aneksi, sklenjeni h koncesijskim pogodbam za dimnikarska območja Bovec, Brda, Preddvor, Šenčur, Kanal ob 

Soči, Medvode in Železniki. 
47  Koncesionar za dimnikarski območji Preddvor in Šenčur. 
48  Uradni list RS, št. 57/06. 
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neizpolnjevanje oziroma kršitev koncesijske pogodbe. Ministrstvo je koncesionarje pozvalo, da predložijo dokazila glede 
kadrov, drugače bo koncedent štel, da koncesionar ni odpravil napak, na katere je bil opozorjen, in bo moral nadaljevati s  
postopkom enostranskega odstopa od koncesijske pogodbe. Ministrstvu je v letu 2012 sedem49 od 13 koncesionarjev 
dimnikarskih območij, ki do 31. 12. 2011 niso poročali o kadrovski zasedenosti, predložilo dokazila o ustrezni kadrovski 
zasedenosti. 

Priporočilo 
Ministrstvo naj predlaga sprejem zakonske podlage, ki bo v okviru "aplikacije Evi-Dim in podatkovne 
baze državne javne službe dimnikarstva" omogočala vzpostavitev in vodenje javne evidence ustrezno 
usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe, zaposlenih pri koncesionarjih, da bodo imeli 
uporabniki storitev dimnikarske službe pregled nad tem, kateri dimnikar je pristojen za izvajanje storitev 
dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju. 

 

2.1.1.1.b V dodatkih h koncesijskim pogodbam je določeno, da mora koncesionar med zaposlenimi, ki 
izvajajo dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, določiti odgovorno osebo za spremljanje izvajanja 
dimnikarske službe in to sporočiti koncedentu. Koncesionar mora sporočiti koncedentu tudi vsako 
spremembo glede odgovorne osebe. Ugotovili smo, da večina koncesionarjev ministrstvu ni sporočila 
odgovorne osebe za spremljanje izvajanja dimnikarske službe. Ministrstvo pa ni pozvalo koncesionarjev, 
da to storijo in tako za večino dimnikarskih območij ni imelo podatkov o odgovorni osebi za spremljanje 
izvajanja dimnikarske službe, kar je v neskladju z določili drugega odstavka 11. člena uredbe o dimnikarski 
službi, ki določa, da mora imeti koncesionar določeno odgovorno osebo za spremljanje izvajanja 
dimnikarske službe, in v neskladju s sklenjenimi dodatki h koncesijskim pogodbam.  

2.1.1.2 Koncesijske pogodbe na podlagi javnih razpisov za podelitev koncesije 

Na podlagi javnega razpisa z dne 25. 1. 2008 je bilo podeljenih 41 koncesij. Ugotovili smo, da na treh 
dimnikarskih območjih50 koncesionarji dimnikarske službe niso izvajali s tolikšnim številom ustrezno 
usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe, kot so navedli v vlogi za pridobitev koncesije (vsi pa 
so imeli minimalno število zaposlenih v skladu z drugim odstavkom 18. člena uredbe o dimnikarski 
službi), kar je v neskladju s tretjim odstavkom 18. člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da mora 
koncesionar ves čas trajanja koncesije izvajati dimnikarsko službo s tolikšnim številom ustrezno 
usposobljenih oseb, kot jih je navedel v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu, z 12. členom 
koncesijske pogodbe in z določili objave javnega razpisa ter razpisne dokumentacije51. Na enem 

                                                      

49  Koncesionarji za dimnikarska območja Kočevje, Slovenske Konjice, Starše, Šentilj, Turnišče, Lovrenc na Pohorju 
in Selnica ob Dravi. 

50  Dimnikarska območja Pivka, Škofljica in Škofja Loka. 
51  Merili za izbiro koncesionarja, ko se je za eno dimnikarsko območje prijavilo več prijaviteljev, sta bili: prvo 

merilo: število prijavljenih usposobljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, ki 

je predmet razpisa; drugo merilo: usposobljenost prijavljenih oseb, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na 

dimnikarskem območju, za katero se prijavitelj prijavlja. Merili in način ocenjevanja so bili podrobneje definirani 
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj, ki je prijavil več oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe z ustrezno 

izobrazbo, je imel prednost pred prijavitelji, ki so jih prijavili manj, kljub temu da so vsi prijavitelji imeli zadostno 

število ustrezno kvalificiranih oseb za izvajanje dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju glede 
na število ocenjenih kurilnih naprav na dimnikarskem območju. 
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dimnikarskem območju52 pa koncesionar, kot edini kandidat za koncesijo za to dimnikarsko območje, po 
preteku prehodnega roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe ministrstvu ni predložil dokazil, da 
izvaja dimnikarsko službo z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na število kurilnih naprav na 
dimnikarskem območju, kar je v neskladju z drugim odstavkom 18. člena uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi in s 13. členom koncesijske pogodbe, ki določata, da mora oseba, 
ki je pridobila koncesijo na podlagi javnega razpisa, pa ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke 10. člena 
uredbe o dimnikarski službi, predpisane pogoje, ki se nanašajo na število ustrezno usposobljenih oseb za 
izvajanje dimnikarske službe, izpolniti najkasneje v 24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe.  
 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 treh koncesionarjev, ki dimnikarske službe niso izvajali s tolikšnim številom 
ustrezno usposobljenih oseb, kot so navedli v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu, in 
koncesionarja, ki po preteku 24-mesečnega prehodnega roka za uskladitev števila ustrezno usposobljenih 
oseb za izvajanje dimnikarske službe glede na število kurilnih naprav na dimnikarskem območju 
ministrstvu ni sporočil kadrovske zasedenosti, ni pozvalo k odpravi nepravilnosti in predložitvi ustreznih 
dokazil, ter jih, v skladu z določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi, 
opozorilo, da lahko vlada, če nadaljujejo z ravnanjem v neskladju z uredbo o dimnikarski službi, z odločbo 
odvzame koncesijo.  
 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni začelo s postopki za odvzem koncesij trem koncesionarjem, ki niso izvajali 
dimnikarske službe s tolikšnim številom zaposlenih ustrezno usposobljenih oseb, kot so jih navedli v 
vlogah za pridobitev koncesije na javnih razpisih, zato je ravnalo v neskladju s četrto alinejo 39. člena 
koncesijskih pogodb, sklenjenih s koncesionarji na podlagi javnega razpisa z dne 25. 1. 2008, ki določa, da 
se med utemeljene razloge za odstop od koncesijske pogodbe šteje, če koncesionar krši 12. člen 
koncesijske pogodbe, v katerem je navedeno število ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske 
službe, kot jih je navedel koncesionar v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu in s katerimi mora 
koncesionar izvajati dimnikarsko službo.  
 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni začelo postopkov za odvzem koncesije koncesionarju, ki po preteku 
prehodnega roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe ministrstvu ni predložil dokazil, da izvaja 
dimnikarsko službo z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na število kurilnih naprav na 
dimnikarskem območju, zato je ravnalo v neskladju s četrto alinejo 39. člena koncesijske pogodbe, ki 
določa, da se med utemeljene razloge za odstop od koncesijske pogodbe šteje, če koncesionar krši 13. člen 
koncesijske pogodbe, ki določa, da mora koncesionar, ki ob sklenitvi koncesijske pogodbe ne izpolnjuje 
pogojev glede števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe, te pogoje izpolniti v 
24 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe. 

2.1.2 Zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo  

Uredba o dimnikarski službi v 12. členu določa, da mora koncesionar predložiti koncedentu za vsako leto 
trajanja koncesijske pogodbe posebej, in sicer za prvo leto najkasneje 30 dni pred začetkom opravljanja 
dimnikarske službe ter za vsako naslednje leto najkasneje do 30. 12. tekočega leta, dokazilo o zavarovanju 
odgovornosti za škodo, ki bi jo zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti 

                                                      

52  Loška dolina. Koncesionar je bil na javnem razpisu edini kandidat za pridobitev koncesije na tem dimnikarskem 

območju, zato mu je bila podeljena koncesija na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi iz leta 2006. 
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uporabnikom dimnikarskih storitev ali drugim osebam, in za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi ali 
koncedentu zaradi nevestnega izvajanja dimnikarske službe (v nadaljevanju: zavarovalna polica), pri čemer 
mora višina zavarovane škode presegati 10 milijonov tolarjev (41.729,26 evra)53. 
 
Preverili smo, ali je imelo ministrstvo na dan 31. 12. 2011 dokazila o plačilu zavarovalne premije za 
leta 2009, 2010 in 2011 oziroma za tekoče leto54 za vse koncesionarje. Pregledali smo spise z zavarovalnimi 
policami za leta 2009, 2010 in 2011 in spise koncesionarjev iz izbranega vzorca ter ugotovili, da od 
56 koncesionarjev, ki izvajajo dimnikarsko službo v Republiki Sloveniji: 

• 22 koncesionarjev ni imelo dokazila o plačilu letne zavarovalne premije za nobeno leto;  
• 12 koncesionarjev je imelo dokazila o plačilu letne zavarovalne premije le za dve leti, za eno leto ali 

celo le za del leta in 
• 22 koncesionarjev je imelo dokazila o plačilu letne zavarovalne premije za vsa tri leta. 

 
Ministrstvo koncesionarjev, ki niso predložili dokazil o plačilu letne zavarovalne premije za zavarovanje 
odgovornosti koncesionarja za škodo, ki bi jo povzročil z opravljanjem dimnikarske službe, v tekočem letu 
oziroma do 31. 12. 2011 ni pozvalo k predložitvi dokazil o plačilu letne zavarovalne premije in jih ni, v 
skladu z določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi opozorilo, da če 
nadaljujejo z ravnanjem v neskladju z uredbo o dimnikarski službi, ki v 12. členu predpisuje predložitev 
dokazila o zavarovanju odgovornosti za škodo, vlada z odločbo odvzame koncesijo. Ministrstvo do  
31. 12. 2011 proti koncesionarjem, ki za vsa tri leta niso predložili dokazil o plačilu letne zavarovalne 
premije za zavarovanje odgovornosti koncesionarja za škodo, ki bi jo povzročil z opravljanjem 
dimnikarske službe, ni začelo postopkov za enostranski odstop od koncesijske pogodbe, zato je ravnalo v 
neskladju s 37. členom v povezavi z 38. členom koncesijske pogodbe, ki določata, da lahko koncedent z 
enostransko izjavo odstopi od koncesijske pogodbe zaradi neizpolnjevanja oziroma izpolnjevanja 
koncesijske pogodbe z napako, torej če je koncesionar opustil zavarovanje odgovornosti dejavnosti v 
skladu s koncesijsko pogodbo.  
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je v letu 2012 koncesionarje, ki niso predložili dokazil o plačilu letne zavarovalne premije za leta 2009, 2010 
in 2011, pozvalo k predložitvi dokazil in jih opozorilo, da se opustitev zavarovanja odgovornosti šteje za kršitev koncesijske 
pogodbe, in če koncesionar ne bo preložil zahtevanih dokazil, bo koncedent moral nadaljevati s postopkom enostranskega 
odstopa od koncesijske pogodbe. Ministrstvo je do 4. 1. 2013 od 10 koncesionarjev (od 22 koncesionarjev, ki ministrstvu do 
31. 12. 2011 niso predložili dokazila o plačilu zavarovalne premije za nobeno leto) pridobilo dokazila o plačilu letnih 
zavarovalnih premij za vsa tri leta in od petih koncesionarjev (od 12 koncesionarjev, ki so imeli dokazila o plačilu 

                                                      

53  Kljub temu da sta bili po 1. 1. 2007 (po uvedbi evra) sprejeti dve spremembi uredbe o dimnikarski službi, je 

višina zavarovane škode še vedno določena v tolarjih. Preračun v evre je opravljen na podlagi Zakona o uvedbi 

eura (Uradni list RS, št. 114/06), po tečaju zamenjave en evro za 239,640 tolarja, določen v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1086/2006 z dne 11. 7. 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in 

valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L št. 195 z dne 15. 7. 2006, str. 1). 
54  Podatek o plačilu letne zavarovalne premije je pogoj, da je zavarovanje odgovornosti koncesionarja iz 

dimnikarske dejavnosti veljavno za tekoče leto. Če letna zavarovalna premija ne bi bila plačana, zavarovalnica ne 

bi krila morebitne nastale škode, ki bi jo povzročil koncesionar pri opravljanju dimnikarske službe. Koncesionar 

sklene z zavarovalnico le eno zavarovalno polico, ki velja za celotno območje Republike Slovenije oziroma za vsa 
dimnikarska območja, za katera ima koncesionar sklenjene koncesijske pogodbe. 
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zavarovalne premije le za dve leti, za eno leto ali le za del leta ) pridobilo dokazila o plačilu letnih zavarovalnih premij za 
vsa tri leta. Ministrstvo štirih koncesionarjev, ki do 31. 12. 2011 niso predložili dokazil o plačilu letnih zavarovalnih 
premij za vsa tri leta, v letu 2012 ni pozvalo k predložitvi dokazil. Ti štirje koncesionarji ministrstvu do 4. 1. 2013 niso 
predložili dokazil o plačilu zavarovalnih premij za leta 2009, 2010 in 2011. 

2.1.3 Letno poročanje koncesionarjev o opravljanju dimnikarske službe 

Uredba o dimnikarski službi v 18. členu določa, da se v koncesijski pogodbi določi tudi način poročanja o 
opravljanju dimnikarske službe. Poročanje o opravljanju dimnikarske službe obsega zlasti podatke o 
pritožbah uporabnikov storitev dimnikarske službe in o reševanju teh pritožb, o zavrnitvah uporabnikov 
storitev dimnikarske službe za opravljanje storitev dimnikarske službe, škodnih dogodkih, spremenjenih 
pogojih izvajanja koncesijske pogodbe, koriščenju zavarovanj in vseh drugih okoliščinah, ki lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe. Tudi v koncesijskih pogodbah je v 
14. členu določena obveznost koncesionarja, da enkrat letno, do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, 
posreduje koncedentu poročilo o opravljenih storitvah, pritožbah uporabnikov dimnikarske službe in 
reševanju teh pritožb, zavrnitvah uporabnikov storitev dimnikarske službe za opravljanje storitev 
dimnikarske službe, škodnih dogodkih, spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe in koriščenju 
zavarovanj (v nadaljevanju: poročilo o opravljanju dimnikarske službe). 
 
Ministrstvo je za leti 2009 in 2010 izvajalce dimnikarske službe pozvalo, da poročajo o opravljanju 
dimnikarske službe. V ta namen je ministrstvo pripravilo obrazce za poročanje o opravljanju dimnikarske 
službe, ki so vsebovali vse, z uredbo o dimnikarski službi predpisane podatke, in navodila za izpolnjevanje 
obrazca55 ter ju objavilo na spletni strani. Koncesionarji so morali poročila o opravljanju dimnikarske 
službe ministrstvu predložiti do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto. Poročil o opravljanju dimnikarske 
službe za leto 2009 ministrstvu niso predložili koncesionarji za šest dimnikarskih območij56, za leto 2010 
pa koncesionarja za dve dimnikarski območji57; ta dva tako nista poročala ne za leto 2009 ne za leto 2010. 
Ministrstvo koncesionarjev, ki niso predložili poročil o opravljanju dimnikarske službe, ni pozvalo k 
predložitvi, kot bi moralo v skladu z določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski 
službi, in jih ni opozorilo, da če nadaljujejo z ravnanjem v neskladju z uredbo o dimnikarski službi58, vlada 
z odločbo odvzame koncesijo. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni začelo postopkov za odvzem koncesijske 
pogodbe koncesionarjem, ki mu niso predložili poročil o opravljanju dimnikarske službe in je tako ravnalo 
v neskladju s 37. členom koncesijske pogodbe, ki določa, da lahko koncedent z enostransko izjavo odstopi 
od koncesijske pogodbe zaradi neizpolnjevanja koncesijske pogodbe ali izpolnjevanja z napako – v tem 
primeru zato, ker mu koncesionarji niso predložili poročil o opravljanju dimnikarske službe, kot je 
predpisano v štirinajsti alineji 14. člena koncesijskih pogodb. 

                                                      

55  Ministrstvo je dopustilo, da koncesionarji izdelajo poročilo na svoj način (oblikovno), moralo pa je vsebovati vse 

predpisane sestavine. 
56  Koncesionarji za dimnikarska območja Beltinci, Bovec, Rogatec, Turnišče, Vrhnika in Žiri. 
57   Koncesionarja za dimnikarski območji Vrhnika in Žiri. 
58  Uredba o dimnikarski službi v četrtem odstavku 18. člena predpisuje obveznost poročanja koncesionarjev o 

opravljanju dimnikarske službe. 
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2.1.4 Prenosi koncesij 

Uredba o dimnikarski službi v 24.a členu določa, da sme koncesionar (odstopnik koncesije) pravice in 
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega koncesionarja (prevzemnika 
koncesije) le s predhodnim dovoljenjem ministrstva. Ta določba se uporablja tudi za prenos koncesije na 
univerzalne pravne naslednike koncesionarja. Ministrstvo izda dovoljenje na zahtevo odstopnika ali 
prevzemnika koncesije, v katerem mora biti izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila 
medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije. Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos 
le, če prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobitev in izvrševanje koncesije ali če je izpolnjen 
kateri od pogojev za odvzem koncesije iz 21. člena uredbe o dimnikarski službi. Po dokončnosti 
dovoljenja za prenos koncesije koncedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod 
enakimi pogoji, kot je bila sklenjena prvotna koncesijska pogodba, in za preostalo obdobje trajanja 
koncesije po prvotni koncesijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno razveže. 
 
V 32. členu koncesijskih pogodb59 je določeno, da "gre pri koncesijskem razmerju za razmerje intuitu 
personae in da koncesionar koncesijskega razmerja ne more prenesti na drugo osebo, kar velja tudi za 
primere združitev, spojitev, pripojitev in delitev koncesionarja na podlagi predpisov, ki urejajo 
gospodarske družbe. Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo 
koncedenta in sklenitve Aneksa k pogodbi". 
 

2.1.4.a Ugotovili smo, da sta za leti 2009 in 2010 ministrstvu predložili poročilo o opravljanju 
dimnikarske službe družbi, ki nista koncesionarja: 

• za dimnikarsko območje Hrastnik družba Petrol Energetika, d. o. o., Ravne na Koroškem, Poslovna 
enota Hrastnik (v nadaljevanju: družba Petrol Energetika) in ne koncesionar, Toplarna Hrastnik, d. o. o., 
Hrastnik (v nadaljevanju: družba Toplarna Hrastnik); avgusta 2009 je Toplarna Hrastnik obvestila 
ministrstvo, da je bila s 1. 4. 2009 kot prevzeta družba pripojena k družbi Petrol Energetika in kot 
dokazilo predložila izpiske iz sodnega registra60; ministrstvo za dimnikarsko območje Hrastnik do 
31. 12. 2011, kljub obvestilu o pripojitvi koncesionarja, ni izdalo dovoljenja k prenosu koncesije in je 
tako ravnalo v neskladju s prvim odstavkom 24.a člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da sme 
koncesionar, odstopnik koncesije, pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela 
prenesti na novega koncesionarja – prevzemnika koncesije – le s predhodnim dovoljenjem 
ministrstva, kar velja tudi za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja;  

• za dimnikarsko območje Postojna družba Cadea, d. o. o., Planina in ne koncesionar Dimnikarstvo 
Iztok Zemljič, s. p., Planina; vlogo za prenos koncesije na dimnikarskem območju Postojna zaradi 
statusnega preoblikovanja koncesionarja je koncesionar vložil na ministrstvo oktobra 2007 in je vlogo 
nato v letih 2008 in 2009 še nekajkrat posredoval na ministrstvo; ministrstvo je odločbo o določitvi 
novega koncesionarja za dimnikarsko območje Postojna izdalo že 5. 5. 2009, vendar koncesijska 
pogodba z novim koncesionarjem, kljub njegovim pozivom, do 31. 12. 2011 ni bila sklenjena; ker 

                                                      

59  Določilo je navedeno v koncesijskih pogodbah, ki so bile izdane v letu 2006 na podlagi javnega poziva in javnega 

razpisa iz leta 2006. Koncesijske pogodbe, izdane na podlagi 2. in 3. javnega razpisa, pa glede prenosa koncesije 
določajo, da "stranki lahko preneseta koncesijo pod pogoji in na način, kot to določa koncesijski akt." 

60  Okrožno sodišče Slovenj Gradec je v Sklepu o vpisu spremembe pri subjektu – Petrol Energetika, d. o. o., 

s 1. 4. 2009 vpisalo pripojitev po pogodbi z dne 3. 3. 2009, na podlagi katere se je družbi Petrol Energetika, kot 
prevzemni družbi, pripojila prevzeta družba Toplarna Hrastnik, ki je zaradi izvedbe pripojitve prenehala obstajati. 
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ministrstvo z novim koncesionarjem ni sklenilo koncesijske pogodbe, je ravnalo v neskladju s 
petim odstavkom 24.a člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da "po dokončnosti dovoljenja za 
prenos koncesije koncedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod enakimi 
pogoji, kot je bila sklenjena prvotna koncesijska pogodba, in za preostali čas trajanja koncesije po 
prvotni koncesijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno razveže." 

 
Ministrstvo je s tem, ko do 31. 12. 2011 na dimnikarskem območju Hrastnik ni izdalo dovoljenja k 
prenosu koncesije in na dimnikarskem območju Postojna ni sklenilo koncesijske pogodbe z novim 
koncesionarjem, povzročilo, da se je na navedenih dimnikarskih območjih dimnikarska služba izvajala 
nepravilno, saj je ni izvajal koncesionar, ki bi imel sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje 
dimnikarske službe na teh dveh dimnikarskih območjih. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo je 8. 8. 2012 za dimnikarsko območje Hrastnik izdelalo osnutek dovoljenja za prenos vseh pravic in obveznosti 
iz koncesijske pogodbe na univerzalnega pravnega naslednika, prevzemnika koncesije. Za dimnikarsko območje Postojna je 
bil 9. 8. 2012 pripravljen osnutek koncesijske pogodbe. Ministrstvo je v vladni postopek že vložilo gradivo za izdajo 
pooblastila ministru za podpisovanje koncesijskih pogodb s prevzemniki koncesij na podlagi pravnomočne odločbe o prenosu 
koncesije ter razvezo koncesijskih pogodb z odstopniki koncesije. V gradivo je bilo vključeno tudi dimnikarsko območje 
Postojna, vendar je ministrstvo gradivo kasneje umaknilo iz nadaljnje obravnave. 
 

2.1.4.b Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni odločilo o vlogi za prenos koncesije na dimnikarskem območju 
Beltinci, ki sta jo leta 2011 podala dva izvajalca storitev dimnikarske službe, čeprav se je proti 
koncesionarju septembra 2011 začel stečajni postopek. V 34. členu koncesijske pogodbe je določeno, da 
koncesijsko razmerje preneha z vsakim prenehanjem koncesionarja, zato dimnikarsko območje Beltinci po 
stečaju koncesionarja ni več imelo koncesionarja za izvajanje dimnikarske službe. Ker ministrstvo po 
stečaju koncesionarja na dimnikarskem območju Beltinci ni izbralo novega koncesionarja in tako ni 
zagotovilo izvajanja dimnikarske službe, je ravnalo v neskladju s prvim odstavkom 3. člena uredbe o 
dimnikarski službi, ki določa, da se dimnikarska služba opravlja na območju celotne Republike Slovenije, 
ter v neskladju s prvim in z drugim odstavkom 13. člena uredbe o dimnikarski službi, ki določata, da 
koncedent pridobi koncesionarja za izvajanje storitev dimnikarske službe na podlagi javnega razpisa, javni 
razpis pa po pooblastilu vlade objavi minister. 

 

2.1.4.c Pri pregledu spisov iz izbranega vzorca smo ugotovili, da imata koncesionarja, ki sta na 
ministrstvo vložila vloge za prenos koncesije, s podizvajalci sklenjene pogodbe o opravljanju storitev 
dimnikarske službe: 

• koncesionar Dimnikarstvo Primc, d. o. o., Ljubljana je po podpisu koncesijskih pogodb za 
dimnikarska območja Pivka, Metlika in Semič s tremi podizvajalci sklenil pogodbe o poslovnem 
sodelovanju; predmet pogodb je bilo opravljanje storitev dimnikarske službe na navedenih 
dimnikarskih območjih; koncesionar je vloge za prenos koncesij predložil ministrstvu marca 2009; 

• koncesionar Ecoenergetika, d. o. o., Ormož je za dimnikarski območji Bovec in Brda ministrstvo v 
letu 2009 ponovno zaprosil (prvo vlogo za prenos koncesije je podal že leta 2007) za izdajo soglasja za 
prenos koncesije na partnerje, s katerimi je imel že leta 2009 sklenjene partnerske pogodbe za skupno 
izvajanje dimnikarske službe na navedenih dimnikarskih območjih.  
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Koncesionarja sta na partnerje prenesla del pravic in obveznosti iz koncesijskih pogodb brez soglasja 
ministrstva in s tem ravnala v nasprotju s prvim odstavkom 24.a člena uredbe o dimnikarski službi, ki 
določa, da sme koncesionar pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na 
novega koncesionarja le s predhodnim dovoljenjem ministrstva. Ministrstvo je v letih 2009, 2010 in 2011 
koncesionarja pozvalo k dopolnitvi vloge za prenos koncesije, kar sta koncesionarja tudi izvedla, vendar 
ministrstvo do 31. 12. 2011 ni odločilo o prenosu koncesije, razen za dimnikarsko območje Metlika, in ni 
sklenilo koncesijskih pogodb z novimi koncesionarji. Ministrstvo tudi ni začelo s postopki za odvzem 
koncesijske pogodbe – s predhodnim opozorilom koncesionarja o ravnanju v neskladju z uredbo o 
dimnikarski službi, kot je določeno v tretji alineji prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi –, 
ter ni ravnalo v skladu z določili 39. člena koncesijske pogodbe, ki določa, da je utemeljeni razlog za 
odstop od koncesijske pogodbe, če koncesionar opravljanje dimnikarske službe prenese na drugo osebo v 
nasprotju s koncesijsko pogodbo in če ne opravlja javne službe z zaposlenimi, ki jih je prijavil na javnem 
razpisu, in ni ravnalo v skladu s četrto alinejo 37. člena koncesijske pogodbe, ki določa, da lahko 
koncedent z enostransko izjavo odstopi od koncesijske pogodbe, če koncesionar odda koncesijo kot 
podkoncesijo. 
 

2.1.4.d Na podlagi primerov iz točke 2.1.4.c ocenjujemo, da pri namerah za prenos koncesij od 
obstoječega koncesionarja, odstopnika koncesije, na prevzemnika koncesije obstaja dvom o resnosti 
namere (na javnem pozivu ali javnem razpisu) izbranega koncesionarja, da na določenem dimnikarskem 
območju izvaja dimnikarsko službo, če še pred iztekom obdobja koncesije želi koncesijo prenesti na 
novega koncesionarja. Obstaja tveganje, da so določeni koncesionarji pridobili koncesijo le zato, da bi 
kasneje izvajanje koncesije ali dela koncesije odplačno prenesli na podizvajalce, ter tveganje, da za izvajanje 
koncesije sploh ne izpolnjujejo z uredbo o dimnikarski službi predpisanih pogojev. Ocenjujemo, da gre 
lahko pri prenosih koncesij za neupoštevanje pravil za podeljevanje koncesij in pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati koncesionarji, da koncesijo pridobi izvajalec, ki sicer ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 
pridobitev koncesije in zato, da se določeni koncesionarji okoriščajo z oddajanem koncesij ali dela koncesij 
podizvajalcem. Ocenjujemo, da bi ministrstvo moralo proučiti ustreznost določil 24.a člena uredbe o 
dimnikarski službi, ki določa, da sme koncesionar pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega 
dela prenesti na novega koncesionarja le s predhodnim dovoljenjem ministrstva, in proučiti izbiro novega 
koncesionarja (prevzemnika koncesije) na podlagi javnega razpisa ter s tem zagotoviti enake možnosti za 
vse izvajalce dimnikarske službe, ki bi želeli pridobiti koncesijo. 

 
Priporočilo 
Ministrstvu priporočamo, naj: 

• prouči ustreznost določil 24.a člena uredbe o dimnikarski službi, ki določa, da sme koncesionar 
(odstopnik koncesije) pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega 
koncesionarja (prevzemnika koncesije) le s predhodnim dovoljenjem ministrstva, in naj koncesionarja 
izbere na podlagi javnega razpisa ter s tem zagotovi konkurenčnost in enake možnosti za vse izvajalce, 
ki bi želeli pridobiti koncesijo; 

• v internih aktih določi proces odločanja o prenosu koncesij, z roki in odgovornimi osebami, če meni, 
da je obstoječi način prenosa koncesij primeren. 
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2.1.5 Odstopi od koncesij in odvzemi koncesij 

Prvi odstavek 21. člena uredbe o dimnikarski službi določa, da vlada z odločbo odvzame koncesijo, če: 

• koncesionar ne začne opravljati dimnikarske službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi; 
• koncesionar po svoji krivdi ali iz razlogov, ki so na njegovi strani, prekine opravljanje storitev 

dimnikarske službe za več kot en mesec; 
• koncesionar ravna v nasprotju z uredbo o dimnikarski službi ali drugimi predpisi, ki urejajo način 

izvajanja dimnikarske službe in cene dimnikarskih storitev, in na zahtevo koncedenta v roku, ki ga ta 
določi, ne uskladi ravnanja s predpisi, kakor tudi, če predpise prekrši več kot enkrat; 

• koncesionar ne ravna v skladu s pravili stroke glede izvajanja dimnikarskih storitev, tako da so te 
storitve izvršene nekakovostno in neustrezno;  

• koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov v zvezi z 
izvajanjem koncesije; 

• koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v uredbi o dimnikarski službi in drugih predpisih za 
izvajanje dimnikarske službe, in na poziv koncedenta ne izpolni pogojev v roku, določenem v pozivu; 

• je nad koncesionarjem uveden stečajni postopek; 
• je izpolnjen drug razlog za odvzem, ki ga določa zakon ali drug predpis. 

 
V 37. členu koncesijskih pogodb so navedeni razlogi, ko lahko koncedent z enostransko izjavo odstopi od 
koncesijske pogodbe, v 39. členu koncesijskih pogodb pa so navedeni "utemeljeni razlogi za odstop od 
koncesijske pogodbe." 
 

2.1.5.a Ministrstvo je v letih 2009, 2010 in 2011 začelo postopek odvzema koncesije, vendar postopka 
odvzema koncesije do 31. 12. 2011 ni izvedlo. Ministrstvo je v letu 2009 začelo postopek odvzema 
koncesije koncesionarju na dimnikarskem območju Pivka, saj je ugotovilo, da je koncesionar brez soglasja 
ministrstva sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju, s katero je pravice in obveznosti iz koncesijske 
pogodbe prenesel na drugega izvajalca storitev dimnikarske službe in s tem kršil 22., 24., in 24.a člen 
uredbe o dimnikarski službi, ki določajo, da mora koncesionar opravljati dimnikarsko službo v svojem 
imenu in za svoj račun na celotnem dimnikarskem območju in v celotnem obdobju, za katero mu je 
podeljena koncesija, s svojimi kadrovskimi, finančnimi in tehničnimi zmogljivostmi redno in nemoteno, in 
da se sme pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe prenesti na novega koncesionarja oziroma 
prevzemnika koncesije le s predhodnim dovoljenjem ministrstva. Ministrstvo je zaprosilo Inštitut za javno 
pravo za mnenje o možnostih odvzema koncesije za dimnikarsko območje Pivka in pridobilo mnenje61, da 
pogoji za odvzem koncesije še niso bili izpolnjeni, saj ministrstvo še ni poslalo predhodnega poziva 
koncesionarju v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi. Ministrstvo 
je koncesionarja februarja 2009 pisno opozorilo o kršitvi in ga pozvalo, da v roku sedmih dni uskladi 
ravnanje s predpisi in z določili koncesijske pogodbe ter da prične opravljati dimnikarsko službo izključno 
s svojimi prijavljenimi kadri, in koncesionarja opozorilo, da je nadaljevanje dosedanjega ravnanja lahko 
razlog za enostranski odstop od koncesijske pogodbe. Kljub opozorilu je koncesionar nadaljeval s 
kršitvami koncesijske pogodbe in predpisov, kar je ugotovila tudi pristojna območna okoljska inšpekcija in 
o tem obvestila ministrstvo. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni začelo postopkov za enostranski odstop od 
koncesije in je tako ravnalo v neskladju z določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o 

                                                      

61 "Pravno mnenje glede možnosti odvzema koncesije za dimnikarsko območje Pivka" Inštituta za javno upravo z 
dne 12. 2. 2009. 
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dimnikarski službi, ki določa, da vlada z odločbo odvzame koncesijo, če koncesionar ravna v nasprotju z 
uredbo o dimnikarski službi – v tem primeru v nasprotju z določili 24.a člena uredbe o dimnikarski službi, 
ki določa, da sme koncesionar pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe prenesti na novega 
koncesionarja (prevzemnika koncesije) le s predhodnim dovoljenjem ministrstva. Ministrstvo je ravnalo 
tudi v neskladju s tretjo alinejo 39. člena koncesijske pogodbe, ki določa, da je utemeljeni razlog za odstop 
od koncesijske pogodbe, če koncesionar opravljanje dimnikarske službe prenese na drugo osebo v 
nasprotju s koncesijsko pogodbo, ter v neskladju s četrto alinejo 37. člena koncesijske pogodbe, ki določa, 
da lahko koncedent z enostransko izjavo odstopi od koncesijske pogodbe, če koncesionar odda koncesijo 
kot podkoncesijo. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni niti odločilo o koncesionarjevi vlogi za prenos koncesije. 

 

2.1.5.b Ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni izvedlo nobenega odvzema koncesije in tudi ni začelo 
postopkov za odvzem koncesije (razen za dimnikarsko območje Pivka) s predhodnimi opozorili 
koncesionarjem o njihovem ravnanju v neskladju z uredbo o dimnikarski službi – in z opozorilom, da se, 
če se nepravilnosti ne odpravijo oziroma če se takšno ravnanje koncesionarja nadaljuje, odvzame 
koncesija62 –, čeprav smo pri koncesionarjih na 133 dimnikarskih območjih63 ugotovili kršitve uredbe o 
dimnikarski službi ter koncesijskih pogodb, za katere je z uredbo o dimnikarski službi in koncesijskimi 
pogodbami predviden odvzem koncesije oziroma enostranski odstop od koncesije:  

• koncesionarji 15 dimnikarskih območij, ki so pridobili koncesije na podlagi javnega poziva, 
ministrstvu niso poročali o izpolnitvi pogoja o številu ustrezno usposobljenih oseb za opravljanje 
dimnikarske službe po preteku roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe (povezava s 
točko 2.1.1.1.a);  

• koncesionarji treh dimnikarskih območij, ki so pridobili koncesije na podlagi javnega razpisa z dne 
25. 1. 2008, dimnikarske službe niso izvajali s tolikšnim številom ustrezno usposobljenih oseb, kot so 
navedli v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu, koncesionar enega dimnikarskega območja, 
ki je kot edini kandidat na javnem razpisu dobil koncesijo za to dimnikarsko območje, pa po preteku 
prehodnega roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe ministrstvu ni predložil dokazil, da 
izvaja dimnikarsko službo z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na število kurilnih naprav na 
dimnikarskem območju (povezava s točko 2.1.1.2); 

• 34 koncesionarjev v tekočem letu oziroma do 31. 12. 2011 ministrstvu ni predložilo dokazil o plačilu 
letne zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti koncesionarja za škodo, ki bi jo povzročil z 
opravljanjem dimnikarske službe za leta 2009, 2010 in 2011 (povezava s točko 2.1.2); 

• za leto 2009 koncesionarji šestih dimnikarskih območij, za leto 2010 pa koncesionarja dveh 
dimnikarskih območij niso predložili poročil o opravljanju dimnikarske službe (povezava s 
točko 2.1.3); 

                                                      

62  V skladu z določili tretje alineje prvega odstavka 21. člena uredbe o dimnikarski službi. 
63  Med 133 dimnikarskih območij, kjer so bile ugotovljene kršitve uredbe o dimnikarski službi, smo šteli vsako 

dimnikarsko območje, kjer je bila ugotovljena vsaj ena nepravilnost. Nepravilnosti, ki se nanašajo na 

(ne)predložitev dokazil o plačilu letne zavarovalne premije ministrstvu v letu 2009, 2010 in 2011 oziroma do 
31. 12. 2011, pa smo določili tako, da smo nepravilnost šteli na vseh dimnikarskih območjih, kjer ima koncesijo 

posamezni koncesionar, če ta ministrstvu v tekočem letu oziroma do 31. 12. 2011 ni predložil dokazil o plačilu 

letnih zavarovalnih premij (koncesionarji imajo namreč sklenjene zavarovalne police za celotno območje 
Republike Slovenije in ne po posameznih dimnikarskih območjih). 
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• koncesionarja na petih dimnikarskih območjih sta del pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe 
prenesla na poslovne partnerje na podlagi sklenjenih partnerskih pogodb oziroma pogodb o 
poslovnem sodelovanju brez predhodnega dovoljenja ministrstva (povezava s točko 2.1.4.c). 

 

2.2 Spremljanje izvajanja dimnikarske službe 

2.2.1 Vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav 

32. člen uredbe o dimnikarski službi določa, da evidenco kurilnih naprav vodi ministrstvo. V evidenci 
kurilnih naprav se vodijo naslednji podatki o mali kurilni napravi: 

• vrsta kurilne naprave in proizvajalec ali tip kurilne naprave; 
• nazivna toplotna moč, vrsta goriva, ki ga uporablja, in leto proizvodnje kurilne naprave; 
• identifikacijski podatki iz katastra stavb o stavbah, v kateri je kurilna naprava;  
• površina stanovanjskih ali poslovnih prostorov, ki jih mala kurilna naprava ogreva in 
• opis zračnikov, dimnih vodov in pomožnih naprav, ki se uporabljajo v zvezi z obratovanjem male 

kurilne naprave.  

 
Uporabnik storitev dimnikarske službe mora zagotoviti, da je mala kurilna naprava, ki jo uporablja, 
vpisana v evidenco kurilnih naprav. Mala kurilna naprava se ne sme uporabljati, če ni vpisana v evidenco 
kurilnih naprav. Uporabniki storitev dimnikarske službe in koncesionarji morajo zagotavljati izvajanje 
vpisov malih kurilnih naprav, ki so namenjene ogrevanju nove ali rekonstruirane stavbe, v evidenco 
kurilnih naprav od 1. 1. 2007.64 32. člen uredbe o dimnikarski službi in 24. člen pravilnika o dimnikarski 
službi določata, da koncesionar ministrstvu v elektronski obliki, prek aplikacije na spletni strani 
ministrstva65, posreduje zahteve za vpis, izbris ali spremembe podatkov v evidenci kurilnih naprav. 
 

2.2.1.a Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav, ki bi jo moralo 
vzpostaviti in voditi že od 1. 1. 2007, in je tako ravnalo v neskladju z 32. členom uredbe o dimnikarski 
službi in v neskladju z 20. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi iz 
leta 2006 (povezava s točko 4.1.1.1). 

 

2.2.1.b Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni pripravilo spletne aplikacije, s katero bi koncesionarji ministrstvu 
posredovali podatke o vpisih, izbrisih in spremembah podatkov o malih kurilnih napravah ter ni pripravilo 
navodil za posredovanje podatkov prek spletne aplikacije, in je tako ravnalo v neskladju z 32. členom 
uredbe o dimnikarski službi in s 24. členom pravilnika o dimnikarski službi. 

 

                                                      

64  20. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi iz leta 2006. 
65  Koncesionar mora za posredovanje podatkov ministrstvu pridobiti uporabniško ime in geslo, s katerim se mu 

omogoči dostop do obrazcev za posredovanje podatkov, in nadgraditi programsko opremo računalnika z moduli 
za oblikovanje poročil s podatki o malih kurilnih napravah in opravljenih storitvah dimnikarske službe.  
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2.2.1.c Uredba o dimnikarski službi določa66, da ministrstvo izda: 

• potrdilo o vpisu v evidenco kurilnih naprav investitorju stavbe z malo kurilno napravo na njegovo zahtevo, 
če je za vgrajeno malo kurilno napravo v stavbi investitor tudi uporabnik storitev dimnikarske 
službe67; zahtevo za vpis male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav ministrstvu posreduje 
koncesionar, ki izvaja storitve dimnikarske službe na območju, kjer je kurilna naprava, če je na podlagi 
prvega pregleda kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav 
ugotovil, da pri normalni uporabi ni nevarnosti za požar ali za zastrupitev z ogljikovim monoksidom 
ali da druge emisije snovi v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti; koncesionar o prvem 
pregledu in ugotovitvah izdela poročilo o prvem pregledu male kurilne naprave – vsebino in obliko 
poročila o prvem pregledu male kurilne naprave določi minister –, in posreduje en izvod skupaj z 
zahtevo za vpis v evidenco kurilnih naprav ministrstvu, en izvod pa uporabniku storitev javne službe; 

• potrdilo o začasnem vpisu v evidenco kurilnih naprav investitorju na njegovo zahtevo, če gradi stavbo zaradi 
dajanja na trg, ali če zaradi drugih razlogov investitor ni uporabnik storitev dimnikarske službe za 
vgrajeno kurilno napravo v stavbi68;  

• potrdilo o izbrisu iz evidence kurilnih naprav uporabniku storitev dimnikarske službe69. 
 
Koncesionar mora posredovati ministrstvu vse spremembe podatkov o malih kurilnih napravah, ki jih 
ugotovi pri opravljanju storitev dimnikarske službe. Podatki o spremembah podatkov ter o posredovanju 
izpisov podatkov iz evidence naprav uporabnikom storitev dimnikarske službe se evidentirajo in hranijo v 
evidenci kurilnih naprav70. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni pripravilo in izdalo naslednjih obrazcev: potrdila 
o vpisu v evidenco kurilnih naprav, zahteve za vpis male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav, 
poročila o prvem pregledu male kurilne naprave, potrdila o začasnem vpisu v evidenco kurilnih naprav in 
potrdila o izbrisu iz evidence kurilnih naprav, in je tako ravnalo v neskladju z določili 33., 34. in 36. člena 
uredbe o dimnikarski službi.  
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je po 31. 12. 2011 izvedlo več aktivnosti za vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav. V letu 2012 so 
bile te aktivnosti: zahtevek za začetek postopka oddaje javnega naročila 3. 2., sklep o začetku postopka javnega naročila 
13. 9., objava javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 18. 9., odpiranje ponudb na javni razpis 12. 10., 
odločitev o oddaji javnega naročila 20. 11., potek roka za pritožbe 6. 12., vložena ni bila nobena pritožba, in 12. 12. 
priprava pogodbe za podpis ministrstva in izbranega izvajalca. Ministrstvo je v Projektni nalogi za javno naročilo za 
izdelavo evidenc kurilnih naprav predvidelo vse podatke, ki jih določa uredba o dimnikarski službi. 

                                                      

66  32. do 36. člen uredbe o dimnikarski službi. 
67  Investitor mora za novo ali rekonstruirano stavbo, v kateri je nameščena ena ali več malih kurilnih naprav, k 

dokumentaciji za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, priložiti 

potrdilo o vpisu v evidenco kurilnih naprav ali potrdilo o začasnem vpisu v evidenco kurilnih naprav za vsako od 

malih kurilnih naprav v stavbi. 
68  Kurilna naprava je začasno vpisana v evidenco kurilnih naprav za določen čas, vendar za največ tri leta.  
69  Ministrstvo izbriše malo kurilno napravo iz evidence kurilnih naprav na podlagi pobude koncesionarja, če je 

pristojni inšpektor odredil prepoved njene uporabe ali zahteve uporabnika storitev dimnikarske službe, če stavba 
kurilne naprave zaradi spremembe ogrevanja ne potrebuje več. Uporabnik storitev dimnikarske službe mora 

posredovati zahtevo za izbris naprave iz evidence koncesionarju, da preveri upravičenost izbrisa naprave iz evidence.  
70  Koncesionar mora o vsaki spremembi podatka v evidenci kurilnih naprav obvestiti uporabnika storitev 

dimnikarske službe z izpisom novih podatkov iz evidence kurilnih naprav.  
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Pojasnilo ministrstva 
Izdelavo vseh obrazcev je ministrstvo predvidelo v okviru izvedenega javnega naročila, za katero je že izbran izvajalec 
(aplikacija Evi-Dim). Predvideno je, da se bodo potrdila kreirala iz pridobljenih podatkov v evidenci najprej v elektronski 
obliki, naknadno pa jih bo mogoče natisniti in podpisane posredovati uporabniku oziroma koncesionarju. 

2.2.2 Vzpostavitev in vodenje evidence storitev dimnikarske službe 

Uredba o dimnikarski službi v 38. členu določa, da mora koncesionar voditi evidence storitev na malih 
kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter evidence opravljenih meritev emisij 
snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Koncesionar mora iz teh evidenc posredovati ministrstvu podatke o 
izvedenih pregledih in čiščenju kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in 
pomožnih naprav; pregledih in čiščenju zračnikov in meritvah emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. 
Podatke koncesionar posreduje ministrstvu71 v elektronski obliki na način, določen s pravilnikom o 
dimnikarski službi. Pravilnik o dimnikarski službi v 24. členu določa, da mora dimnikar (koncesionar) 
ministrstvu posredovati podatke o opravljenih storitvah dimnikarske službe v elektronski obliki prek 
aplikacije na spletni strani ministrstva72. Module za oblikovanje poročil ter navodila za njihovo uporabo 
pripravi ministrstvo. 
 
O podatkih o izvedenih storitvah, ki jih koncesionarji posredujejo ministrstvu, ministrstvo vodi naslednje 
evidence73 (v nadaljevanju: evidenca storitev dimnikarske službe): 

• evidenco izvedenih pregledov in čiščenj kurilnih naprav ter z njimi povezanih dimnih vodov, 
zračnikov in pomožnih naprav, 

• evidenco izvedenih pregledov in čiščenj zračnikov in 
• evidenco meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. 

 
Podatke iz evidenc ministrstvo uporablja pri nadzoru koncesionarjev glede izpolnjevanja zahtev iz 
koncesijske pogodbe o opravljanju storitev dimnikarske službe. Koncesionarji morajo voditi evidence 
storitev na malih kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter evidence 
opravljenih meritev emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in te podatke posredovati ministrstvu, ki 
vodi evidenco storitev dimnikarske službe, od 1. 1. 2007.74  
 
V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo od uveljavitve uredbe o 
dimnikarski službi (18. 12. 2004) do decembra leta 2006 ni vzpostavilo evidence kurilnih naprav in 
evidence storitev dimnikarske službe. Brez teh evidenc ministrstvo ni imelo ustreznih podlag za določitev  
 

                                                      

71  Podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe je treba posredovati ministrstvu najkasneje 15 dni po 
obračunskem obdobju za opravljene storitve dimnikarske službe. 

72  Tako kot opomba 67. 
73  Evidence ne vsebujejo osebnih podatkov uporabnikov storitev dimnikarske službe. 
74  20. člen uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi iz leta 2006. 
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pogojev izvajanja dimnikarske gospodarske javne službe ter ni bilo učinkovito pri podeljevanju koncesij za 
izvajanje dimnikarske službe75 in pri nadzoru nad izvajanjem dimnikarske službe76. 
 
Računsko sodišče je v zahtevi za odzivno poročilo od ministrstva zahtevalo, da na podlagi vzpostavitve 
evidence kurilnih naprav in evidence dimnikarskih storitev pripravi načrt izvedbe nadzora nad izvajanjem 
dimnikarske službe.  
 

2.2.2.a Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence storitev dimnikarske službe, ki bi 
jo moralo vzpostaviti in voditi od 1. 1. 2007, kar je v neskladju z določili 38. člena uredbe o dimnikarski 
službi in v neskladju z 20. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi iz 
leta 2006. 

 

2.2.2.b Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni pripravilo spletne aplikacije, s katero bi koncesionarji ministrstvu 
posredovali podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe in ni pripravilo navodil za posredovanje 
podatkov prek spletne aplikacije, ter tako ravnalo v neskladju z 38. členom uredbe o dimnikarski službi in 
s 24. členom pravilnika o dimnikarski službi. 
 
Ukrep ministrstva 
Aktivnosti ministrstva za vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav po 31. 12. 2011 so že navedene pri ukrepu 
ministrstva v točki 2.2.1. 
 

                                                      

75  Od števila kurilnih naprav na dimnikarskem območju je odvisno število zaposlenih pri koncesionarju, ki 
opravljajo dimnikarsko službo na določenem dimnikarskem območju. 

76  Ker ministrstvo nima podatkov o kurilnih napravah na določenem dimnikarskem območju, ne more določiti, 

katere storitve dimnikarske službe bi morale biti opravljene, in ni mogoč nadzor nad tem, ali so storitve dejansko 
opravljene in pravilno zaračunane. 
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3. USPEŠNOST POSLOVANJA 
3.1 Izbor koncesionarjev, spremljanje izvajanja dimnikarske 

službe in nadzor nad koncesionarji 

Uspešnost poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad 
izvajanjem dimnikarske službe smo preverjali tako, da smo ocenjevali, ali je ministrstvo: 

• izvedlo izbor koncesionarjev za vsa dimnikarska območja v Republiki Sloveniji; 
vzpostavilo in vodilo evidenco kurilnih naprav in evidenco storitev dimnikarske službe, ki bi ju moralo 
voditi od 1. 1. 2007 in doseglo cilje, zastavljene v Predlogu akcijskega načrta za spremembo 
dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike, ki se nanašajo na pripravo predlogov 
predpisov, ki urejajo dimnikarsko službo in proučitev možnih načinov izvajanja dimnikarske službe po 
preteku koncesij. 

3.1.1 Izbor koncesionarjev na dimnikarskih območjih 

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu 2008 ugotovilo, da je ministrstvo po pooblastilu vlade do 
konca leta 2006 sklenilo le 42 koncesijskih pogodb z izbranimi koncesionarji na 41 od 194 dimnikarskih 
območij, in od ministrstva zahtevalo, da v odzivnem poročilu pripravi časovni načrt z opredelitvijo 
aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izvedbo javnih razpisov za dimnikarska območja, kjer 
koncesionar še ni bil izbran. Ministrstvo je računskemu sodišču predložilo seznam 118 dimnikarskih 
območij s sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje dimnikarske službe z navedbo koncesionarja do 
1. 7. 2008 in navedlo, da je 25. 1. 200877 objavilo javni razpis za ostala dimnikarska območja, kjer še ni bila 
podeljena koncesija, pa so potekali upravni postopki v zvezi z vlogami, ki jih je ministrstvo prejelo v 
okviru izvedenega javnega poziva v letu 2004. Ministrstvo je določilo odgovorne osebe za izvedbo javnih 
razpisov za podelitev koncesij in navedlo, da naj bi se za dimnikarska območja, kjer po končanih upravnih 
postopkih v zvezi z javnim pozivom in javnim razpisom še ne bi bile podeljene koncesije, izvedli novi 
javni razpisi za podelitev koncesij. 
 

3.1.1.a Na dan 31. 12. 2011 je bil na vseh 194 dimnikarskih območjih izbran koncesionar oziroma je 
bila z njim sklenjena koncesijska pogodba, vendar na določenih dimnikarskih območjih dimnikarske 
službe ni izvajal izbrani koncesionar, s katerim je ministrstvo sklenilo koncesijsko pogodbo (povezava s 
točko 3.1.1.b). Večina koncesij je bila podeljena na podlagi javnega poziva iz decembra 2004 obstoječim 
izvajalcem dimnikarske lokalne gospodarske javne službe v občinah, ostale pa na podlagi treh javnih 
razpisov za izbiro koncesionarjev na dimnikarskih območjih, kjer se dimnikarska služba na lokalni ravni ni 

                                                      

77  Uradni list RS, št. 8/08, 14/08, 23/08, 25/08. 
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izvajala, ali pa se je v upravnih postopkih izkazalo, da izvajalci niso imeli veljavne pogodbe po določilih 
ZVO-1 za pridobitev prve koncesije. V tabeli 1 je prikazan način podelitve koncesij za dimnikarska 
območja v Republiki Sloveniji. 

 

Tabela 1:  Pregled dimnikarskih območjih s podeljeno koncesijo na dan 31. 12. 2011 

Način podelitve koncesije Število dimnikarskih območjih s podeljeno koncesijo 

Prve koncesije, javni poziv december 2004 135 

Javni razpis september 200678 11 

Javni razpis januar 200879 41 

Javni razpis november 200880 781 

Skupaj 194 

Vir: podatki ministrstva. 

 
Dimnikarske storitve na enem dimnikarskem območju lahko opravlja le izbrani koncesionar, razen pri 
podeljevanju prvih koncesij v skladu s 187. in 188. členom ZVO-1, kjer se lahko na enem dimnikarskem 
območju podeli več koncesij. Na podlagi javnega poziva je tako ministrstvo podelilo 149 koncesij za 
135 dimnikarskih območij. Na desetih dimnikarskih območjih82 je bila podeljena več kot ena koncesija. 
Ministrstvo je v letih 2006 in 2008 izvedlo tri javne razpise za podelitev koncesij, na podlagi katerih je 
podelilo 60 koncesij za 59 dimnikarskih območij83. Skupaj je bilo na dan 31. 12. 2011 podeljenih 

                                                      

78  Uradni list RS, št. 98/06 z dne 22. 9. 2006, št. 102-103/06-popr. 
79  Uradni list RS, št. 8/08 z dne 25. 1. 2008; št. 14/08-popr.: črta se dimnikarsko območje Žalec; Uradni list RS, 

št. 23/08, 25/08 – obvestili o zadržanju izvajanja javnega razpisa za dimnikarska območja Braslovče, Mislinja, 

Mozirje, Nazarje in Polzela. 
80  Uradni list RS, št. 110/08 z dne 21. 11. 2008. 
81  Javni razpis je bil razpisan za devet dimnikarskih območij, med drugim tudi za del območja Slovenska Bistrica, ki 

je že pred tem imela koncesionarja, ki je dobil prvo koncesijo na podlagi javnega poziva ministrstva iz 

decembra 2004. Za dimnikarsko območje Šentjur je Upravno sodišče v Celju 4. 12. 2008 zadržalo izvajanje 
javnega razpisa z dne 21. 11. 2008 do pravnomočne odločitve o vlogi tožnika – Dimnikarsko podjetje 

Dimnikarstvo, d. o. o., Celje. Vlada je z odločbo z dne 26. 11. 2009 prvo koncesijo na podlagi prijave na javni 

poziv dodelila izbranemu koncesionarju Dimnikarskemu podjetju  Dimnikarstvo, d. o. o., Celje. Koncesijska 
pogodba je bila sklenjena 15. 4. 2011. Tako je bilo dejansko podeljeno osem koncesij za sedem dimnikarskih 

območij. 
82  Na dimnikarskih območjih Gornja Radgona, Grad, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, 

Puconci, Ribnica in Slovenska Bistrica sta bili podeljeni dve koncesije, na dimnikarskem območju Hoče-Slivnica 

so bile podeljene tri koncesije in na dimnikarskem območju Maribor je bilo podeljeno šest koncesij. Na 

desetih dimnikarskih območjih je bilo skupaj podeljenih 25 koncesij. 
83  Na dimnikarskem območju Slovenska Bistrica, ki je bilo že pred prenosom dimnikarske službe na državno raven 

razdeljeno na dve dimnikarski območji z različnima izvajalcema dimnikarske službe, sta bili podeljeni dve 

koncesiji: prva koncesija na podlagi javnega poziva in druga koncesija na podlagi javnega razpisa iz 
novembra 2008. Obakrat je bil za koncesionarja izbran Arty Rodošek, s. p., Poljčane. 
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209 koncesij (oziroma sklenjenih 209 koncesijskih pogodb s koncesionarji) za vseh 194 dimnikarskih 
območij (tabela 2). 
 

Tabela 2:  Pregled sklenjenih koncesijskih pogodb po letih in glede na način pridobitve, stanje na dan 
31. 12. 2011 

Način podelitve koncesije in število sklenjenih koncesijskih pogodb Leto 
podelitve 
koncesije Prva koncesija – 

javni poziv 
december 2004 

Javni razpis 
september 2006 

Javni razpis 
januar 2008 

Javni razpis 
november 2008 

Skupaj 

2006 48 0 - - 48 

2007 65 9 - - 74 

2008 20 2 40 - 62 

2009 14 0 1 8 23 

2010 1 0 0 0 1 

2011 1 0 0 0 1 

Skupaj  149 11 41 8 209 

Vir: podatki ministrstva. 

 
Posamezni izvajalec dimnikarske službe lahko pridobi koncesijo tudi za več dimnikarskih območij, če za 
vsako dimnikarsko območje izpolnjuje pogoje, predpisane z uredbo o dimnikarski službi84. Na 
194 dimnikarskih območjih v Republiki Sloveniji ima koncesije 56 različnih koncesionarjev (seznam 
koncesionarjev je v prilogi 1). 
 

3.1.1.b Ministrstvo ni bilo uspešno pri zagotovitvi izbora koncesionarja na vseh dimnikarskih 
območjih, ker: 

• ob pripojitvi in statusnih spremembah koncesionarjev do 31. 12. 2011 na dimnikarskem območju 
Hrastnik ni izdalo dovoljenja k prenosu koncesije in na dimnikarskem območju Postojna ni sklenilo 
koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem, zato na navedenih dimnikarskih območjih dimnikarske 
službe ni izvajal koncesionar, ki bi imel sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje dimnikarske 
službe (povezava s točko 2.1.4.a); 

• po stečaju koncesionarja na dimnikarskem območju Beltinci ni izbralo novega koncesionarja in tako ni 
zagotovilo izvajanja dimnikarske službe na tem dimnikarskem območju (povezava s točko 2.1.4.b); 

• dvema koncesionarjema ni dalo soglasja k prenosu koncesije na prevzemnike koncesije za štiri 
dimnikarska območja (za eno dimnikarsko območje je soglasje izdalo), do 31. 12. 2011 ni sklenilo 
koncesijskih pogodb z novimi koncesionarji (prevzemniki koncesij) za pet dimnikarskih območij, 
izvedlo tudi ni postopkov za odvzem koncesij obstoječima koncesionarjema zaradi kršitev uredbe o 
dimnikarski službi in koncesijskih pogodb zaradi prenosa dela koncesije na podizvajalce, ne da bi za to 

                                                      

84  Tretji odstavek 4. člena uredbe o dimnikarski službi. 
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dalo soglasje ministrstvo. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni zagotovilo, da bi na petih dimnikarskih 
območjih dimnikarsko službo izvajali izbrani koncesionarji s sklenjeno koncesijsko pogodbo 
(povezava s točko 2.1.4.c). 

3.1.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzor nad 
izvajanjem dimnikarske službe 

3.1.2.a Ministrstvo ni bilo uspešno pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru 
nad izvajanjem dimnikarske službe, saj do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in 
evidence storitev dimnikarske službe, ki bi ju moralo voditi od 1. 1. 2007 (povezava s točkama 2.2.1 
in 2.2.2). 

Ukrep ministrstva 
Aktivnosti ministrstva za vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav po 31. 12. 2011 so že navedene pri ukrepu 
ministrstva v točki 2.2.1. 
 

3.1.2.b Ministrstvo ni bilo uspešno pri izpolnitvi ciljev, navedenih v Predlogu akcijskega načrta za 
spremembo dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike, saj do predvidenih rokov ni 
pripravilo vseh načrtovanih predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo delovanje 
dimnikarske službe, ali pripravilo predloge novih predpisov. Do 31. 12. 2011 ministrstvo ni sprejelo ali 
predlagalo v sprejem nobenega predpisa, za katerega je pripravilo predlog spremembe in dopolnitve ali ga 
na novo izdelalo (povezava s točko 4.2.2). 

 

3.1.2.c Ministrstvo ni bilo uspešno pri izpolnitvi cilja, določenega v Predlogu akcijskega načrta za 
spremembo dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike, da do septembra 2011 pripravi 
splošni predlog za ureditev dimnikarske službe, ki bi vključeval proučitev možnih načinov izvajanja 
dimnikarske službe po poteku obstoječih koncesij. Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni izvedlo oziroma 
pridobilo primerjalnih analiz, kateri način izvajanja dimnikarske službe bi bil ustreznejši in tudi ni sprejelo 
nobene odločitve, da se takšna analiza izvede (povezava s točko 4.5). 
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4. UČINKOVITOST POSLOVANJA 
4.1 Nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe 

4.1.1 Spremljanje izvajanja dimnikarske službe 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo od uveljavitve uredbe o 
dimnikarski službi (18. 12. 2004) do decembra leta 2006 ni vzpostavilo evidence kurilnih naprav. Brez 
evidence kurilnih naprav in evidenc o opravljenih storitvah dimnikarske službe ni imelo ustreznih podlag 
za določitev pogojev izvajanja dimnikarske gospodarske javne službe. Ministrstvo zato ni bilo učinkovito 
pri podeljevanju koncesij za izvajanje dimnikarske službe85 in pri nadzoru nad izvajanjem dimnikarske 
službe86. Računsko sodišče je v zahtevi za odzivno poročilo od ministrstva zahtevalo, da na podlagi 
vzpostavitve evidence kurilnih naprav in evidence dimnikarskih storitev pripravi načrt izvedbe nadzora 
nad izvajanjem dimnikarske službe.  
 
Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da je pričelo z vzpostavitvijo sistema digitalnega vodenja 
evidenc kurilnih naprav in dimnikarskih storitev in da naj bi vzpostavilo elektronske evidence tudi za 
izdajanje in pregled energetskih izkaznic stavb. Ministrstvo je računskemu sodišču predložilo predlog sklepa 
o imenovanju petčlanske delovne skupine za vzpostavitev podatkovnih baz za energetske izkaznice in 
evidence kotlovskih naprav, ki naj bi organizirala izvedbo priprave programske opreme in vsebine evidenc. 
Ministrstvo je navedlo, da naj bi: 

• bil predvidoma do konca leta 2008 izbran izvajalec za izdelavo programske opreme;  
• bila v prvi polovici leta 2009 predvidena izdelava programske opreme za obe evidenci; 
• bila v drugi polovici leta 2009 predvidena vzpostavitev sistema aktivne uporabe vodenja evidenc in 

usposobitev koncesionarjev dimnikarske službe ter izdelovalcev energetskih izkaznic stavb. 

 
Ministrstvo je navedlo tudi odgovorne osebe za izvedbo naloge.  
 
Računsko sodišče je ukrepe, ki se nanašajo na vzpostavitev evidence kurilnih naprav, ocenilo kot 
zadovoljive, ob tem pa opozorilo, da je ustrezen nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe mogoč le na 
podlagi podatkov iz evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe.  

                                                      

85  Od števila kurilnih naprav na dimnikarskem območju je odvisno število zaposlenih pri koncesionarju, ki 
opravljajo dimnikarsko službo na določenem dimnikarskem območju. 

86  Ker ministrstvo nima podatkov o kurilnih napravah na določenem dimnikarskem območju, ni mogoče določiti, 

katere storitve dimnikarske službe bi morale biti opravljene, in ni mogoč nadzor nad tem, ali so storitve dejansko 
opravljene in pravilno zaračunane. 
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4.1.1.1 Vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav 

4.1.1.1.a Ker ministrstvo do roka za vzpostavitev evidence kurilnih naprav87 in tudi do 31. 12. 2011 ni 
vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav, ni razpolagalo s podatki, ki bi jih moralo voditi v evidenci 
kurilnih naprav. S tem ni vzpostavilo pogojev za učinkovit nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe po 
dimnikarskih območjih, saj je razpolagalo le z oceno števila malih kurilnih naprav po dimnikarskih 
območjih in ni imelo podatkov o dejanskem številu in vrsti kurilnih naprav, zato: 

• ni bilo mogoče določiti pravilnega števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev 
dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju; 

• ni bilo mogoče določiti, kakšen obseg in vrsta storitev dimnikarske službe bi morali biti izvedeni na 
posameznem dimnikarskem območju; 

• je bil tudi nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in nad koncesionarji otežen. 

 

4.1.1.1.b V koncesijskih pogodbah je navedeno, da se po vzpostavitvi evidence kurilnih naprav – za 
obveznosti koncesionarja glede števila ustrezno usposobljenih oseb za opravljanje storitev dimnikarske 
službe – uporabljajo vsakokratni podatki iz te evidence. Ker ministrstvo ni vodilo evidence kurilnih naprav 
in od koncesionarjev tudi ni zahtevalo, da poročajo o spremembah števila kurilnih naprav na dimnikarskih 
območjih, ter tudi ni imelo podatka, ali vsi koncesionarji vodijo registre kurilnih naprav, saj tega – razen 
pri strokovnih pregledih koncesionarjev – ni preverjalo, ministrstvo ni prilagajalo števila ustrezno 
usposobljenih oseb za opravljanje storitev dimnikarske službe dejanskemu številu kurilnih naprav na 
dimnikarskih območjih. 
 
Ukrep ministrstva 
Aktivnosti ministrstva za vzpostavitev in vodenje evidence kurilnih naprav po 31. 12. 2011 so že opisane pri ukrepu 
ministrstva v točki 2.2.1. 
 

4.1.1.1.c Ministrstvo ni imelo vzpostavljene evidence kurilnih naprav, kjer bi vodilo tekoče podatke o 
obstoječih kurilnih napravah po dimnikarskih območjih, razpolagalo je le z oceno števila kurilnih naprav 
po dimnikarskih območjih. Ocena števila kurilnih naprav na dan 31. 12. 2011, ki jo je imelo ministrstvo, je 
bila enaka oceni števila kurilnih naprav, ki je bila uporabljena v obdobju sklepanja prvih koncesijskih 
pogodb88 in temelji na podatkih, ki so bili pridobljeni pred približno desetimi leti. Ocena je bila namreč 
izdelana na podlagi poročila o številu kurilnih naprav po posameznih občinah, ki ga je izdelal Inštitut za 
vodarstvo, d. o. o., Ljubljana v letu 2005. Poročilo Inštituta za vodarstvo, d. o. o., Ljubljana pa temelji na 
podatkih iz popisa prebivalstva v letu 2002 ter izpolnjenih vprašalnikih občin v letu 2004 na poziv 
ministrstva. Glede na to, da se je naseljenost nekaterih območij v Republiki Sloveniji v desetih letih zelo 
povečala, drugod pa zmanjšala, in so se spremenili tudi načini ogrevanja v gospodinjstvih, podatki 
ministrstva o številu kurilnih naprav niso bili več ustrezna podlaga za določitev števila ustrezno 
usposobljenih oseb, zaposlenih pri koncesionarjih za izvajanje dimnikarske službe. 

 

                                                      

87  Ministrstvo bi moralo evidenco voditi od 1. 1. 2007.  
88  Prve koncesijske pogodbe so bile sklenjene v letu 2006. 
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4.1.1.1.d Ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni posodabljalo ocene števila kurilnih naprav in števila 
ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe, zaposlenih pri koncesionarjih. Po podatkih 
ministrstva je v letih 2009, 2010 in 2011 le en koncesionar pozval ministrstvo k spremembi števila kurilnih 
naprav v koncesijski pogodbi. Koncesionar za dimnikarsko območje Lenart v Slovenskih Goricah je 
novembra 2010 ministrstvu sporočil, da se je na dimnikarskem območju zaradi uporabe nove kotlovnice, 
ki uporabnikom omogoča daljinsko ogrevanje, zmanjšalo število kurilnih naprav in uporabnikov 
dimnikarske službe, zato bi na dimnikarskem območju lahko izvajal storitve dimnikarske službe z manjšim 
številom zaposlenih. Ministrstvo je marca 2011 pozvalo koncesionarja, da predloži oceno zmanjšanja 
števila enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju Lenart v Slovenskih Goricah. 
Koncesionar je aprila 2011 predložil oceno zmanjšanja števila kurilnih naprav, vendar je ministrstvo šele 
maja 2012 od koncesionarja zahtevalo dopolnitev ocene; ta je dopolnjeno oceno predložil v istem mesecu. 
Dodatek h koncesijski pogodbi za ureditev števila kurilnih naprav in potrebnega števila ustrezno 
usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe do junija 2012 še ni bil sklenjen. 
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je pripravilo osnutek dodatka h koncesijski pogodbi, s katerim naj bi se določilo novo, zmanjšano število 
enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju Lenart v Slovenskih Goricah in s tem tudi manjše število 
usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe. Ministrstvo je pripravilo tudi predlog sklepa vlade za pooblastilo 
ministru za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi. 
 
Ministrstvo ni predložilo dokazil, da je bil predlog sklepa vlade za pooblastilo ministru za sklenitev 
dodatka h koncesijski pogodbi posredovan vladi. 
 

Priporočilo 
Ministrstvo naj z uredbo o dimnikarski službi ali pravilnikom o dimnikarski službi predpiše postopek 
spremembe števila kurilnih naprav na dimnikarskih območjih, določi rok, do katerega morajo 
koncesionarji sporočiti spremembo števila kurilnih naprav (npr. na določeno časovno obdobje, ob 
spremembi števila kurilnih naprav za določen odstotek in podobno), in predpiše dokazila, ki jih morajo 
predložiti koncesionarji.  
 

4.1.1.1.e Minister je septembra 200889 imenoval delovno skupino za vzpostavitev podatkovnih baz za 
energetske izkaznice in evidence kurilnih naprav (v nadaljevanju: delovna skupina). Naloge delovne 
skupine so bile priprava terminskega načrta izvedbe nalog; vzpostavitev podatkovne baze za energetske 
izkaznice, vzpostavitev evidence kurilnih naprav in poročanje ministru o napredku. Delovna skupina ni 
delovala oziroma ni izvedla nalog, za katere je bila ustanovljena, evidenca kurilnih naprav in podatkovna 
baza za energetske izkaznice pa do 31. 12. 2011 nista bili vzpostavljeni.  
 

                                                      

89  Minister je imenoval delovno skupino s sklepom št. 3601-70/2008 z dne 8. 9. 2008. Člani delovne skupine so bili 

tudi uslužbenci Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Direktoratu za 
evropske zadeve in investicije v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Z reorganizacijo je novembra 2009 

Sektor za aktivnosti učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije prešel na Direktorat za energijo v 

okviru Ministrstva za gospodarstvo, od leta 2012 pa Direktorat za energijo deluje v okviru Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor. 
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Pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor glede evidence kurilnih naprav in delovne skupine ni dokumentacije. Delovna 
skupina je bila oblikovana, da bi se formaliziralo sodelovanje s predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije zaradi 
vzpostavitve sistema energetskih izkaznic. Ker je bil predviden podoben sistem tudi za evidenco kurilnih naprav, naj bi 
registra obravnavali skupaj. Kmalu zatem je ministrstvo sprejelo spremembe Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, 
ki je onemogočil izdelovanje energetskih izkaznic, zato delovna komisija ni začela delovati, saj je bilo treba najprej 
spremeniti Pravilnike o energetskih izkaznicah in rešiti problem metodologije. Kasneje ni bilo več rezerviranih sredstev za ta 
namen.  
 

4.1.1.1.f V letu 2010 naj bi ministrstvo, Sektor za javne službe varstva okolja začelo reševati 
problematiko evidenc tako, da je najprej od Ministrstva za gospodarstvo pridobilo pojasnila o aktivnostih 
v zvezi z evidencami kurilnih naprav in začelo iskati možnosti in infrastrukturo za delovanje aplikacije, 
bodisi skupne ali posamezne aplikacije za vodenje evidenc energetskih izkaznic in kurilnih naprav90. O teh 
temah naj bi se ministrstvo dogovarjalo s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za javno 
upravo, vendar zapisniki sestankov ne obstajajo. 

 

4.1.1.1.g Ministrstvo je v letu 2011 pričelo s postopki za izbor izvajalca za pripravo tehničnih 
specifikacij za aplikacijo Evi-Dim, namenjeno centraliziranemu vodenju evidenc malih kurilnih naprav, 
evidenc storitev dimnikarske službe ter letnih poročevalskih obveznosti o izvajanju dimnikarske službe. 
Tako je aprila 2011 ministrstvo izdelalo projektno nalogo Izdelava tehničnega dela javnega razpisa za 
izdelavo aplikacije in podatkovne baze državne javne službe dimnikarstva, izvedlo zbiranje ponudb za 
izvedbo javnega naročila za izdelavo tehničnega dela javnega razpisa za izdelavo aplikacije in podatkovne 
baze državne javne gospodarske dimnikarske službe, izbralo najugodnejšega ponudnika in z njim 
junija 2011 sklenilo pogodbo o izdelavi tehničnega dela javnega razpisa. Celotna vrednost pogodbenih del 
je znašala 6.000 evrov. Predmet pogodbe je bila izdelava tehničnega dela javnega razpisa za izdelavo 
aplikacije in podatkovne baze, ki naj bi potekala v treh delih: 

• 1. mejnik: izdelava kratkega poročila z opisom aplikacije, oris baz, šifrantov, obrazcev in poročil in 
odprtih vprašanjih; čas za izvedbo je bil 30 dni od podpisa pogodbe; dela so bila izvedena; 

• 2. mejnik: predaja dokumenta – tehnični del javnega razpisa in navedba pojasnil ministrstvu glede 
predvidenih rešitev; čas za izvedbo je bil 60 dni od podpisa pogodbe; dela so bila izvedena; 

• 3. mejnik: predaja dokumenta ločeno mnenje na prispele ponudbe; predaja vse dokumentacije skupaj z 
zaključnim poročilom in podpis primopredajnega zapisnika; čas za izvedbo je bil 14 dni od zadnjega 
dne za oddajo ponudb na javni razpis za izdelavo aplikacije in postavitve baze evidenc.  

 
Predmet pogodbe je bila tudi izdelava ločenega mnenja na prispele ponudbe na javno naročilo za izdelavo 
aplikacije Evi-Dim, ki naj bi ga bilo izvedlo ministrstvo. Izvajalec je v roku izvedel prvi in drugi del naloge. 
Ker pa ministrstvo ni izvedlo javnega naročila za izdelavo aplikacije Evi-Dim do skrajnega roka iz 
pogodbe, 18. 11. 2011, je bil rok za izvedbo tretjega dela pogodbenih nalog izvajalca z aneksom z dne 
30. 11. 2011 prestavljen na 30. 5. 2012. Ker tudi do tega datuma ministrstvo ni uspelo izvesti javnega 
naročila za izdelavo aplikacije Evi-Dim, je bil z aneksom z dne 31. 5. 2012 rok za izvedbo tretjega dela 
pogodbenih nalog izvajalca prestavljen na 31. 10. 2012. 
 

                                                      

90  Navedbe ministrstva št. 006-15/2011/46 z dne 25. 4. 2012. 
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4.1.1.1.h Ministrstvo nima evidence o tem, kateri koncesionarji vodijo register kurilnih naprav. 
Ministrstvo je pred izvedbo javnega naročila za izdelavo aplikacije Evi-Dim avgusta 2011 obvestilo 
koncesionarje o nameravani pripravi aplikacije Evi-Dim, jim aplikacijo opisalo91 in jih povabilo, naj izrazijo 
mnenje in posredujejo pripombe. Z dopisom je ministrstvo koncesionarje tudi pozvalo, da sporočijo, 
kakšen elektronski sistem vodenja evidenc uporabljajo, in če še nimajo vzpostavljenega elektronskega 
vodenja evidenc. Ministrstvu je pisno odgovorilo sedem koncesionarjev, z ostalimi koncesionarji pa naj bi 
se ministrstvo dogovorilo ustno, vendar pa o tem ni uradnih zaznamkov. Ministrstvo tudi ni izdelalo 
pregleda uporabljene informacijske opreme po koncesionarjih. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Informacije o evidencah je ministrstvo pridobivalo v postopkih strokovnega nadzora, iz odgovorov na obvestilo vsem 
koncesionarjem o izdelavi tehničnega dela za izvedbo aplikacije evidenc, v zaprosilih za posredovanje podatkov iz evidenc za 
pripravo Načrta za kakovost zraka v Zasavju (pripravlja Direktorat za okolje) ter na podlagi zaprosil lokalnih 
energetskih agencij za lokalne energetske koncepte. Evidence vodijo koncesionarji z lastno programsko opremo (v Republiki 
Sloveniji so trije večji ponudniki) ali licenčno programsko opremo zbirke Office različnih ponudnikov, nekateri izmed njih 
evidence vodijo v tako imenovanih črnih knjigah dimnikarske službe. Namen poziva je bilo tudi zbiranje pripomb, ki bi 
spremenile zasnovo sistema. V prispelih odgovorih in drugih pogovorih s koncesionarji ter ponudniki informacijskih rešitev ni 
bilo nobene navedbe, da je predlagana rešitev v nasprotju z vodenjem evidence pri koncesionarjih. Koncesionarji so bili 
obveščeni o dopisu ministrstva tudi na spletni strani Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, v Informacijah št. 44. 
 
Ukrep ministrstva  
Ministrstvo je 18. 9. 2012 objavilo javni razpis za "vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije Evi-Dim in podatkovne baze 
državne javne službe dimnikarstva".  
 
Pojasnilo ministrstva 
V razpisni dokumentaciji je bilo navedeno, da mora ponudnik izdelati aplikacijo in vzpostaviti bazo evidenc malih kurilnih 
naprav in opravljenih storitev v skladu z uredbo o dimnikarski službi. Rezultat izvedenega javnega naročila mora biti na 
podlagi zahtev tehničnega dela javnega naročila izdelan dokument Projekt za izvedbo del, postavljena relacijska baza 
podatkov in oblikovna zasnova, izdelani moduli z obrazci za vodenje evidenc in poročanje, izdelane statistike in poročila, 
usposobljeni uporabniki za samostojno delo in predana mora biti izvorna koda skupaj s tehnično in uporabniško 
dokumentacijo. V okviru javnega naročila naj bi izvajalec sodeloval z ministrstvom pri pripravi dokumenta Projekt za 
izvedbo del, ki bo osnova za izdelavo aplikacije in postavitev relacijske baze podatkov. Z naročnikom bo sklenjena dveletna 
vzdrževalna pogodba. Predvideno je bilo, da izvajalec končno poročilo in delujočo aplikacijo v produkcijskem okolju preda v 
osmih mesecih od podpisa pogodbe. V javnem razpisu je navedeno, da je aplikacija Evi-Dim namenjena vodenju evidenc 
malih kurilnih naprav, evidenc storitev na teh napravah ter nemoteni izvedbi letnih poročevalskih obveznosti o izvajanju 
javne službe dimnikarstva. Namen aplikacije je nemoteno centralizirano zbiranje podatkov.  

                                                      

91  Predvidena je relacijska baza z računalniško aplikacijo, ki bi z najnovejšimi orodji omogočala vnos, pregled in 
izvoz podatkov o kurilnih napravah ter na njih opravljenih storitvah. V bazi, ki bo izdelana za vodenje evidenc, 

bodo podatki iz 32. in 38. člena uredbe o dimnikarski službi. Ker morajo koncesionarji, v skladu s 24. členom 

pravilnika o dimnikarski službi, pošiljati ministrstvu podatke o kurilnih napravah in opravljenih storitvah 
dimnikarske službe v elektronski obliki (prek spletne aplikacije), bo ministrstvo predvidelo izmenjalni standard 

podatkov, ki bo omogočal čim učinkovitejšo komunikacijo med bazo ministrstva in katastrom dimnikarske 

službe, ki jih vodijo koncesionarji. Spletna aplikacija bo omogočala vpisovanje podatkov tudi koncesionarjem, ki 
še nimajo vzpostavljenih elektronskih evidenc. 
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4.1.1.2 Evidenca storitev dimnikarske službe 

4.1.1.2.a Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence storitev dimnikarske službe, prav 
tako ni na noben drugačen način od koncesionarjev pridobilo podatkov o izvedenih storitvah dimnikarske 
službe in pri koncesionarjih ni preverjalo, če vodijo evidence storitev dimnikarske službe oziroma podatke 
o opravljenih storitvah dimnikarske službe (izjema so bili koncesionarji, pri katerih je ministrstvo izvedlo 
strokovne nadzore). Ministrstvo tako v letih 2009, 2010 in 2011 ni razpolagalo s podatki o opravljenih 
storitvah dimnikarske službe, ki jih predpisuje uredba o dimnikarski službi, in ni imelo podatkov, kateri 
koncesionarji vodijo lastno evidenco storitev dimnikarske službe, zato ni bilo mogoče izvajati učinkovitega 
nadzora nad koncesionarji glede izpolnjevanja zahtev iz koncesijske pogodbe o opravljanju storitev 
dimnikarske službe. 

 

4.1.1.2.b Pri pregledu poročil o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010, ki so predpisana v 
četrtem odstavku 18. člena uredbe o dimnikarski službi, smo ugotovili, da so nekateri koncesionarji 
ministrstvu k poročilom o opravljanju dimnikarske službe predložili (po lastni presoji, saj ministrstvo tega 
od njih ni zahtevalo) tudi podatke o izvedenih storitvah dimnikarske službe, ki jih morajo koncesionarji in 
ministrstvo voditi v evidenci storitev dimnikarske službe, predpisani v 38. členu uredbe o dimnikarski 
službi. Koncesionarji so poročali: 

• na obrazcih ministrstva "Poročilo o opravljenih storitvah obvezne 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", na katerih so 
morali koncesionarji pred letom 2009 (prvič za leto 2006) poročati ministrstvu o opravljenih storitvah 
dimnikarske službe in so bili objavljeni na spletni strani ministrstva in 

• o izvedenih storitvah dimnikarske službe, bodisi kot enotno poročilo za vsa dimnikarska območja, 
kjer ima koncesijo, bodisi po posameznih dimnikarskih območjih in v poljubni obliki poročila. 

 
Ministrstvo ni bilo učinkovito, saj od koncesionarjev ni zahtevalo, da poročajo o izvedenih storitvah 
dimnikarske službe na obrazcih, kot so bili že v uporabi pred letom 2009, ali drugih poenotenih obrazcih 
in bi tako imelo vsaj delni pregled nad izvedenimi storitvami dimnikarske službe. 
 
Pojasnilo ministrstva 
Ministrstvo je v letih 2011 in 2012 začelo postopke za vzpostavitev aplikacije Evi-Dim, namenjene centraliziranemu 
vodenju evidenc malih kurilnih naprav, evidenc storitev dimnikarske službe ter letnih poročevalskih obveznosti o izvajanju 
dimnikarske službe (povezava s točkama 4.1.1.1.g in 4.1.1.1.h). 
 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje) je maja 2012 ministrstvo pozvalo, 
da čim prej pripravi neizvedene državne evidence kurilnih naprav in storitev dimnikarske službe, ki bi 
omogočile pregleden in enostaven vpogled v delo koncesionarja, način izvajanja dimnikarskih storitev 
(vključno z vrednostmi emisij snovi v zrak), ustreznost kadrov in pokritost po dimnikarskih območjih, 
predvsem pa bi omogočile lažji in boljši strokovni nadzor nad delom koncesionarjev. 
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4.1.2 Nadzor nad koncesionarji 

4.1.2.1 Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev koncesionarjev glede števila ustrezno 
usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo nima podatkov o tem, kateri 
koncesionarji izpolnjujejo pogoje glede števila zaposlenih in njihove usposobljenosti in katere pogoje 
morajo posamezni koncesionarji še izpolniti, ter podatkov o odstotku zasedenosti posameznega 
zaposlenega na določenem dimnikarskem območju. Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo, da 
pripravi preglednico izpolnjevanja pogojev koncesionarjev glede števila zaposlenih in njihove 
usposobljenosti in odstotka zasedenosti na določenem dimnikarskem območju. 
 
Ministrstvo je odzivnemu poročilu priložilo preglednico izpolnjevanja pogojev minimalnega števila oseb 
za izvajanje storitev dimnikarske službe, zaposlenih pri koncesionarjih na posameznem dimnikarskem 
območju po stanju na dan 1. 7. 2008. V preglednici je bil za vsako dimnikarsko območje naveden 
koncesionar, minimalno število zaposlenih, določeno v koncesijski pogodbi, podatki koncesionarja o 
dejanskem številu zaposlenih, ki izvajajo dimnikarsko službo na dimnikarskem območju, imena zaposlenih 
in njihovo zasedenost na posameznem dimnikarskem območju, rok za izpolnjevanje pogojev glede 
zahtevanega števila zaposlenih in njihove usposobljenosti ter podatek o tem, ali je že izpolnjen pogoj glede 
števila zaposlenih. Pri nekaterih koncesionarjih je bilo navedeno, da je v koncesijski pogodbi določeno 
nepravilno število zaposlenih92 in da zaposleni nimajo zahtevane izobrazbe, ker se še izobražujejo. Za 
koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene aprila in maja 2006, je bil prehodni rok za izpolnjevanje pogojev 
24 mesecev in je potekel aprila in maja 2008. Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da naj bi od 
izvajalcev, ki ministrstva niso seznanili z izpolnjevanjem pogojev glede kadrov, manjkajoča dokazila 
zahtevalo pisno in tako seznam evidenc pripravilo do konca avgusta 2008. Ministrstvo je v odzivnem 
poročilu navedlo, da je prezaposlovanje ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe zaradi novih javnih razpisov intenzivno, zato naj bi pripravilo nov seznam oseb za izvajanje storitev 
dimnikarske službe in njihove zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju, kjer izvajajo storitve 
dimnikarske službe. Seznam naj bi vseboval podatke za obstoječa dimnikarska območja z že podeljenimi 
koncesijami in dimnikarska območja iz javnega razpisa. Seznam naj bi bil narejen po zaključenih javnih 
obravnavah prijav na javni razpis in znanih dokončnih verodostojnih podatkih o kadrih. 
 

4.1.2.1.a Ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni izvajalo učinkovitega nadzora nad koncesionarji, zato 
obstaja tveganje, da nekateri koncesionarji dimnikarske službe niso izvajali z zadostnim številom ustrezno 
usposobljenih oseb, kar je lahko vplivalo na obseg in kakovost izvajanja storitev dimnikarske službe. 
Ugotovili smo, da: 

• koncesionarji 13 dimnikarskih območij ministrstvu v roku 24 mesecev po sklenitvi koncesijske 
pogodbe in tudi do 31. 12. 2011 niso poročali o kadrovski zasedenosti na posameznem dimnikarskem 
območju, kljub temu da nihče na dimnikarskem območju, za katero je imel sklenjeno koncesijsko 
pogodbo, dimnikarske službe ni opravljal z zadostnim številom ustrezno usposobljenih oseb; 
ministrstvo koncesionarjev do 31. 12. 2011 ni pozvalo k predložitvi dokazil o zaposlenih ustrezno 
usposobljenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe; koncesionarji sedmih dimnikarskih 

                                                      

92  Iz preglednice je bilo razvidno, da je pri izračunu zahtevanega števila zaposlenih upoštevano merilo en zaposleni 

na 2.500 kurilnih naprav na dimnikarskem območju namesto merila en zaposleni na 2.000 kurilnih naprav, kot je 
določeno s spremembo in dopolnitvijo uredbe o dimnikarski službi. 
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območij so ministrstvu poročali o kadrovski zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju z 
zamudo od štirih mesecev do dveh let, zato obstaja tveganje, da se je v tem obdobju dimnikarska 
služba na teh dimnikarskih območjih izvajala s premajhnim številom ustrezno usposobljenih oseb 
(povezava s točko 2.1.1.1.a);  

• večina koncesionarjev ministrstvu ni sporočila odgovorne osebe za spremljanje izvajanja dimnikarske 
službe, ministrstvo pa koncesionarjev ni pozvalo, da to storijo (povezava s točko 2.1.1.1.b);  

• koncesionarji treh dimnikarskih območij, ki so pridobili koncesije na podlagi javnega razpisa z dne 
25. 1. 2008, dimnikarske službe niso izvajali s tolikšnim številom ustrezno usposobljenih oseb, kot so 
navedli v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu, in koncesionar enega dimnikarskega 
območja, ki je kot edini kandidat na javnem razpisu dobil koncesijo za to dimnikarsko območje, po 
preteku prehodnega roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe ministrstvu ni predložil 
dokazil, da izvaja dimnikarsko službo z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na število 
kurilnih naprav na dimnikarskem območju; ministrstvo do 31. 12. 2011 koncesionarjev ni pozvalo k 
uskladitvi števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe (povezava s 
točko 2.1.1.2);  

• obstaja tveganje, da koncesionar, ki je pridobil koncesijo za del dimnikarskega območja Slovenska 
Bistrica na podlagi javnega razpisa z dne 21. 11. 2008, dimnikarske službe ni opravljal s tolikšnim 
številom ustrezno usposobljenih oseb, kot je navedeno v koncesijski pogodbi, saj iz sporočil 
koncesionarja o kadrovskih menjavah ni mogoče ugotoviti odstotka zasedenosti posamezne osebe, ki 
izvaja dimnikarsko službo na tem dimnikarskem območij; pri kadrovskih menjavah na dimnikarskih 
območjih Šentjernej in Dobrepolje koncesionarja za tri osebe, ki naj bi na navedenih dimnikarskih 
območjih izvajale dimnikarsko službo, nista predložila dokazil o izobrazbi in zaposlenosti pri 
koncesionarju; ministrstvo do 31. 12. 2011 koncesionarjev ni pozvalo k predložitvi manjkajočih 
dokazil.  

 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je aprila 2012 pozvalo koncesionarja k predložitvi seznama zaposlenih ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje 
storitev dimnikarske službe in odstotka zasedenosti za vsako osebo, ki opravlja dimnikarsko službo na delu dimnikarskega 
območja Slovenska Bistrica, vendar dokazil še ni prejelo.  
 

4.1.2.1.b Odbor za okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: Odbor za 
okolje in prostor) je marca 2011 ministrstvu predlagal93, da ponovno preveri kadrovsko in strokovno 
ustreznost vseh koncesionarjev, ki izvajajo storitve dimnikarske službe in ob morebitnih ugotovljenih 
nepravilnostih takoj uvede postopek za odvzem koncesije. Ugotovili smo (povezava s točko 2.1.1), da 
nekateri koncesionarji niso izvajali dimnikarske službe z ustreznim številom ustrezno usposobljenih oseb, 
ministrstvo pa proti njim ni začelo postopkov za odvzem koncesije. Ministrstvo ni izpolnilo sklepa 
Odbora za okolje in prostor. 
 
Od ministrstva smo pridobili naslednje podatke po stanju na dan 31. 12. 2011: 

• seznam zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe z navedbami koncesionarja, pri 
katerem je oseba zaposlena, dimnikarskih območij, na katerih posamezna oseba izvaja dimnikarsko 
službo, in odstotka zasedenosti posamezne osebe ter njene izobrazbe (ko izvajalci dimnikarske službe 
še niso imeli predpisane izobrazbe, je to v preglednici navedeno);  

                                                      

93  Sklep št. 804-12/11-3/3 z dne 11. 3. 2011. 
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• seznam koncesionarjev po dimnikarskih območjih z navedbo načina pridobitve koncesije (javni poziv 
ali javni razpis), datuma podpisa koncesijske pogodbe, minimalnega števila zaposlenih po uredbi o 
dimnikarski službi in števila oseb za izvajanje dimnikarske službe, določenega v koncesijskih 
pogodbah. 

 
Za določitev vzorca preizkušanja podatkov smo združili oba seznama in izbrali koncesijska območja 
oziroma koncesionarje, pri katerih obstaja tveganje, da so dimnikarsko službo izvajali s premajhnim 
številom ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe. V vzorec smo izbrali tudi 
koncesionarje oziroma dimnikarska območja, ki v obdobju priprave odzivnega poročila leta 2008 niso 
izvajali dimnikarske službe z zadostnim številom ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev 
dimnikarske službe. Tako smo pregledali spise: 

• 52 dimnikarskih območij oziroma koncesionarjev, ki so prve koncesije pridobili na podlagi javnega 
poziva; 

• pet dimnikarskih območij oziroma koncesionarjev, ki so dobili koncesijo na podlagi javnega razpisa z 
dne 25. 1. 2008;  

• devet dimnikarskih območij oziroma koncesionarjev, ki so dobili koncesijo na podlagi javnega razpisa 
z dne 21. 11. 2008. 

 

4.1.2.1.c Na seznamu ministrstva o zaposlenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe pri 
koncesionarjih naj bi bili zadnji podatki o zaposlenih osebah in odstotku zasedenosti na posameznem 
dimnikarskem območju, vendar pri nekaterih koncesionarjih ministrstvo na seznam ni vneslo zadnjih 
podatkov o zaposlenih osebah, kot so jih sporočili koncesionarji, zato nima posodobljenega pregleda94 
zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe in zasedenosti na posameznem dimnikarskem 
območju. 

 

4.1.2.1.d Vodenje evidence o zaposlenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe ni pregledno, 
saj ministrstvo seznama ne posodablja sproti. Velikokrat koncesionarji, ki imajo koncesije na več 
dimnikarskih območjih, ministrstvu z enim dopisom sporočijo kadrovske spremembe za vsa dimnikarska 
območja, za katera imajo koncesije. Ministrstvo teh obvestil o kadrovskih spremembah ne vloži vselej v 
spise za vsa dimnikarska območja tega koncesionarja, prav tako sporočenih sprememb na seznam 
zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe ne vnaša sproti, zato seznam ministrstva o 
zaposlenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe ni popoln in posodobljen. 

 

4.1.2.1.e Ugotovili smo, da ministrstvo seznama zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe ni posodobilo, zato ne izkazuje v celoti stanja zaposlenih, ki so izvajali storitve dimnikarske službe 
pri koncesionarjih na dan 31. 12. 2011. Tako je na seznamu za pet oseb navedeno, da nimajo ustrezne 
izobrazbe, čeprav so dokazila o dimnikarski izobrazbi, kot je predpisana v 11. členu uredbe o dimnikarski 
službi, vložena v spise koncesionarjev. Poleg tega sta na seznamu ministrstva navedeni dve osebi za 
izvajanje storitev dimnikarske službe, čeprav sta že pred 31. 12. 2011 prekinili delovno razmerje pri 
koncesionarjih, pri katerih sta bili zaposleni in so koncesionarji spremembo sporočili ministrstvu.  

 

                                                      

94  Za točne podatke morajo zaposleni na ministrstvu pogledati v spis(e) posameznega dimnikarskega območja. 
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4.1.2.1.f S seznama ministrstva o zaposlenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe, z navedbo 
njihove izobrazbe in kadrovske zasedenosti po dimnikarskih območjih, je razvidno, da je bilo na dan 
31. 12. 2011 na vseh dimnikarskih območjih zaposleno 346 oseb, ki so imele več kot 1-odstotno 
zasedenost na dimnikarskih območjih. Večinoma so osebe zaposlene pri enem koncesionarju, dimnikarsko 
službo pa opravljajo le na enem dimnikarskem območju (100-odstotna zasedenost osebe na tem 
dimnikarskem območju) ali pa na več dimnikarskih območjih, za katera ima koncesionar koncesijo (skupaj 
100-odstotna zasedenost osebe na več dimnikarskih območjih, za katera ima koncesionar sklenjeno 
koncesijsko pogodbo). Med 346 osebami za izvajanje storitev dimnikarske službe je: 

• 39 oseb, katerih zasedenost je več kot 100-odstotna in znaša tudi do 300 odstotkov; 
• 18 oseb zaposlenih oziroma opravlja dimnikarsko službo istočasno pri več kot enem koncesionarju, 

večina od njih je več kot 100-odstotno zasedena; 
• 50 oseb, ki pri koncesionarjih izvajajo storitve dimnikarske službe, vendar nimajo ustrezne izobrazbe, 

ker se še izobražujejo, ali pa ministrstvo od koncesionarjev ni pridobilo potrdila o izobrazbi. 
 
Ker ministrstvo sproti ne vodi seznama zaposlenih pri koncesionarjih in njihove izobrazbe, ni mogoče 
oceniti, ali je opisano stanje zaposlenih s seznama ministrstva tudi dejansko stanje zaposlenih pri 
koncesionarjih ali pa je le posledica neažurnega vodenja podatkov. Ministrstvo tako nima vzpostavljenih 
pogojev za učinkovit nadzor nad koncesionarji. 
 

4.1.2.1.g Ministrstvo je le na administrativni ravni preverjalo, s kolikšno zasedenostjo zaposlenih oseb je 
posamezni koncesionar opravljal storitve dimnikarske službe. To pomeni, da je na svoj seznam zaposlenih 
le beležilo sporočila koncesionarjev o spremembah kadrovske zasedenosti in izobrazbe oseb za izvajanje 
storitev dimnikarske službe na dimnikarskih območjih, preveritev pri koncesionarjih pa ni izvajalo, razen 
kadar je izvedlo strokovni nadzor nad koncesionarji (povezava s točko 4.1.2.4.b). 

4.1.2.2 Zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo in vodenje evidence 
zavarovalnih polic 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo ni vodilo evidenc zavarovalnih 
polic po koncesionarjih za določeno dimnikarsko območje in ni imelo pregleda nad ustreznostjo sklenitve 
zavarovalnih polic za zavarovanje škode, ki bi jo izvajalci gospodarske javne dimnikarske službe povzročili 
tretjim osebam z opravljanjem dimnikarske službe. Računsko sodišče je v zahtevi za odzivno poročilo od 
ministrstva zahtevalo, da vzpostavi evidenco zavarovalnih polic za zavarovanje škode, ki bi jo izvajalci 
dimnikarske službe povzročili tretjim osebam z opravljanjem dimnikarske službe. 
 
Ministrstvo je v odzivnem poročilu računskemu sodišču predložilo seznam zavarovalnih polic za 
zavarovanje škode, ki bi jo izvajalci dimnikarske službe (koncesionarji) povzročili tretjim osebam z 
opravljanjem dimnikarske službe, z navedbo številke zavarovalne police, datumom poteka zavarovanja 
in imenom zavarovalnice, pri kateri je sklenil zavarovanje. Računsko sodišče je ukrep ministrstva 
ocenilo kot zadovoljiv. 
 



Revizijsko poročilo| IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE 47 

 

 

4.1.2.2.a Ministrstvo nima izdelanega seznama zavarovalnih polic, s katerega bi bilo razvidno, ali so 
imeli koncesionarji za leta 2009, 2010 in 2011 sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi 
nastala pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske dejavnosti uporabnikom dimnikarskih 
storitev ali drugim osebam, in za škodo, ki bi jo lahko povzročili tretji osebi ali koncedentu zaradi 
nevestnega izvajanja dimnikarske službe. Ministrstvo je računskemu sodišču predložilo preglednice 
zavarovalnih polic za leta 2009, 2010 in 2011, v katerih so navedeni koncesionarji po dimnikarskih 
območjih, številka zavarovalne police in ime zavarovalnice, ki jo je izdala, znesek zavarovalne vsote, vrsta 
zavarovanja, datum poteka zavarovanja in pri nekaterih koncesionarjih tudi začetek veljavnosti 
zavarovalne police95. V preglednici zavarovalnih polic pri večini koncesionarjev ni naveden podatek o 
plačilu letne zavarovalne premije, ki je pogoj, da je zavarovanje odgovornosti koncesionarja iz dimnikarske 
dejavnosti veljavno za tekoče leto96.  

 

4.1.2.2.b Ministrstvo hrani dokazila o plačilu letnih zavarovalnih premij v posebnem spisu zavarovalnih 
polic, kjer so police razvrščene po letih (2009, 2010, 2011), vložena pa naj bi bila tudi v spisih 
koncesionarjev. Način vodenja in arhiviranja dokazil o plačilu letnih zavarovalnih premij ministrstva ni 
pregleden in ne omogoča učinkovitega nadzora nad tem, ali imajo koncesionarji za posamezno leto 
veljavno zavarovalno polico oziroma ali so plačali zavarovalno premijo za določeno leto, ker: 

• ministrstvo nima izdelanega pregleda veljavnih zavarovalnih polic oziroma dokazil o plačilu letne 
zavarovalne premije za določeno leto;  

• je za zanesljivo preveritev veljavnosti letnega zavarovanja treba polico poiskati v spisu koncesionarja 
ali pa v posebnem spisu zavarovalnih polic, saj ni nujno, da je polica v obeh spisih; lahko je v enem ali 
drugem ali pa je sploh ni; 

• koncesionar sklene z zavarovalnico zavarovalno polico, ki velja za območje Republike Slovenije, zato 
se zavarovanje ne sklepa ločeno po posameznih dimnikarskih območjih; veljavna polica oziroma 
dokazilo o plačilu letne premije koncesionarja, ki ima več koncesij, pa se v nekaterih primerih ne 
nahaja v vsakem spisu dimnikarskega območja, za katerega je zadolžen koncesionar; 

• smo pri pregledu letnih poročil koncesionarjev ugotovili, da so dokazila o plačilu letne zavarovalne 
premije tudi med poročili koncesionarjev, v pripadajočih spisih koncesionarjev pa niso vložene. 

 
Priporočilo 
Ministrstvo naj predlaga sprejem zakonskih podlag, da bo mogoče v okviru "aplikacije Evi-Dim in 
podatkovne baze državne javne službe dimnikarstva" vzpostaviti in voditi pregled nad vsemi pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni za izvajanje dimnikarske službe na posameznem dimnikarskem območju. 
Ministrstvo naj izdela in vodi seznam dimnikarskih območij z navedbo koncesionarjev, zaposlenih oseb za 
izvajanje storitev dimnikarske službe, njihove strokovne usposobljenosti in odstotka zasedenosti na 
posameznem dimnikarskem območju, podatkov o zavarovalnih policah in plačilu letnih premij ter 
poročilih koncesionarjev o izvajanju dimnikarske službe. 
 

                                                      

95  Večinoma so to zavarovalne police, sklenjene za deset let.  
96  Za veljavnost sklenjenega zavarovanja je treba vsako leto plačati letno zavarovalno premijo. Če letna zavarovalna 

premija ni plačana, zavarovalnica ne bi krila morebitne nastale škode, ki bi jo povzročil koncesionar pri 
opravljanju dimnikarske službe. 
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4.1.2.2.c Ugotovili smo, da od 56 koncesionarjev, ki izvajajo dimnikarsko službo v Republiki Sloveniji, 
22 koncesionarjev ministrstvu v posameznem letu (2009, 2010 in 2011), in tudi ne do 31. 12. 2011, ni 
predložilo dokazil o plačilu letne zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti koncesionarja za 
škodo, ki bi jo povzročili z opravljanjem dimnikarske službe, za nobeno leto, 12 koncesionarjev je 
predložilo ministrstvu dokazila o plačilu letne zavarovalne premije le za dve leti, za eno leto ali le za del 
leta in 22 koncesionarjev je predložilo ministrstvu dokazila o plačilu letne zavarovalne premije za vsa tri 
leta. Ministrstvo ni bilo učinkovito pri nadzoru nad koncesionarji, saj koncesionarjem v tekočem letu, in 
tudi do 31. 12. 2011, ni pošiljalo pozivov k predložitvi dokazil o plačilu letne zavarovalne premije ali 
ravnalo drugače (povezava s točko 2.1.2). 

4.1.2.3 Letno poročanje koncesionarjev o opravljanju dimnikarske službe 

4.1.2.3.a Ministrstvo ni bilo učinkovito pri nadzoru nad koncesionarji, saj od vseh koncesionarjev ni 
zahtevalo poročil o opravljanju dimnikarske službe, koncesionarjev, ki niso poročali, ni pozvalo k 
predložitvi poročil in jih ni opozorilo o možnostih odvzema koncesije (povezava s točko 2.1.3). 

 

4.1.2.3.b Ministrstvo je analiziralo podatke, ki so jih v poročilih o opravljanju dimnikarske službe 
posredovali koncesionarji, vendar samo v delu, ki se nanaša na zavrnitev uporabnikov storitev, za ostale z 
uredbo o dimnikarski službi predpisane podatke pa ni izdelalo analize, kljub temu da so jih koncesionarji 
sporočili. Ministrstvo tako ni imelo zbranih in analiziranih podatkov o pritožbah uporabnikov storitev 
dimnikarske službe, o škodnih dogodkih, koriščenju zavarovanj, spremenjenih pogojih izvajanja 
koncesijske pogodbe in o drugih okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe in tako tudi ni 
vzpostavilo pogojev za učinkovit nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe. Če bi ministrstvo analiziralo 
vsa predložena poročila o opravljanju dimnikarske službe, bi na podlagi ugotovljenih tveganj lahko 
izdelalo seznam dimnikarskih območij za izvedbo strokovnega nadzora in bi imelo osnovo za ravnanje za 
ureditev dimnikarske službe97.  

 

4.1.2.3.c Analizirali smo poročila o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010, ki jim ima 
ministrstvo (tabela 3).  
 

                                                      

97  V točki 4.5 so navedene aktivnosti ministrstva za strateško ureditev izvajanja dimnikarske službe po poteku 
obstoječih koncesijskih pogodb. 
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Tabela 3:  Pregled vsebine poročil o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010 

Leto Pritožbe Zavrnitve dimnikarskih storitev od uporabnikov  Škodni dogodki – zavarovanja 

 Število Število  Zavrnitve glede 
na ocenjeno 

število kurilnih 
naprav  

v odstotkih 

Število 
nerešenih 
zavrnitev 

Nerešene 
zavrnitve  

 
 

v odstotkih 

Število 
škodnih 

dogodkov 

Število 
koriščenj 

zavarovanj 

Izplačane 
zavarovalnine 

 
 

v evrih 

(1) (2) (3) (4)=(3)/412.900*100 (5) (6)=(5)/(3)*100 (7) (8) (9) 

2009 847 52.574 12,7 8.198 15,6   18 6 5.469 

2010 1.695 64.415 15,6 13.187 20,5   26 13 1.837 

Viri: poročila koncesionarjev o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010. 

 
Število pritožb uporabnikov storitev dimnikarske službe, naslovljenih na koncesionarje, se je v letu 2010 v 
primerjavi z letom 2009 podvojilo. Število zavrnitev storitev dimnikarske službe od uporabnikov je veliko, 
v letu 2009 so koncesionarji evidentirali več kot 52.000 zavrnitev, v letu 2010 pa že več kot 
64.000 zavrnitev, kar je za 22 odstotkov več. Če primerjamo število zavrnitev s skupnim številom 
ocenjenih kurilnih naprav v Republiki Sloveniji, kot so navedene v koncesijskih pogodbah 
(412.900 kurilnih naprav), lahko ocenimo, da je bila v letu 2009 v povprečju na vsaki osmi kurilni napravi, 
v letu 2010 pa na vsaki šesti kurilni napravi zavrnjena izvedba storitve dimnikarske službe. Število 
nerešenih zavrnitev se je od leta 2009 do leta 2010 povečalo za 61 odstotkov. Koncesionarji so nekatere 
zavrnitve uporabnikov odstopili v reševanje okoljski inšpekciji, ki pa pri obravnavi prijav s področja 
dimnikarske službe ni učinkovita, saj je v letu 2009 obravnavala le tretjino prejetih prijav, v letu 2010 pa 
komaj četrtino (tabela 10).  
 
Pojasnilo ministrstva 
Ker koncesionarji različno poročajo, na ministrstvu ocenjujejo, da je z analizo poslanih poročil mogoče le oceniti dejansko 
stanje in smer odziva uporabnikov na storitve dimnikarske službe. Zaradi različnega tolmačenja podatkov, ki jih v poročilih 
posredujejo koncesionarji, je ministrstvo že pri obvestilu o pripravi tehničnega dela javnega naročila za izdelavo aplikacije in 
postavitve baze evidenc Evi-Dim navedlo, da pričakuje, da bodo podatki za vsakoletno letno poročilo že v evidenci, ki jo vodi 
koncesionar, in bo tako enoznačno določeno, kateri podatek mora koncesionar sporočiti. 
 

4.1.2.3.d Pri pregledu poročil koncesionarjev za leti 2009 in 2010 smo ugotovili, da so nekateri 
koncesionarji opozorili ministrstvo, da na njihovem dimnikarskem območju nepooblaščeno izvaja 
dimnikarsko službo drug izvajalec. Če bi ministrstvo izvedlo analizo vseh predloženih poročil, bi na 
podlagi ugotovljenih tveganj lahko izdelalo seznam dimnikarskih območij za izvedbo strokovnega nadzora 
(povezava s točko 4.1.2.4). 

4.1.2.4 Izvajanje strokovnih pregledov ministrstva nad koncesionarji 

Uredba o dimnikarski službi v 39.a členu določa, da strokovni nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske 
službe in nad drugimi nalogami izvajalca dimnikarske službe izvaja ministrstvo. V okviru strokovnega 
nadzora ministrstvo nadzira, ali posamezen izvajalec opravlja storitve in druge naloge dimnikarske službe 
na način, kot je to določeno s predpisi in pravili stroke tako, da je zagotovljena kakovost opravljenih 
storitev in drugih nalog. Ministrstvo opravlja nadzor v upravnem postopku, ki ga uvede po uradni 
dolžnosti. Če ministrstvo pri nadzoru ugotovi nepravilno ali nestrokovno ravnanje izvajalca dimnikarske 
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službe, lahko izda odločbo, s katero koncesionarju naloži odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri 
opravljeni storitvi dimnikarske službe, ali v okviru pristojnosti in nalog izvede, kar je treba, da se 
nepravilnosti in nestrokovnosti odpravijo.  
 

4.1.2.4.a Ministrstvo za leto 2009 ni imelo izdelanega načrta izvedbe strokovnega nadzora nad izvajalci 
dimnikarske službe in v letu 2009 tudi ni izvajalo strokovnih nadzorov nad koncesionarji.  

 

4.1.2.4.b Ministrstvo je septembra 2010 sprejelo Akcijski načrt za izvedbo strokovnega nadzora nad 
izvajalci dimnikarske službe (v nadaljevanju: akcijski načrt za strokovni nadzor). V akcijskem načrtu za 
strokovni nadzor je bil tudi opis postopka strokovnega nadzora, kriteriji za določitev subjekta nadzora98 in 
vsebina nadzora99. Formalnemu pregledu in ugotavljanju morebitnih kršitev naj bi sledila tudi kontrola 
strokovnosti in kakovosti izvedenih storitev, kar naj bi se izvajalo s pomočjo izvedenca. V akcijskem 
načrtu za strokovni nadzor za leto 2010 je ministrstvo predvidelo, da naj bi oktobra in novembra 2010 
izvedlo strokovni nadzor nad štirimi koncesionarji100, izbranimi na podlagi kriterijev za določitev subjektov 
nadzora, opredeljenimi v akcijskem načrtu za strokovni nadzor. Ministrstvo je v letu 2010 začelo s 
strokovnimi nadzori pri vseh štirih koncesionarjih. Pri enem koncesionarju je bil strokovni pregled 
zaključen z izdajo odločbe koncesionarju, v kateri so bile opisane ugotovljene nepravilnosti in rok za 
njihovo odpravo. Koncesionar je zoper odločbo sprožil upravni spor, o katerem do 31. 12. 2011 Upravno 
sodišče Republike Slovenije ni odločilo. Za preostale tri koncesionarje pa je ministrstvo izvedlo le formalni 
pregled z ugotavljanjem morebitnih kršitev, ki je vključeval pregled dokumentacije o zaposlenih, ki izvajajo 
storitve dimnikarske službe, pregled dokumentacije o merilni opremi, pregled načina vodenja evidenc 
kurilnih naprav in opravljenih storitev dimnikarske službe koncesionarja, način reševanja pritožb 
uporabnikov, zaračunavanje storitev in podobno. Strokovne nadzore sta izvajala delavca, zaposlena na 
ministrstvu. Ministrstvo pri treh koncesionarjih do 31. 12. 2011 ni zaključilo strokovnega nadzora, saj še ni 
izvedlo podrobnejšega pregleda izvajanja storitev. Ministrstvo pri nobenem izmed štirih koncesionarjev ni 
izvedlo kontrole strokovnosti in kakovosti izvedenih storitev z izvedencem, kot je bilo načrtovano v 
akcijskem načrtu za strokovni nadzor.  

 

                                                      

98  Odločitev, nad katerimi koncesionarji in po kakšnem vrstnem redu bo opravljen strokovni nadzor, temelji na 

naslednjih kazalnikih: število in vsebina pripomb in pritožb uporabnikov storitev, civilnih iniciativ, zbornic, 
podatki drugih državnih organov (okoljska in tržna inšpekcija, policija itd.) in informacije iz medijev. 

99  Vsebina nadzora: ali koncesionarji opravljajo storitve s kadri, ki so prijavljeni v koncesijski pogodbi; ali so 

koncedentu sporočili morebitno spremembo kadrov; ali imajo novi kadri ustrezno izobrazbo in ali imajo isto 
stopnjo izobrazbe kot kadri, ki so jih nadomestili; ali na terenu storitev opravljajo prijavljeni kadri (in ne kdo 

drug); ali uporabnikom storitev obrazložijo cenik in jim izročijo en izvod delovnega naloga; ali je delovni nalog 

pripravljen in izpolnjen v skladu s cenikom dimnikarskih storitev; ali storitve obračunajo v skladu cenikom; ali so 
oddali letno poročilo o opravljanju dimnikarske službe; ali so predložili polico o zavarovanju odgovornosti za 

škodo za tekoče leto; ali vodijo evidenco kurilnih naprav; ali vodijo evidenco storitev dimnikarske službe na malih 

kurilnih napravah, dimnih vodih, zračnikih in pomožnih napravah; ali vodijo evidenco opravljenih meritev snovi 
v zraku iz malih kurilnih naprav; ali izvajajo dimnikarske storitev na celotnem dimnikarskem območju in ali je 

pogostost opravljenih storitev v skladu s pravilnikom o dimnikarski službi. 
100  Naveden je imenski seznam štirih koncesionarjev in pri vsakem koncesionarju eno dimnikarsko območje, kjer naj 

bi bil izveden strokovni nadzor. 
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4.1.2.4.c Odbor za okolje in prostor je marca 2011 ministrstvu predlagal, da v najkrajšem času poveča 
strokovni nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske službe in da v roku šestih mesecev pripravi poročilo 
o opravljenih nadzorih. Ministrstvo je septembra 2011 pripravilo poročilo, v katerem je navedlo, da je leta 
2010 uvedlo strokovni nadzor nad štirimi koncesionarji, in maja 2011 dopolnilo akcijski načrt za strokovni 
nadzor. 

 

4.1.2.4.d Ministrstvo je maja 2011 izdelalo dopolnitev akcijskega načrta za strokovni nadzor, s katerim 
je za obdobje od leta 2011 do leta 2012 "zaradi neustreznega izvajanja dimnikarske službe" strokovne 
nadzore predvidelo še za štiri koncesionarje. V dopolnitvi akcijskega načrta za strokovni nadzor je 
navedeno, da "bo ministrstvo strokovni nadzor uvedlo tudi v vseh tistih primerih, kjer bodo nesoglasja 
med uporabnikom dimnikarskih storitev in koncesionarjem pri izvedbi katere izmed storitev dimnikarske 
službe in bo ministrstvo presodilo, da je treba zaradi rešitve nesoglasja oziroma zapleta, ki bo strokovne 
narave, uvesti strokovni nadzor nad koncesionarjem." Strokovni nadzor na teh območjih naj bi 
ministrstvo izvajalo v skladu s postopki in cilji, navedenimi v akcijskem načrtu za strokovni nadzor. 
Ministrstvo je v letu 2011 začelo postopek strokovnega nadzora za enega koncesionarja, vendar do 
31. 12. 2011 ni zaključilo strokovnega nadzora. 
 
Pojasnilo ministrstva  
Poleg strokovnih pregledov je ministrstvo izvajalo sprotni nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe tako, da se je odzivalo 
na hujše kršitve, o katerih so ga seznanjali uporabniki storitev dimnikarske službe. Za sankcioniranje že nastalih kršitev in 
preprečitev nadaljnjih kršitev je ministrstvo izvajalcem dimnikarske službe izdajalo opozorila, poleg tega pa jim je odstopalo 
pritožbe uporabnikov dimnikarskih storitev s pojasnili ali zahtevami ter od njih zahtevalo ustrezen odziv. 

4.1.2.5 Drugi načini nadzora ministrstva nad delom koncesionarjev 

4.1.2.5.a Ministrstvo je v letu 2010 izdalo "Opozorila o napačnem ravnanju in zahtevo za odpravo 
nepravilnosti" šestim koncesionarjem, ki so se nanašala na obračunavanje stroška prevoza, ko za to niso 
bile izpolnjene predpostavke za obračunavanje stroška prevoza. V letu 2011 je ministrstvo izdalo dve 
"Opozorili o napačnem ravnanju in zahtevi za odpravo nepravilnosti", ki sta se nanašali na zaračunavanje 
stroškov vodenja evidenc. Ministrstvo je maja 2011 vsem izvajalcem dimnikarske službe predložilo 
"Opozorilo o napačnem ravnanju in zahtevo za odpravo nepravilnosti" zaradi nepravilne uporabe cenika 
storitev dimnikarske službe v delu, ki se nanaša na zaračunavanje storitev kontrolnega pregleda.  

 

4.1.2.5.b Ministrstvo ni vodilo posebne (skupne) evidence pritožb uporabnikov, vse prispele pritožbe 
uporabnikov storitev dimnikarske službe, ki se nanašajo na posameznega koncesionarja, je imelo 
evidentirane v spisu posameznega koncesionarja v okviru sistema Lotus Notes-Spis 4. Ministrstvo ni 
izvajalo rednih in celovitih analiz pritožb uporabnikov storitev dimnikarske službe nad izvedenimi 
storitvami101. 
 

                                                      
101  Koncesionarji morajo ministrstvu v skladu z določili 18. člena uredbe o dimnikarski službi in koncesijske 

pogodbe poročati o opravljanju dimnikarske službe, ki vključuje tudi poročanje o pritožbah uporabnikov storitev 
dimnikarske službe in o reševanju teh. 
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Pojasnilo ministrstva 
Ker ima ministrstvo v sistemu Lotus Notes-Spis 4 zabeležene vse prispele pritožbe uporabnikov storitev dimnikarske službe 
po posameznih koncesionarjih, lahko vsak trenutek natančno ugotovi, koliko pritožb je prejel posamezen koncesionar v 
posameznem obdobju. Posebne pisne analize o vsebinah pritožbe ter njihovem reševanju ministrstvo nima izdelane, ne glede 
na to pa lahko ministrstvo kadar koli navede, na kaj se nanašajo prejete pritožbe in kakšen je njihov način obravnavanja.  

4.1.2.6 Prenosi koncesij 

Ministrstvo je imelo na dan 31. 12. 2011 v reševanju 26 vlog za prenos koncesij, ki so jih podali 
koncesionarji za odstop koncesije na dimnikarskem območju posameznim prevzemnikom koncesije 
(predlagani koncesionarji), vendar do konca leta 2011 ni sklenilo nobene koncesijske pogodbe z novim 
koncesionarjem (tabela 4). Najstarejše vloge za prenos so bile ministrstvu predložene v letu 2007, največ 
vlog pa je bilo v letu 2009. Ministrstvo je do 31. 12. 2011 za dimnikarsko območje Postojna izdalo 
odločbo o prenosu koncesije na univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja ter za dimnikarsko 
območje Metlika dovoljenje za prenos vseh pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe na novega 
koncesionarja, vendar z novima koncesionarjema do 31. 12. 2011 ni sklenilo koncesijskih pogodb. Prvi 
odstavek 17. člena uredbe o dimnikarski službi določa, da koncesionar pridobi pravice in prevzame 
dolžnosti koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe, v dovoljenju in odločbi pa je 
določeno, da koncedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo pod enakimi pogoji, kot je 
bila sklenjena prvotna koncesijska pogodba. Kljub temu pa ministrstvo z novima koncesionarjema do 
31. 12. 2011 ni sklenilo koncesijskih pogodb, čeprav je bila odločba o določitvi novega koncesionarja za 
dimnikarsko območje Postojna izdana že 5. 5. 2009 in je novi koncesionar večkrat pozval ministrstvo k 
sklenitvi koncesijske pogodbe. Obstaja tveganje, da so dolgotrajni postopki ministrstva glede odločanja o 
prenosu koncesij prispevali k temu, da se na koncesijskih območjih, kjer so koncesionarji zaradi različnih 
razlogov želeli odstopiti od koncesije, dimnikarska služba ni izvajala v predpisanem obsegu in kakovosti ali 
pa so jo opravljali izvajalci, ki niso bili koncesionarji za to dimnikarsko območje, in tako ministrstvo od 
izvajalcev dimnikarske službe ni pridobilo vseh podatkov o izvedenih storitvah dimnikarske službe in 
drugih predpisanih podatkov, o katerih morajo koncesionarji poročati ministrstvu.  
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je z novim koncesionarjem za dimnikarsko območje Metlika sklenilo koncesijsko pogodbo 15. 2. 2012, za 
dimnikarsko območje Postojna pa je bil 9. 8. 2012 pripravljen osnutek koncesijske pogodbe, ministrstvo pa je čakalo na 
pooblastilo vlade ministru za podpis koncesijske pogodbe. 
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Tabela 4:  Stanje predloženih vlog koncesionarjev za prenos koncesij na dan 31. 12. 2011 

Leto  Število predloženih vlog 
za prenos koncesije 

Število soglasij ministrstva  
k prenosu koncesije 

Število sklenjenih koncesijskih 
pogodb z novim koncesionarjem 

2007  5 0 0 

2008  0 0 0 

2009 11 1 0 

2010  1 0 0 

2011  9 1 0 

2012102 ni podatka  0  
(9 soglasij je v postopku 

podpisovanja pri ministru) 

1  
( 1 osnutek koncesijske pogodbe 

je v postopku podpisovanja) 

Skupaj 26 2 1 

Vir: podatki ministrstva. 

 
Nepravilnosti ministrstva pri prenosu koncesije in tveganja za neupoštevanje določil uredbe o dimnikarski 
službi, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za pridobitev koncesije in možnostih okoriščanja 
koncesionarjev s prenosom koncesij na podizvajalce, so opisane v točki 2.1.4. 
 
Ukrep ministrstva 
Ministrstvo je v letu 2012 nadaljevalo s postopki za prenos koncesij. Ministrstvo je v letu 2012 obravnavalo 26 vlog za 
prenos koncesij. Tabela 5 prikazuje stanje obravnavanih vlog koncesionarjev za prenos koncesij na dan 31. 12. 2012. 
 

Tabela 5:  Stanje predloženih vlog koncesionarjev za prenos koncesij na dan 31. 12. 2012 

Število (novo) 
predloženih vlog 

za prenos 
koncesije v 
letu 2012 

Število vlog 
v postopku  

Število 
vročenih 
odločb o 
prenosu 
koncesije 

Število 
parafiranih 
odločb –  
izdaja 

zadržana  

Število 
zaustavljenih 
postopkov in 
zavrnjenih 

vlog*  

Število izvedenih 
prenosov koncesij 

(sklenjena pogodba) 

Število vladnih 
gradiv za izdajo 

pooblastila ministru 
za podpis pogodbe 

0 9 8 3 4 1 1 

Opomba: * Postopek prenosa koncesije se je v treh primerih ustavil zaradi umika vlog za prenos koncesije – v dveh primerih je sklep o 

ustavitvi postopka v izdelavi oziroma v izdaji, v enem primeru je bil sklep že izdan, v enem primeru pa je v izdelavi 

odločba o zavrnitvi vloge za prenos koncesije. . 

Vir: podatki ministrstva. 

                                                      

102  Navedene so aktivnosti ministrstva do 9. 8. 2012. Ugotovitve, ki se nanašajo na leto 2012, ne vplivajo na izrek 
mnenja. 
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4.1.2.7 Odvzemi koncesij 

4.1.2.7.a Ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni izvedlo nobenega odvzema koncesije zaradi razlogov 
iz 21. člena uredbe o dimnikarski službi ali kršitev koncesijskih pogodb, čeprav smo ugotovili:  

• koncesionarji 15 dimnikarskih območij, ki so pridobili koncesije na podlagi javnega poziva, 
ministrstvu niso poročali o izpolnitvi pogoja o številu ustrezno usposobljenih oseb za opravljanje 
dimnikarske službe po preteku roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe in zanje obstaja 
tveganje, da dimnikarske službe niso izvajali z zadostnim številom ustrezno usposobljenih oseb 
(povezava s točko 2.1.1.1.a);  

• koncesionarji treh dimnikarskih območij, ki so pridobili koncesije na podlagi javnega razpisa z dne 
25. 1. 2008, dimnikarske službe niso izvajali s tolikšnim številom ustrezno usposobljenih oseb, kot so 
navedli v vlogi za pridobitev koncesije na javnem razpisu, in koncesionar enega dimnikarskega 
območja, ki je kot edini kandidat na javnem razpisu dobil koncesijo za to dimnikarsko območje, po 
preteku prehodnega roka 24 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe ministrstvu ni predložil 
dokazil, da izvaja dimnikarsko službo z ustreznim številom usposobljenih oseb glede na število 
kurilnih naprav na dimnikarskem območju (povezava s točko 2.1.1.2); 

• 34 koncesionarjev ministrstvu v tekočem letu oziroma do 31. 12. 2011 ni predložilo dokazil o plačilu 
letne zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti koncesionarja za škodo, ki bi jo povzročil z 
opravljanjem dimnikarske službe (povezava s točko 2.1.2); 

• za leto 2009 koncesionarji šestih, za leto 2010 pa koncesionarja dveh dimnikarskih območij 
ministrstvu niso predložili poročil o opravljanju dimnikarske službe za leti 2009 in 2010 (povezava s 
točko 2.1.3); 

• koncesionarja na petih dimnikarskih območjih sta del pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe 
prenesla na poslovne partnerje na podlagi sklenjenih partnerskih pogodb oziroma pogodb o 
poslovnem sodelovanju brez predhodnega dovoljenja ministrstva (povezava s točko 2.1.4.c). 

 

4.1.2.7.b Ker ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni vodilo postopkov za odvzem koncesij zaradi 
kršitev predpisov in koncesijskih pogodb, obstaja tveganje, da ni preverjalo, ali so izpolnjeni pogoji po 
21. členu uredbe o dimnikarski službi za odvzem koncesij. Ocenjujemo, da bi ministrstvo moralo 
preverjati pogoje za odvzem koncesije predvsem na podlagi ugotovitev v izvedenih strokovnih nadzorih 
ministrstva, ki pa jih v letih 2009, 2010 in 2011 ni izvajalo ali pa jih ni izvedlo v načrtovanem obsegu 
(povezava s točko 4.1.2.4), ter tudi na podlagi ugotovitev iz inšpekcijskih nadzorov pristojnih inšpekcijskih 
služb in analize letnih poročil o opravljanju dimnikarske službe, ki so jih koncesionarji predložili 
ministrstvu. 

 

4.1.2.7.c Odbor za okolje in prostor je septembra 2011 ministrstvu predlagal, da prednostno preveri, 
kako posamezni koncesionarji, ki jim je bilo podeljeno več koncesij, izvajajo dimnikarsko dejavnost v 
skladu z uredbo o dimnikarski službi. Odbor za okolje in prostor je ministrstvu predlagal, da proti 
koncesionarjem, ki predajajo izvajanje koncesij podizvajalcem, takoj začne postopek odvzema koncesije. 
Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni odvzelo nobene koncesije koncesionarjem, ki so predajali izvajanje 
koncesije podizvajalcem, in tudi ni pričelo nobenega postopka za odvzem koncesije (povezava s 
točkama 2.1.4.c in 2.1.4.d). 
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4.2 Delovne skupine ter spremembe in dopolnitve predpisov, ki 
urejajo izvajanje dimnikarske službe 

4.2.1 Delovne skupine za ureditev izvajanja dimnikarske službe 

Ministrstvo je septembra 2008 imenovalo že drugo delovno skupino103, ki naj bi uredila oziroma izboljšala 
izvajanje dimnikarske službe (v nadaljevanju: delovna skupina iz leta 2008). Njene naloge so bile: priprava 
terminskega načrta izvedbe nalog; vzpostavitev podatkovne baze za energetske izkaznice; vzpostavitev 
evidence kurilnih naprav in poročanje ministru o napredku. Delovna skupina iz leta 2008 ni delovala 
oziroma ni izvedla nalog, za katere je bila ustanovljena (povezava s točko 4.1.1.1.e). 
 
Minister je maja 2009 imenoval delovno skupino104 za celovito ureditev dimnikarske službe 
(v nadaljevanju: delovna skupina iz leta 2009). Naloge delovne skupine iz leta 2009 so bile pregled 
predpisov, ki urejajo dimnikarsko službo v Republiki Sloveniji, ter priprava predlogov sprememb in 
dopolnitev teh predpisov in priprava predlogov izvajanja dimnikarske službe po izteku koncesijskih 
pogodb. Rok za pripravo izdelanih predlogov sprememb in dopolnitev predpisov je bil oktober 2009. 
Mandat delovne skupine iz leta 2009 naj bi prenehal, ko bi bile sprejete oziroma podpisane zadnje 
spremembe in dopolnitve predpisov. Delovna skupina iz leta 2009 se je sestala le na treh sestankih in do 
predvidenega roka ni izvedla nalog, za katere je bila ustanovljena. 

4.2.2 Spremembe in dopolnitve predpisov, ki urejajo izvajanje dimnikarske službe 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da v pravilniku o dimnikarski službi ni 
opredeljeno, kaj obsega prvi pregled male kurilne naprave. Sprememba in dopolnitev uredbe o dimnikarski 
službi napotuje na uporabo pravil dimnikarske stroke, vendar teh pravil nikjer ne navede.  
 
Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo, da izdela načrt aktivnosti pri pripravi predloga dopolnitve 
predpisov, ki urejajo izvajanje storitev dimnikarske službe, v katerih naj bi bilo opredeljeno, katere 
tehnološke postopke obsega prvi pregled male kurilne naprave in strokovno usposobljenost osebe, ki ga 
opravi, ter opredeli pravila dimnikarske stroke (standarde, smernice, navodila, priporočila), ki jih morajo 
pri izvajanju dimnikarske službe upoštevati koncesionarji, ministrstvo in pristojne inšpekcijske službe pri 
izvajanju nadzora nad izvajanjem dimnikarske službe. 
 
Ministrstvo je v odzivnem poročilu navedlo, da je začelo s pripravami sprememb in dopolnitev pravilnika 
o izvajanju dimnikarske službe v dveh delih: 

• v prvem delu sprememb in dopolnitev pravilnika o izvajanju dimnikarske službe naj bi bilo določeno, 
katere tehnološke postopke obsega prvi pregled male kurilne naprave in strokovna usposobljenost 
osebe, ki ga opravi; ministrstvo je računskemu sodišču predložilo predlog strokovnih podlag za 
interno razpravo za pripravo sprememb in dopolnitev pravilnika o izvajanju dimnikarske službe 

                                                      

103  V delovno skupino so bili imenovani predstavniki ministrstva in Geodetske uprave Republike Slovenije. 
104  V delovno skupino so bili imenovani predstavniki ministrstva, Fakultete za strojništvo, Vseslovenske civilne 

pobude Dimnik, Kranj, požarni inšpektor, predstavniki Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije. 



56 IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE | Revizijsko poročilo 

 

 

(začetni predlog, junij 2008); v predlogu je bil opredeljen prvi pregled naprav, kdaj se opravi in namen 
izvedbe105; v skladu s programom aktivnosti ministrstva na tem področju naj bi bil prvi del sprememb 
pravilnika o izvajanju dimnikarske službe realiziran do 30. 9. 2008; 

• v drugem delu sprememb in dopolnitev pravilnika o izvajanju dimnikarske službe naj bi bila določena 
pravila dimnikarske stroke; za drugi del je ministrstvo zaradi zahtevnosti in obsega postopkov 
določitve standardov, smernic, navodil in priporočil, ki so povezani tudi s postopki na drugih 
ministrstvih (Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zdravje) 
načrtovalo, da naj bi ga izvedlo do 31. 3. 2009. 

 
Ministrstvo je v odzivnem poročilu določilo tudi odgovorne osebe za realizacijo obeh delov sprememb in 
dopolnitev pravilnika o izvajanju dimnikarske službe. Ukrep ministrstva je računsko sodišče ocenilo kot 
zadovoljiv. 
 

4.2.2.a Ministrstvo v letih 2009, 2010 in 2011 ni ravnalo v skladu s časovnim načrtom aktivnosti za 
pripravo dopolnitve pravilnika o izvajanju dimnikarske službe, saj do 31. 12. 2011 niso bili sprejeti 
predpisi, s katerimi bi določili, katere tehnološke postopke obsega prvi pregled male kurilne naprave, in 
kakšna naj bo strokovna usposobljenost osebe, ki ga opravi, ter opredelili pravila dimnikarske stroke 
(standarde, smernice, navodila, priporočila), ki jih morajo pri izvajanju dimnikarske službe upoštevati 
koncesionarji, ministrstvo in pristojne inšpekcijske službe pri izvajanju nadzora nad izvajanjem 
dimnikarske službe. 

 

4.2.2.b Ministrstvo je maja 2011 pripravilo interni "Predlog akcijskega načrta za spremembo 
dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike" (v nadaljevanju: predlog akcijskega načrta 
za spremembo predpisov; vsebina predloga je predstavljena v prilogi 2). V predlogu akcijskega načrta za 
spremembo predpisov so navedeni predpisi, ki naj bi jih ministrstvo sprejelo, spremenilo ali dopolnilo, in 
roki za pripravo predlogov predpisov. Ministrstvo je pripravilo predlog uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o dimnikarski službi in predlog Uredbe o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov (v nadaljevanju: uredba o oskrbovalnih standardih), ki naj bi nadomestila 
pravilnik o dimnikarski službi. Ministrstvo je v predlog uredbe o oskrbovalnih standardih vključilo 
področje merjenja emisij dimnih plinov iz malih kurilnih naprav, kot je predvidelo v predlogu akcijskega 
načrta za spremembo predpisov. Ministrstvo je v predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov 
predvidelo tudi dopolnitev cenika storitev dimnikarske službe in pripravo navodil o uporabi cenika 
storitev dimnikarske službe. Rok je potekel septembra 2011, vendar ministrstvo do tedaj ni pripravilo 
predlogov predpisov. 

                                                      

105  Prvi pregled naprav je storitev dimnikarske službe, ki se opravi za nove ali rekonstruirane naprave zaradi 

preverjanja, ali so naprave vgrajene v skladu s projektno tehnično dokumentacijo oziroma v skladu s predpisi ali 
inženirsko prakso, če pri pregledu ni ustrezne projektne tehnične dokumentacije, ki bi dokazovala primernost 

vgrajenih naprav. Namen prvega pregleda je zagotoviti neoporečno obratovanje kurilnih naprav na področjih, za 

katera je pristojna dimnikarska služba, kot je varovanje zdravja, zagotavljanja požarne varnosti, varstva okolja in 
učinkovite rabe energije in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje storitev dimnikarske službe ter ustreznih 

evidenc dimnikarske službe. Če so naprave s stališča dimnikarske službe vgrajene neoporečno, izvajalec 

dimnikarske službe izda pozitivno poročilo o prvem pregledu naprav; to je pogoj za dovoljeno obratovanje 
naprav in podlaga za vpis naprav v evidence dimnikarske službe. Prvi pregled naroči uporabnik. 
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4.2.2.c Ker so pri sprejemu oskrbovalnega predpisa potrebna znanja s področja načrtovanja gradenj, 
izvedbe sistemov, materialov, požarne varnosti in podobno, ki jih uslužbenci ministrstva nimajo, je bil v 
predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov podan predlog, da se za pripravo oziroma izvedbo 
strokovnih podlag rezervira in odobri finančna sredstva v znesku 15.000 evrov. Ministrstvo je za rešitev 
problema merjenja emisij dimnih plinov opravilo informativne razgovore z različnimi pravnimi subjekti, ki 
se ukvarjajo z meritvami emisij dimnih plinov (pa niso koncesionarji), serviserji in ponudniki merilne 
opreme (nekateri so tudi akreditirani za posamezne postopke), proizvajalci tehničnih plinov ter drugimi 
institucijami, katerih delo posega tudi na to področje (Fakulteta za strojništvo, Urad Republike Slovenije za 
meroslovje). Tudi s področja meritev emisij dimnih plinov ministrstvo nima dovolj znanj, zato je bil v 
predlog akcijskega načrta za spremembo predpisov vključen predlog, da se za pripravo oziroma izvedbo 
strokovnih podlag rezervira in odobri finančna sredstva v znesku 10.000 evrov. Ministrstvo je v predlogu 
akcijskega načrta za spremembo predpisov navedlo, da je za pravilno oceno stroškov dimnikarske službe 
oziroma določitev utemeljenih cen dimnikarskih storitev treba izvesti ekonomsko analizo. Ker ministrstvo 
ne razpolaga s potrebnimi znanji, na podlagi katerih bil lahko izvedlo strokovno podprto in utemeljeno 
analizo cen, stroškov in stanja dimnikarskih storitev, je predlagalo, da se za pripravo oziroma izvedbo 
strokovnih podlag za pripravo utemeljenih cen dimnikarskih storitev, rezervira in odobri finančna sredstva 
v znesku 10.000 evrov.  

 

4.2.2.d Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni sprejelo oziroma predlagalo v sprejem nobenega predpisa iz 
predloga akcijskega načrta za spremembo predpisov. 

 

4.2.2.e Odbor za okolje in prostor je marca 2011 ministrstvu predlagal, da prouči možnosti za ustrezno 
preverjanje usposobljenosti zaposlenih za opravljanje dimnikarskega poklica. Ministrstvo je v okviru 
predloga sprememb in dopolnitev uredbe o dimnikarski službi predvidelo dopolnitev pogojev za 
potencialnega koncesionarja pri prijavi na javni razpis za podelitev koncesije. Ministrstvo naj bi preverjalo 
znanje zaposlenih pri koncesionarju. Ministrstvo bi lahko, poleg že predpisanih meril, določilo nova merila 
za izbiro koncesionarjev na javnih razpisih. Ministrstvo je v predlog sprememb in dopolnitev uredbe o 
dimnikarski službi vključilo določilo glede usposabljanja in izobraževanja oseb za izvajanje storitev 
dimnikarske službe z vsebino in obvezno kvoto ur na letni ravni (priloga 2). 
 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je maja 2012 ministrstvu naložilo, da do konca 
oktobra 2012 pripravi oskrbovalne standarde za podrobnejšo ureditev posameznih storitev dimnikarske 
službe in spremembo cenika ter do septembra 2013 pripravi "nove predpise glede koncesijskega akta." 
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4.3 Obseg in cene storitev dimnikarske službe 

4.3.1 Obseg storitev dimnikarske službe 

Z uredbo o dimnikarski službi je predpisan letni obseg storitev dimnikarske službe na vseh vrstah malih 
kurilnih naprav, izražen z letnim obsegom storitev na enakovredni napravi106 (tabela 6). 
 

Tabela 6:  Letni obseg storitev dimnikarske službe na vseh vrstah malih kurilnih naprav, izražen z letnim 
obsegom storitev na enakovredni napravi 

Nazivna toplotna moč kurilne naprave107 Vrsta goriva 

Do 
50 kilovatov 

Od 50 do  
250 kilovatov 

Od 250 do 
1.000 kilovatov 

Več kot 
1.000 kilovatov 

Plinasto gorivo 1 2 2 3 

Tekoče gorivo 1 2 3 4 

Trdno gorivo 1*, 2 2*, 4 3*, 5 - 

Opomba: *  Velja za male kurilne naprave na biomaso, za katere je iz tehnične dokumentacije proizvajalca male 
kurilne naprave razvidno, da toplotne izgube z dimnimi plini ne presegajo 20 odstotkov zgorevalne 
toplote goriva.   

Vir: uredba o dimnikarski službi. 

 
Po naši oceni je v obstoječem sistemu dimnikarske službe nepregledno in nejasno določeno, katere vrste 
storitev dimnikarske službe je treba opraviti na posamezni kurilni napravi, kolikokrat letno in katero ceno 
pri tem upoštevati. V predpisih, ki urejajo dimnikarsko službo: 

• so v uredbi o dimnikarski službi opredeljene štiri vrste storitev dimnikarske službe, ki se izvedejo na 
kurilnih napravah108; 

• v pravilniku o dimnikarski službi so podrobneje opredeljene storitve dimnikarske službe in njihov 
obseg; 

                                                      

106 Peta točka 2. člena uredbe o dimnikarski službi: enakovredna naprava opravljanja storitev dimnikarske službe 

(v nadaljevanju: enakovredna naprava) je naprava, na kateri je letni obseg storitev dimnikarske službe enak 

letnemu obsegu na mali kurilni napravi na plinasta ali na tekoča goriva z nazivno močjo do 50 kilovatov, vključno 
z njenim obratovanjem povezanimi pomožnimi napravami, zračniki in dimnimi vodi. 

107 14. točka 3. člena pravilnika o dimnikarski službi: nazivna toplotna moč kurilne naprave je najvišja v trajnem 

pogonu koristno oddana toplota v časovni enoti, izražena v kilovatih. Za nazivno toplotno moč velja vrednost 
toplotne moči, ki jo je proizvajalec v tehnični dokumentaciji ali na oznaki na mali kurilni napravi navedel kot 

najvišjo vrednost znotraj območja toplotne moči, ki je dosežena pri normalnem obratovanju naprave. 
108  To so 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 monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev 
javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav. 
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• v ceniku 2010, ki je veljal v obdobju priprave osnutka revizijskega poročila, so navedene cene storitev 
dimnikarske službe, ob tem pa je posamezna storitev dimnikarske službe razdeljena še na več 
"podstoritev" z navedbo njihove cene in cene dimnikarskih storitev "v celoti in v kompletu". 

 
Ocenjujemo, da ima povprečen uporabnik storitev dimnikarske službe pri razumevanju, katere storitve 
morajo biti na kurilni napravi vsako leto izvedene in kolikšna je njihova cena, zaradi nepreglednosti 
predpisov težave, kar dokazujejo tudi mnoge prijave in vprašanja tržnemu inšpektoratu (povezava s 
točko 4.4.2.1). 
 
Ukrep ministrstva 
Da uporabniki storitev dimnikarske službe ne bi imeli težav pri razumevanju, katere storitve dimnikarske službe je treba 
izvesti na kurilnih napravah, in pri razumevanju cenika, je na spletni strani ministrstva posebna stran namenjena 
predstavitvi dimnikarske dejavnosti, prav tako pa ministrstvo odgovori na veliko število vprašanj. 

4.3.2 Cene storitev dimnikarske službe 

Uredba o dimnikarski službi v 8. členu določa, da cene storitev dimnikarske službe določi vlada na predlog 
ministra, pri čemer upošteva obseg dela, materialne stroške in časovno-tehnične normative za opravljanje 
storitev dimnikarske službe. Cene storitev dimnikarske službe se določijo po vrstah naprav, na katerih se 
storitve opravljajo, in po vrstah storitev ter ob upoštevanju posebnih pogojev dela pri opravljanju 
posameznih storitev dimnikarske službe. Izvajalec dimnikarske službe mora posredovati vladi na njeno 
zahtevo vse podatke, ki so potrebni za določitev cene storitev dimnikarske službe.109 
 
Na podlagi 8. člena uredbe o dimnikarski službi so bili od leta 2006 do 31. 12. 2011 izdani štirje sklepi 
vlade o ceniku dimnikarskih storitev. V tabeli 7 je prikazana sprememba cene minute dimnikarske službe 
brez davka na dodano vrednost in primerjava cenikov storitev dimnikarske službe v obdobju od leta 2006 
do leta 2011. 

                                                      

109  9. člen uredbe o dimnikarski službi. 
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Tabela 7:  Primerjava cenikov storitev dimnikarske službe v obdobju od leta 2006 do leta 2011 

Ceniki storitev dimnikarske službe  Vsebina cenika/ 
Aktivnosti 
ministrstva od 10. 6. 2006  

do 7. 8. 2007110  
od 8. 8. 2007  

do 10. 12. 2009111 
od 11. 12. 2009  
do 16. 7. 2010112 

od 17. 7. 2010113  

Cena minute 
dimnikarske službe,  
v evrih, brez DDV 

0,44 0,44 0,40 0,42114 

Preveritev kalkulativnih 
elementov cene pred 
spremembo cenika 

da115 ne ne ne 

Časovni normativi da ne da ne 

Tarifni sistem  ne da ne da 

Stroški prevoza stroški 
prevoza niso 
opredeljeni 

vključeni v 
ceno storitve 

zaračunavanje prevoza ni 
jasno urejeno, večina 
koncesionarjev ga je 

dodatno zaračunavala  

vključeni v 
ceno storitve 

Opomba: Osenčeno so prikazani podatki izven obdobja, na katero se nanaša revizija. 

Vir: sklepi o ceniku dimnikarskih storitev. 

 

4.3.2.a Ministrstvo je v letu 2009 izvedlo postopke za sprejem novega cenika. Razlogi ministrstva za 
sprejem cenika 2009 so bili116: 

• v ceniku 2007 so bile navedene maksimalne cene dimnikarskih storitev (ob maksimalnem časovnem 
normativu), ki jih je izvajalec smel zaračunati uporabniku, hkrati pa je bila določena cena minute 
dimnikarske službe; koncesionar bi moral, če je storitev opravil v krajšem času od normiranega, 
storitev zaračunati po porabljenih minutah; koncesionarji so uporabnikom pogosto obračunavali 

                                                      

110  Sklep o določitvi tarife za cene storitev obvezne 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 (v nadaljevanju: cenik 2006), Uradni list RS, 

št. 60/06. 
111  Sklep o določitvi cene storitev obvezne 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 (v nadaljevanju: cenik 2007), Uradni list RS, št. 71/07. 
112  Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (v nadaljevanju: cenik 2009), Uradni list RS, št. 101/09.  
113  Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (v nadaljevanju: cenik 2010), Uradni list RS, št. 57/10. 
114  V ceniku 2010 je sicer določena cena ure dimnikarske službe brez davka na dodano vrednost 25,20 evra.  
115  Ministrstvo je imelo le analizo "Izračuni stroška delovnega mesta za storitve dimnikarske službe", ki sta jo ob 

pripravi cenika 2006 izdelali sekciji dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški 

zbornici Slovenije. 
116  Razlogi za spremembo cenika so povzeti iz gradiva vladi št. 0071-213/2009 z dne 24. 11. 2009 in internega 

dokumenta ministrstva "Izračun minute dela dimnikarske službe" št. 0071-213/2009 z dne 5. 10. 2009. 
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maksimalno ceno, zato so se uporabniki pritoževali na tržno inšpekcijo (povezava s točko 4.4.2.1), ki 
pa ni mogla ukrepati, saj ni bilo mogoče dokazati, da je bila storitev opravljena v krajšem času; 
ministrstvo je zato v cenik 2009 ponovno vključilo (vključeni so bili že v ceniku 2006) maksimalne 
časovne normative, ki so za posamezno vrsto storitve dimnikarske službe sestavljeni iz časa za 
pripravo na izvedbo storitve, časa za izvedbo storitve in časa za pripravo poročila; da bi se lahko 
dokazoval čas izvedbe storitve in izvajalec storitve, je ministrstvo v cenik 2009 vključilo določilo, da 
izvajalec storitev uporabniku po opravljenih storitvah predloži delovni nalog z navedbo osnovnih 
podatkov o uporabniku, času začetka in konca opravljanja storitev ter o izvajalcu storitev; tako naj bi 
izvajalec zaračunal maksimalno ceno storitve samo, ko bi za opravljene storitve porabil čas, ki ga 
predvideva maksimalni normativ; če pa bi storitev opravil v krajšem času, bi se opravljena storitev 
obračunala glede na dejansko porabljeni čas; 

• ob predlogu za znižanje cene minute dimnikarske službe za 10 odstotkov z 0,44 evra (cenik 2007) na 
0,40 evra je ministrstvo upoštevalo dejstvo, da dimnikarska dejavnost ni prepuščena zakonitostim trga, 
ampak je delo za ustrezno število zaposlenih pri koncesionarjih na posameznih dimnikarskih 
območjih zagotovljeno za polni delovni čas; naloga države je, da regulirane cene ne prilagaja le 
zahtevam izvajalcev, ampak tudi kupni moči uporabnikov storitev; v letih 2007, 2008 in 2009 naj bi se 
zaradi znižanja davka na dobiček, znižanja davka na izplačane plače, povečanja splošne davčne 
olajšave in enkratnega finančnega prihodka za podjetje, ki zaposli brezposelno osebo, zmanjšale 
obremenitve delodajalcev (koncesionarjev); znižanje cene minute dimnikarskih storitev naj bi bilo 
izvedeno zaradi varstva potrošnikov, uporabnikov storitev dimnikarske službe, kar naj bi pozitivno 
vplivalo na njihov socialni položaj v zaostrenih ekonomskih razmerah; ministrstvo navedb in 
odločitve o spremembi cene ni utemeljilo z izračuni. 

 
Ministrstvo pred sprejemom cenika 2009 ni pridobilo oziroma izdelalo preveritve kalkulativnih elementov 
in časovnih normativov za izvajanje dimnikarske službe. Ministrstvo je ceno minute dimnikarske službe 
znižalo za približno 10 odstotkov glede na ceno minute v ceniku 2007. Predlog spremembe cene 
dimnikarskih storitev ni temeljil na izračunih stroškov izvedbe posamezne dimnikarske storitve, ki bi 
upoštevali obseg dela, materialne stroške in časovno tehnične normative za opravljanje storitev 
dimnikarske službe, zato ocenjujemo, da ministrstvo ni imelo ustreznih strokovnih podlag za spremembo 
cene storitev dimnikarske službe.  
 

4.3.2.b V letu 2010 je ministrstvo ponovno začelo s pripravo sprememb cenika. Razlogi ministrstva za 
ponovno spremembo cenika117 so bili: 

• v ceniku 2009 ni bilo določeno, kdaj sme izvajalec uporabniku zaračunati stroške prevoza, zato so 
nekateri koncesionarji to izkoristili in uporabnikom zaračunavali nesorazmerno visoke stroške prevoza 
glede na vrednost storitve dimnikarske službe; cene dimnikarskih storitev posameznim uporabnikom 
so bile obračunane različno, kar pa pri izvajanju gospodarske javne službe ni dopustno; v ceniku 2010 
je jasno določeno, kdaj se lahko zaračunajo stroški prevoza; 

• v ceniku 2010 je ponovno uveden tarifni sistem, kar pomeni, da so se ponovno uvedle enotne cene za 
vse uporabnike storitev, ne glede na to, koliko so oddaljeni od sedeža izvajalca storitve, kot tudi, kateri 
koncesionar pri njih opravlja dimnikarsko službo; 

                                                      

117  Dopis ministrstva vladi št. 0071-213/2009 z dne 1. 6. 2010, gradiva ministrstva vladi glede cenika dimnikarskih 
storitev (od aprila do junija 2010) in interna gradiva ministrstva. 
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• s cenikom 2010 je bilo odpravljeno določilo iz cenika 2009, da se cene posameznih storitev določijo v 
dogovoru z uporabnikom, in uvedeno določilo, da je, ko uporabnik izvajalcu dimnikarske službe ob 
najavljenem terminu po prihodu do uporabnika odkloni ali onemogoči izvajanje dimnikarskih storitev, 
izvajalec dimnikarske službe upravičen do plačila nastalih stroškov v znesku 6,30 evra brez davka na 
dodatno vrednost; 

• cena minute dimnikarske službe se je v primerjavi s cenikom 2009 zvišala z 0,40 evra na 0,42 evra 
oziroma za 5 odstotkov, kar pa ministrstvo ni utemeljilo z nobenim izračunom stroškov storitev 
dimnikarske službe ali spremembo časovnih normativov. 

 
Kot že pri pripravi cenika 2009 ministrstvo tudi pri pripravi cenika 2010 ni izvedlo oziroma pridobilo 
preveritev obsega dela, materialnih stroškov in časovno tehničnih normativov za opravljanje storitev 
dimnikarske službe, kot je določeno v prvem odstavku 8. člena uredbe o dimnikarski službi. 
 

4.3.2.c V tabeli 8 je prikazana primerjava cen izbranih storitev dimnikarske službe, ki se izvajajo v 
gospodinjstvih, glede na tri cenike storitev dimnikarske službe, ki so veljali v letih 2009, 2010 in 2011. 
 

Tabela 8:  Primerjava cen izbranih storitev dimnikarske službe za kurilne in dimovodne naprave do 
toplotne moči vključno 50 kilovatov 

Vrsta storitev dimnikarske 
službe 

Cenik 
2007 

v evrih 
brez DDV 

Cenik 
2009  

v evrih 
brez DDV 

Cenik 
2010 

v evrih 
brez DDV 

Indeks 
cen 

2009/2007 

Indeks 
cen 

2010/2007 

Indeks 
cen 

2010/2009 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. Tekoče ali plinasto gorivo, kurilna naprava z medijem za prenos toplote  

Mehansko čiščenje in letni pregled 
kurilne in dimovodne naprave 

28,00 24,00 25,00 85,7 89,3   104,2   

Meritve emisij dimnih plinov 
kurilne naprave 

19,00 10,00 14,00 52,6 73,7   140,0   

Letni pregled kurilne in dimovodne 
naprave brez mehanskega čiščenja 

17,00 14,00 14,00 82,3 82,4   100,0   

Storitev v kompletu (mehansko 
čiščenje, letni pregled, meritve) 

47,00 34,00 37,00 72,3 78,7   108,8   

II. Trdno gorivo, kurilna naprava z medijem za prenos toplote 

Čiščenje kurilne in dimovodne 
naprave 

16,00 14,40 15,00 90,0 93,8   104,2   

Letni pregled brez mehanskega 
čiščenja 

12,00 9,60 10,00 81,8 83,3   104,2   

Čiščenje in letni pregled kurilne in 
dimovodne naprave 

22,00 18,00 20,00 80,0 90,9   111,1   

Vir: ceniki storitev dimnikarske službe. 
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Cene storitev dimnikarske službe so se spreminjale glede na ceno minute dimnikarske službe. S 
cenikom 2009 se je cena minute dimnikarske službe z 0,44 evrov znižala na 0,40 evrov, zaradi prehoda iz 
tarifnega sistema na obračunavanje storitev dimnikarske službe na podlagi časovnih normativov pa so se 
pocenile storitve dimnikarske službe za 10 do več kot 40 odstotkov glede na cene iz cenika 2007. S 
cenikom 2010 se je cena minute dimnikarske službe povečala na 0,42 evra, zaradi prehoda na tarifni sistem 
pa so se storitve dimnikarske službe glede na cenik 2009 podražile za 4 do 40 odstotkov. Ministrstvo pri 
pripravi cenika 2009 in cenika 2010 ni izvedlo preveritev obsega dela, materialnih stroškov in časovno 
tehničnih normativov, potrebnih za opravljanje storitev dimnikarske službe (povezava s točkama 4.3.2.a 
in 4.3.2.b). 
 

4.3.2.d Ministrstvo je od leta 2006, ko je dimnikarska služba postala državna javna gospodarska služba, 
do leta 2010 kar štirikrat spremenilo cenike dimnikarske službe, ob tem pa – razen pred pripravo prvega 
cenika dimnikarske službe v letu 2006 – ni izvedlo preveritve obsega dela, materialnih stroškov in 
časovno-tehničnih normativov za opravljanje storitev dimnikarske službe. Ocenjujemo, da bi moralo 
ministrstvo pred spremembami cene minute storitev dimnikarske službe v letih 2009 in 2010 bodisi 
izdelati ali pri neodvisnih strokovnjakih naročiti izdelavo kalkulacij cene storitev dimnikarske službe 
(izračun stroška delovnega mesta in določitev časovnih normativov za posamezno vrsto storitve). Iz 
primerjave cenikov v tabeli 7 in iz opisov sprejemanja cenika 2009 (povezava s točko 4.3.2.a) in 
cenika 2010 (povezava s točko 4.3.2.b) je razvidno, da ministrstvo ni vedelo, na kakšen način urediti 
zaračunavanje cen storitev dimnikarske službe: ali kot obračunavanje po časovnih normativih118 (v skladu z 
dejansko porabljenim časom) ali po tarifnem načinu (določena cena storitve ne glede na dejansko 
porabljeni čas za izvedbo storitve). Ministrstvo je v cenik 2009 ponovno vneslo časovne normative (ki so 
že bili v ceniku 2006 in so bili iz cenika 2007 izključeni), jih iz cenika 2010 spet izločilo in ponovno 
vpeljalo tarifni sistem (kot je že bilo v ceniku 2007). Ker imata oba načina obračuna cene storitev 
dimnikarske službe prednosti in pomanjkljivosti, ocenjujemo, da bi moralo ministrstvo izvesti analizo 
prednosti in slabosti obeh načinov obračunavanja in se na taki podlagi odločiti, kateri način bo uporabilo, 
namesto da skoraj vsako leto spremeni način obračunavanja cen storitev dimnikarske službe in s tem pri 
uporabnikih storitev dimnikarske službe povzroča nejasnosti in zavračanje storitev (povezava s 
točko 4.1.2.3.c). 
 
Ministrstvo je maja 2011 pripravilo akcijski načrt za spremembo predpisov, v katerem so predvidene tudi 
aktivnosti v zvezi s cenikom storitev dimnikarske službe (povezava s točko 4.2.2), vendar do 31. 12. 2011 
ni sprejelo nobene dopolnitve ali spremembe cenika storitev dimnikarske službe. 
 

4.4 Inšpekcijski nadzori nad izvajanjem dimnikarske službe 

Uredba o dimnikarski službi v 39. členu določa, da nadzor nad izvajanjem uredbe o dimnikarski službi 
opravlja okoljska inšpekcija, razen nadzora nad izvrševanjem določb, ki se nanašajo na zmanjšano varstvo  
 

                                                      

118  Prednost takega načina je, da se cena dimnikarske storitve obračuna na dejansko porabljeni čas, in je lahko nižja 

od maksimalne cene za to storitev. Slabost pa je, da so nekateri koncesionarji zaračunavali višje cene storitev, kot 

bi jih lahko glede na porabljeni čas za izvedbo storitve. Tak način tudi povzroča, da vsi uporabniki storitev ne 
plačajo enake cene za enako storitev, kar pa v sistemu državne gospodarske javne službe ni dopustno. 
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pred požarom, ogrožanje človekovega zdravja in ceno storitev dimnikarske službe. Inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem določb uredbe o dimnikarski službi: 

• v zvezi z zmanjšanim varstvom pred požarom in s tem povezano odpravo pomanjkljivosti, 
ugotovljenih pri opravljanju storitev dimnikarske službe, in odpravo pomanjkljivosti, zaradi katerih je 
zmanjšano varstvo pred požarom, ugotovljenimi pri prvem pregledu naprave, opravlja inšpekcija, 
pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: požarna inšpekcija); 

• v zvezi z ogrožanjem človekovega zdravja in odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenimi pri opravljanju 
storitev dimnikarske službe, opravlja inšpekcija, pristojna za zdravje (v nadaljevanju: zdravstvena 
inšpekcija) in 

• ki se nanaša na ceno storitev dimnikarske službe, izvaja inšpekcija, pristojna za trg (v nadaljevanju: 
tržna inšpekcija). 

 
Inšpekcijski postopek se izvaja na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru119 (v nadaljevanju: ZIN) in 
subsidiarno po Zakonu o splošnem upravnem postopku120 (v nadaljevanju: ZUP). Okoljski inšpektorji 
poleg inšpekcijskega postopka vodijo še prekrškovne postopke po Zakonu o prekrških121 (v nadaljevanju: 
ZP-1). V uredbi o dimnikarski službi so določene globe za prekrške. Večina postopkov se prične kot 
inšpekcijski postopek in se potem, ko se ugotovi dejansko stanje, nadaljuje v prekrškovni postopek.  
 
Iz tabele 9 je razvidno, da je v letih 2009 in 2010 v Republiki Sloveniji naraščalo število nenamernih 
zastrupitev z ogljikovim monoksidom, kar je lahko tudi posledica nepravilnosti na kurilnih napravah, 
dimnih vodih in zračnikih, zato je zelo pomembno, da pristojne inšpekcijske službe, ki izvajajo nadzor nad 
uredbo o dimnikarski službi, kot tudi ministrstvo, ki izvaja strokovni nadzor nad koncesionarji, izvajajo 
reden in učinkovit nadzor nad dimnikarsko službo. 
 

Tabela 9:  Pregled posledic nenamernih zastrupitev z ogljikovim monoksidom do leta 2011 

Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom/Leto 2009 2010 2011 

Število smrti zaradi naključne izpostavljenosti ogljikovemu 
monoksidu 

4 5 3 

Število bolnišničnih obravnav zaradi nenamernih zastrupitev z 
ogljikovim monoksidom 

51 66 ni podatka122 

Vir: podatki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

                                                      

119  Uradni list RS, št. 43/07. V 32. členu ZIN so navedeni ukrepi, ki jih lahko izrečejo inšpektorji. Če inšpektor pri 
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega 

izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, 

ki ga določi; izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških; naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko 
ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov in 

odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom. Če inšpektor 

ugotovi, da je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu 
sodišču predlaga njen odvzem. 

120  Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 126/07, 65/08  
121  Uradni list RS, št. 3/07-UPB4, 17/08, 108/09. 
122  Na dan 13. 9. 2012 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije še ni imel podatkov. 
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4.4.1 Inšpekcijski nadzori okoljske inšpekcije nad izvajanjem dimnikarske službe 

Uredba o dimnikarski službi v 40.b členu določa globe uporabnikom storitev dimnikarske službe za 
naslednje prekrške: 

• z globo 1.200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja svojo dejavnost, če: 

- ne dovoli vpogleda v načrte kurilnih naprav, dimnih vodov, pomožnih naprav ali zračnikov 
(druga alineja prvega odstavka 29. člena uredbe o dimnikarski službi); 

- ne dovoli vpogleda v načrte zgradbe, v kateri so nameščene ali skozi katero potekajo naprave iz 
prejšnje točke (tretja alineja prvega odstavka 29. člena uredbe o dimnikarski službi); 

- v roku ne odpravi pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu, pomožni napravi ali zračniku, 
ki jih je odkril koncesionar (30. člen uredbe o dimnikarski službi); 

- ne zagotovi, da je mala kurilna naprava vpisana v evidenco kurilnih naprav (32. člen uredbe o 
dimnikarski službi); 

- v roku ne odpravi pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu, pomožni napravi ali zračniku, 
ki jih je odkril koncesionar pri prvem pregledu (35. člen uredbe o dimnikarski službi); 

• z globo 400 evrov se za prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost;  

• z globo 200 evrov se za prekrške kaznuje posameznik. 

 
Uredba o dimnikarski službi v 40.c členu določa globe koncesionarjem za naslednji prekršek: 

• z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja svojo dejavnost, če opravlja storitve dimnikarske službe na dimnikarskem 
območju, kjer te storitve izvaja z dokončno odločbo vlade izbrani koncesionar; 

• z globo 1.000 evrov se prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja svojo dejavnost. 

 
V okoljski inšpekciji je bilo na dan 31. 12. 2010 zaposlenih 56 inšpektorjev za okolje, ki delujejo v 
osmih območnih enotah123.  
 
V tabeli 10 je prikazano število prijav okoljski inšpekciji in izvedeni ukrepi okoljske inšpekcije v letih 2009, 
2010 in 2011. Prijave se večinoma nanašajo na: 

• onemogočanje izvajanja dimnikarske službe in odklonitev storitev dimnikarske službe; 
• pritožbe na izvajanje dimnikarske službe; 
• izvajanje storitev dimnikarske službe brez koncesije oziroma izven območja koncesije;  
• storitve dimnikarske službe, ki na območju koncesije niso bile zagotovljene; 
• izvajanje dimnikarske službe s kadri, ki niso prijavljeni; 
• nestrokovno izvajanje dimnikarske službe. 

                                                      

123  Območne enote Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova gorica in Novo mesto. 
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Tabela 10:  Pregled prijav in izvedenih nadzorov okoljske inšpekcije nad izvajanjem dimnikarske službe 

Leto Število 
prejetih 
prijav  

Število obravnavanih 
prijav oziroma 

 število izvedenih 
inšpekcijskih nadzorov 

Obravnavane 
prijave 

 
v odstotkih 

Ukrepi 
po ZIN 

Ukrepi 
po ZP-1 

Število 
izrečenih 

glob 

(1) (2) (3) (4)=(3)/(2)*100 (5)  (6) (7) 

2009 2.232 728 32,6 132 277 112 

2010 2.530 624 24,7 146 274 131 

2011 3.940 804 20,4 151 261 183 

Vir: podatki okoljske inšpekcije, dopis št. 0611-37/2012/8 z dne 28. 6. 2012. 

 

4.4.1.a Okoljska inšpekcija v letih 2009, 2010 in 2011 ni obravnavala vseh prejetih prijav glede izvajanja 
dimnikarske službe, odstotek obravnavanih prijav se je celo zmanjševal. V letu 2009 je okoljska inšpekcija 
obravnavala tretjino prejetih prijav, v letu 2010 četrtino, v letu 2011 pa komaj petino prejetih prijav, zato 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe v letih 2009, 2010 in 2011 ni bil učinkovit. 
 
Pojasnilo ministrstva (okoljske inšpekcije) 
Zaradi izredno velikega števila prijav, širokega delovnega področja in premajhnega števila inšpektorjev na okoljski inšpekciji 
ni mogoče obravnavati vseh prijav. Inšpektorji za okolje večino delovnega časa namenjajo zadevam z višjo prioriteto glede na 
letni načrt dela. Prijave, ki so se nanašale na slabo delo koncesionarjev, so bile poslane v reševanje na ministrstvo. Prijave, ki 
so jih pošiljali izvajalci dimnikarske službe, so se večinoma nanašale na onemogočanje dostopa do kurilne naprave in s tem 
onemogočanja izvajanja dimnikarske službe. Stranke, ki so jih izvajalci dimnikarske službe prijavljali okoljski inšpekciji, 
so navajale razloge, zakaj niso omogočale dostopa. Najpogostejši razlogi so nemožnost izbire izvajalca dimnikarske službe, 
dvom o strokovni sposobnosti izvajalcev dimnikarskih storitev ter visoke cene storitev. Število prijav se je v letu 2012 
zmanjšalo (do novembra 2012 so prejeli približno 1100 prijav). Iz tega sklepajo, da je to lahko tudi zaradi obravnav prijav 
okoljske inšpekcije, čeprav ta nadzor ne vsebuje vseh prejetih prijav. 
 
V načrtih dela IRSOP za leta 2009, 2010 in 2011 je inšpekcijski nadzor nad uredbo o dimnikarski službi 
uvrščen v področje dela "F – industrijsko onesnaževanje; F5 – nadzor nad emisijami iz kurilnih naprav" in 
je zanj predvidena druga stopnja (od treh stopenj) prioritete. 
 

4.4.1.b Okoljska inšpekcija je v letih 2009, 2010 in 2011: 

• obravnavala šest koncesionarjev, ki so opravljali dimnikarsko službo izven območja, za katero so imeli 
sklenjeno koncesijsko pogodbo, in jim izrekla plačilo glob in opomine; nekatere izmed teh 
koncesionarjev je obravnavala večkrat;  

• obravnavala pet izvajalcev dimnikarske službe, ki niso koncesionarji in so kljub temu izvajali 
dimnikarsko službo, ter jim izrekla plačilo globe in opomine; 

• obravnavala dva koncesionarja, ki sta izvajala dimnikarsko službo z osebami, ki niso bile pri njih 
zaposlene, in jima izdalo odločbo o prenehanju izvajanja dimnikarske službe z osebami, ki niso bile pri 
njih zaposlene; 

• ministrstvu odstopila 21 prijav, ki so se nanašale na domnevne kršitve izvajalcev dimnikarske službe; 
večina prijav je bila ministrstvu odstopljenih v letu 2009 in v začetku leta 2010 in se je nanašala na 
naslednja domnevna ravnanja koncesionarjev: izvajanje dimnikarske službe s kadri, ki niso zaposleni 



Revizijsko poročilo| IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE 67 

 

 

pri koncesionarjih in ki jih koncesionar ni prijavil na razpisu za podelitev koncesije; koncesionar ni 
izvajal dimnikarske službe na celotnem dimnikarskem območju, za katero mu je bila podeljena 
koncesija, dimnikarsko službo izvajajo strokovno neusposobljeni kadri; nestrokovno in nekakovostno 
izvajanje dimnikarskih storitev. 

 
Ministrstvo proti nobenemu koncesionarju ni začelo postopkov za odstop od koncesijske pogodbe zaradi 
kršitev uredbe o dimnikarski službi in koncesijske pogodbe. Tudi nobenega od sedmih koncesionarjev, ki 
jim je okoljska inšpekcija izrekla plačilo glob in opomine zaradi kršitev uredbe o dimnikarski službi in 
koncesijskih pogodb, oziroma jim je izdala odločbe o prenehanju izvajanja dimnikarske službe z osebami, 
ki niso bile pri njih zaposlene, ni vključilo v akcijski načrt za strokovni nadzor, ki ga je pripravilo 
septembra 2010, in v dopolnitev akcijskega načrta maja 2011, kljub temu da je okoljska inšpekcija v tem 
obdobju že izdala večino odločb o prekrških in plačilne naloge. Okoljska inšpekcija je ministrstvu 
odstopila domnevne kršitve še za sedem drugih koncesionarjev, od teh je ministrstvo štiri koncesionarje 
vključilo v akcijski načrt za strokovni nadzor. Ocenjujemo, da je bilo v letih 2009, 2010 in 2011 
sodelovanje med okoljsko inšpekcijo in ministrstvom nezadovoljivo in ni pripomoglo k učinkovitemu 
nadzoru nad izvajanjem dimnikarske službe. 
 
Priporočilo 
Ministrstvo naj načrtuje strokovne nadzore nad koncesionarji tudi na podlagi ugotovitev okoljske 
inšpekcije. 

4.4.2 Nadzori drugih inšpekcijskih služb nad izvajanjem dimnikarske službe 

4.4.2.1 Tržna inšpekcija 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb uredbe o dimnikarski službi, ki se nanašajo na ceno storitev 
dimnikarske službe, izvaja tržna inšpekcija, organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.  
 
Uredba o dimnikarski službi v 40.a členu določa, da se z globo 1.200 evrov kaznuje za prekršek 
koncesionar, ki pri zaračunavanju opravljenih storitev dimnikarske službe ne upošteva cen storitev 
dimnikarske službe, ki jih določi vlada, z globo 400 evrov pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba 
koncesionarja. 
 
Tržna inšpekcija izvaja preglede pri izvajalcih dimnikarske službe na podlagi prijav uporabnikov storitev. 
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Tabela 11:  Inšpekcijski nadzori tržne inšpekcije nad izvajanjem uredbe o dimnikarski službi v letih 2009, 
2010 in 2011 

Leto Število 
prijav  

Število 
kršitev 

Vsebina prijav 

2009  5 0 • cena storitve in čas opravljanja storitve 

• najava opravljanja storitev 

2010 80 4 • obračunavanje stroškov prevoza poleg cene storitev dimnikarske službe 

• nepravilno zaračunan čas opravljanja dimnikarske storitve 

• neupravičeno zaračunavanje dodatnega stroška pomožne naprave 

• neupravičeno zaračunavanje vodenja evidenc 

2011 39 0 • nepravilno zaračunavanje storitev dimnikarske službe 

• zaračunavanje odklonitev opravljanja storitev 

• zaračunavanje opominov 

• hkratno zaračunavanje kontrolnega in letnega pregleda 

Vir: podatki tržne inšpekcije. 

 

4.4.2.1.a Tržna inšpekcija je v letu 2010 zaradi ugotovljenih kršitev na področju cen dimnikarskih 
storitev ukrepala proti štirim koncesionarjem. Dva koncesionarja sta storila prekršek po 40.a členu uredbe 
o dimnikarski službi, ker nista zaračunavala dimnikarskih storitev v skladu s cenikom, zato jima je bila 
izrečena globa, druga dva koncesionarja pa sta prejela opozorilo. V letu 2011 kršitve glede upoštevanja cen 
storitev dimnikarske službe niso bile ugotovljene. 

 

4.4.2.1.b Ministrstvo cenika 2009 pred sprejetjem ni prej predložilo tržni inšpekciji v pregled in 
pripombe. S predlogom cenika 2010, ki ji je bil poslan v pregled, se je tržna inšpekcija strinjala, saj je bilo 
glede na težave s prejšnjim cenikom 2009 bistveno, da je bil v ceniku 2010 strošek prevoza že vključen v 
ceno storitve, prav tako je bil ponovno uveden tarifni sistem (enotna cena). Težava, s katero se je tržna 
inšpekcija soočala pri nadzoru cen dimnikarskih storitev v letu 2010, ko je še veljal cenik 2009, je bila 
neodzivnost ministrstva kot pripravljavca cenikov na zaprosila za obrazložitev oziroma pojasnila glede 
upravičenosti oziroma neupravičenosti zaračunavanja določenih dodatnih storitev, ki so jih izvajalci 
dimnikarskih storitev zaračunavali uporabnikom dimnikarskih storitev (npr. stroški prevoza, stroški 
pomožne naprave). Njihov odgovor oziroma pojasnilo je bilo treba, kljub večkratnim urgencam, čakati 
tudi več mesecev, kar se je odražalo predvsem v nezadovoljstvu uporabnikov storitev, ki na prijave 
oziroma vprašanja niso dobili takojšnih pojasnil.  

 

4.4.2.1.c Po uredbi o dimnikarski službi tržna inšpekcija nima pristojnosti ukrepanja, kadar koncesionar 
neupravičeno zaračuna strošek storitve, ki ni določen v ceniku dimnikarskih storitev. Tega pooblastila 
nima tudi v nobenem drugem predpisu, katerega izvajanje nadzira tržna inšpekcija. Neupravičeno 
zaračunavanje se lahko presoja le po pravilih o neupravičeni pridobitvi, ki so urejena v Obligacijskem 
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zakoniku124, zato morajo stranke spore, ki nastanejo iz takšnih razmerij, reševati sporazumno, če to ni 
mogoče, pa pred pristojnim sodiščem. Tržna inšpekcija je v letu 2010 na ministrstvo večkrat naslovila 
dopise glede ureditve kazenskih sankcij – prekrška, ko koncesionar zaračunava storitve, ki niso predpisane 
s cenikom dimnikarskih storitev (npr. zaračunavanje stroška pomožne naprave), v uredbi o dimnikarski 
službi, vendar ministrstvo predloga ni upoštevalo. Ocenjujemo, da je ministrstvo ravnalo ustrezno, ker ni 
upoštevalo predloga tržne inšpekcije o vključitvi kazenskih sankcij v uredbo o dimnikarski službi, saj bi s 
tem omejilo tržno dejavnost koncesionarjev.  
 
Priporočilo 
Ministrstvo naj v uredbo o dimnikarski službi vključi določilo, da lahko dimnikar opravlja tržno dejavnost 
oziroma storitve, ki ne spadajo med storitve obvezne državne gospodarske javne dimnikarske službe, če 
od uporabnika storitve pridobi podpisano naročilnico z navedbo storitve in cene, s katero uporabnik 
soglaša oziroma naroča izvedbo storitve, in bo izvajalcu izvedbo storitve tudi plačal. Ob tem naj določi 
tudi sankcije (globe) za kršitev te določbe, ki bi jih izrekala tržna inšpekcija, in tako kršitev določi tudi kot 
razlog za odvzem koncesije.  
 

4.4.2.1.d Tržna inšpekcija ima možnost ukrepanja proti koncesionarjem, ki uporabnikom zaračunavajo 
storitve, ki niso navedene v ceniku storitev dimnikarske službe, v skladu s pristojnostmi, ki jih ima po 
Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami125 (v nadaljevanju: ZVPNPP). V 
letih 2009, 2010 in 2011 je tržna inšpekcija: 

• izdala več odločb na podlagi 12. člena ZVPNPP126, s katerimi je koncesionarjem prepovedala: 
zaračunavanje stroškov pregleda pomožnih naprav, stroškov vodenja evidenc, pregleda pomožne 
naprave – shrambe kurilnega olja in hkratno zaračunavanje letnega in kontrolnega pregleda kurilne 
naprave, ker gre za poslovno prakso, ki v vseh okoliščinah velja za nepošteno in povzroča 
oškodovanje potrošnikov;  

• na podlagi pete alineje prvega odstavka 15. člena ZVPNPP127 izdala več odločb o prekršku z izrekom 
globe zaradi kršitve 6. točke 10. člena ZVPNPP128, zaradi poslovne prakse neupravičenega 
zaračunavanja stroškov storitev pregleda pomožnih naprav – shramb kurilnega olja, stroškov pregleda 
pomožnih naprav in stroškov vodenja evidenc, čeprav ta storitev ni bila opravljena na željo 
uporabnikov storitev dimnikarske službe. 

                                                      

124  Uradni list RS, št. 97/07-UPB1.  
125  Uradni list RS, št. 53/07. 
126  Drugi odstavek 12. člena ZVPNPP določa, če tržni inšpektorat ali drug pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da 

podjetje uporablja nepošteno poslovno prakso ali je tik pred tem, da jo uporabi, podjetju z odločbo prepove 
uporabo take prakse, če presodi, da bi lahko povzročila oškodovanje potrošnikov ne glede na obliko krivde 

podjetja. 
127 Z globo od 3.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik, ki uporabi 

agresivno poslovno prakso, ki v vseh okoliščinah velja za nepošteno.  
128 "Poslovna praksa je agresivna zlasti, če podjetje zahteva takojšnje ali odloženo plačilo za izdelke ali vračilo ali 

hrambo izdelkov, ki jih je podjetje dobavilo, vendar jih potrošnik ni naročil. Če potrošnik naroči blago ali 
storitev, podjetje pa mu namesto tega preskrbi blago ali storitev enake kakovosti in cene ter je bilo to 

dogovorjeno v pogodbi ali določeno pred sklenitvijo pogodbe, se ne šteje, da gre za dobavo nenaročenega blaga 

ali storitve. Potrošnik mora biti o tem jasno in razumljivo obveščen, nastale stroške vračila blaga ali storitve po 
uveljavitvi pravice do odstopa pa krije podjetje." 
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Ministrstvo je koncesionarje, ki jim je tržna inšpekcija izdala odločbe, vključilo v akcijski načrt za strokovni 
nadzor, ki ga je pripravilo septembra 2010, oziroma v dopolnitev akcijskega načrta maja 2011.  

4.4.2.2 Požarna inšpekcija 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb uredbe o dimnikarski službi glede zmanjšanega varstva pred 
požarom in odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri opravljanju storitev dimnikarske službe, in odpravo 
pomanjkljivosti, zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom, ugotovljenih pri prvem pregledu 
naprave (30. člen uredbe o dimnikarski službi), opravlja požarna inšpekcija, organ v sestavi Ministrstva za 
obrambo. 
 
V letu 2009 je požarna inšpekcija opravila 26 inšpekcijskih pregledov, v letu 2010 je opravila 
25 inšpekcijskih pregledov in 140 inšpekcijskih pregledov v letu 2011. Požarna inšpekcija od 
koncesionarjev redko dobi obvestilo o ugotovljenih pomanjkljivostih ob prvem pregledu malih kurilnih 
naprav, zato o tem ne vodi evidenc. 
 
Požarna inšpekcija na podlagi uredbe o dimnikarski službi praviloma opravlja inšpekcijske nadzore na 
podlagi prijav koncesionarjev, da uporabniki storitev dimnikarske službe (osebe, ki nadzorujejo in 
uporabljajo malo kurilno napravo) niso odpravili pomanjkljivosti iz 30. člena uredbe o dimnikarski službi, 
ki so bile ugotovljene pri opravljanju storitve dimnikarske službe. Najpogosteje izrečeni ukrep inšpektorja 
proti zavezancu je prepoved uporabe dimovodne naprave do pridobitve pozitivnega poročila 
koncesionarja. Najpogostejši prijavitelji, poleg koncesionarjev, so tudi okoljska inšpekcija ter fizične osebe, 
ki kot solastniki dimovodnih naprav v dvostanovanjskih ali večstanovanjskih objektih tako skušajo rešiti 
lastninska razmerja. 
 

Tabela 12:  Pregled števila požarov na objektih in požarov zaradi vžiga saj, iskrenja in neustreznega 
tehničnega stanja dimniških naprav 

Leto Število 
vseh 

požarov 

Število 
evidentiranih 
požarov na 

objektih 

Število požarov zaradi vžiga saj, 
iskrenja in neustreznega 

tehničnega stanja dimniških naprav  
(dimniški požari) 

Dimniški požari glede 
na evidentirane požare 

na objektih 
v odstotkih 

(1) (2)   (3)   (4) (5 )=(4)/(3) * 100 

2009 4.183 1.677 567 33,8 

2010 3.778 1.908 449 23,5 

2011 5.136 2.228 370 16,6 

Vir: podatki požarne inšpekcije. 

 
Iz tabele 12 je razvidno, da se je število dimniških požarov od leta 2009 do 2011 zmanjševalo in je vsako 
leto predstavljalo manjši delež glede na število vseh požarov na objektih. 
 
Odbor za okolje in prostor je septembra 2011 ministrstvu predlagal, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
obrambo zagotovi neposredno povezavo med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in 
ministrstvom zaradi obveščanja o dimniških požarih ter te podatke poveže z državno evidenco 
dimnikarskih storitev. Navedena povezava do 31. 12. 2011 ni bila vzpostavljena. 
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4.4.2.3 Zdravstvena inšpekcija 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb uredbe o dimnikarski službi v zvezi z ogrožanjem človekovega 
zdravja in odpravo s tem povezanih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri opravljanju storitev dimnikarske 
službe, opravlja zdravstvena inšpekcija, organ v sestavi Ministrstva za zdravje. 
 
Večina inšpekcijskih postopkov zdravstvene inšpekcije se začne na podlagi poročila koncesionarja, da bi 
bilo lahko ogroženo človekovo zdravje zaradi zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini. Prijava je 
pravzaprav poročilo koncesionarja, vzrok za prijavo pa ocena izvajalca storitev dimnikarske službe, da 
kurilna naprava predstavlja tveganje za zdravje uporabnika kurilne naprave. Le v nekaj primerih je bil 
povod za začetek inšpekcijskega postopka prijava občanov ali sosedov, ki je bila potem posredovana 
koncesionarju. V tabeli 13 je pregled števila prijav in izrečenih ukrepov zdravstvene inšpekcije v letih 2009, 
2010 in 2011.  
 
Koncesionarji so v poročilih, ki so podlaga za začetek inšpekcijskega postopka zdravstvene inšpekcije, 
največkrat ugotavljali naslednje pomanjkljivosti: 

• odvajanje dimnih plinov po skupnem dimniku iz več vrst kurilnih naprav, ki se uporabljajo za različne 
vrste goriv (tekoča in trdna goriva) – priključki dodatnih kurilnih naprav na sistem odvoda dimnih 
plinov centralne kurjave na trdno gorivo; 

• sistem odvoda dimnih plinov in zajema zgorevalnega zraka ni izveden v skladu s projektno 
dokumentacijo in navodili proizvajalca; 

• ni zagotovljen stalen dotok zgorevalnega zraka do kurilne naprave; 
• neustrezen priklop kurilne naprave na dimnik; povezava med kurilno napravo in dimnikom ni v 

skladu z navodili proizvajalca in ni izvedena plinotesno; 
• vgrajena kurilna naprava, sistem odvoda dimnih plinov in zajem zgorevalnega zraka niso v skladu s 

tehničnimi predpisi in projektno dokumentacijo glede izpolnjevanja zahtev za tesnost; 
• neustrezna izvedba dimnika; poškodba dimovoda; dimnik ni izveden v skladu s tehničnimi predpisi; 
• v prostoru, v katerem je vgrajena kurilna naprava, ni izvedeno prezračevanje oziroma ni izvedeno v 

skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. 

 

Tabela 13:  Pregled števila prijav in izrečenih ukrepov zdravstvene inšpekcije v letih 2009, 2010 in 2011 

Leto Skupno število 
obravnav 

Odločbe Opozorilo po 
ZIN 

Pregledi oziroma 
obravnave brez ukrepa 

2009 23 3 0 20 

2010 37 7 1 29 

2011 363 256 1 106 

Vir: podatki zdravstvene inšpekcije. 

 
Zdravstvena inšpekcija lahko ukrepa le na podlagi ugotovitve, da je lahko ogroženo človekovo zdravje 
zaradi zastrupitve oziroma zadušitve z dimnimi plini. Tega zdravstveni inšpektor ne more ugotoviti sam, 
ker ni strokovnjak za ugotavljanje tehničnih pomanjkljivosti kurilne naprave, in ne more odrejati 
uporabnikom storitev dimnikarske službe, katere pomanjkljivosti morajo popraviti oziroma odpraviti. 
Inšpektor lahko izdaja odločbe o prepovedi uporabe kurilne naprave le na podlagi poročil strokovno 
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usposobljenega organa – osebe, ki opravi pregled kurilne naprave. Če ustrezno usposobljena oseba za 
izvajanje storitev dimnikarske službe v poročilu o pregledu kurilne naprave presodi, da obstajajo takšne 
pomanjkljivosti, ki bi lahko pomenile ogrožanje človekovega zdravja zaradi zastrupitve oziroma zadušitve 
z dimnimi plini, posreduje poročilo zdravstveni inšpekciji, ki izda odločbo o prepovedi uporabe kurilne 
naprave. Ker lahko zdravstvena inšpekcija izda odločbo o prepovedi uporabe kurilne naprave le na podlagi 
poročila ustrezno usposobljene osebe za izvajanje storitev dimnikarske službe o ugotovljenih 
nepravilnostih na kurilni napravi, ocenjujemo, da je pristojnost zdravstvene inšpekcije za nadzor nad 
uredbo o dimnikarski službi nesmotrna. Prepoved uporabe kurilne naprave, na kateri so bile ugotovljene 
nepravilnosti, zaradi katerih je lahko ogroženo človekovo zdravje zaradi zastrupitve oziroma zadušitve z 
dimnimi plini, bi lahko, po naši oceni, izvedla okoljska inšpekcija. V 8. členu pravilnika o dimnikarski 
službi je namreč določeno, "da v primeru, ko je v dimnih plinih male kurilne naprave presežena vrednost 
200 miligramov na kubični meter za ogljikov monoksid, mora uporabnik naprave zagotoviti odpravo 
pomanjkljivosti, ponovne meritve pa se morajo opraviti najkasneje v šestih tednih od ugotovitve 
pomanjkljivosti. Ponovne meritve se opravijo z namenom, da se ugotovi, ali je uporabnik naprave odpravil 
pomanjkljivosti. Če tudi ob ponovnih meritvah emisije ogljikovega monoksida presegajo 200 miligramov 
na kubični meter, mora oseba, ki je izvedla storitev dimnikarske službe, o tem obvestiti okoljsko 
inšpekcijo. Oseba, ki je izvedla storitev dimnikarske službe, mora obvestiti okoljsko inšpekcijo, če ugotovi, 
da koncentracija ogljikovega monoksida v dimnih plinih presega vrednost 600 miligramov na 
kubični meter."  
 
Pristojnost zdravstvene inšpekcije kot dodatne, četrte inšpekcije na področju dimnikarske službe je v 
uredbo o dimnikarski službi vključena od leta 2007. V prvotni uredbi o dimnikarski službi pa vse do njene 
dopolnitve v letu 2007 je bila za vprašanja oziroma problematiko zastrupitev z ogljikovim monoksidom, 
povezanih s kurilnimi napravami, pristojna okoljska inšpekcija. Zdravstvena inšpekcija ocenjuje, da ima od 
vključitve zdravstvene inšpekcije v dimnikarsko uredbo veliko dela s prejetimi klici, dajanjem pojasnil, 
odstopanjem pristojnim organom oziroma drugimi podobnimi opravili (kar ni vključeno v tabelo 13). 
Število zadev, ki so jih dobili v obravnavo, se je po letu 2010 izrazito povečalo, trend iz leta 2011 pa se je 
nadaljeval tudi v letu 2012. 
 

Priporočilo 
Ministrstvo naj ponovno prouči, ali je vključitev zdravstvene inšpekcije v nadzor nad izvajanjem uredbe o 
dimnikarski službi smiselna. 
 

4.5 Strateška ureditev izvajanja dimnikarske službe po poteku 
koncesij 

V revizijskem poročilu 2008 je računsko sodišče ugotovilo, da ministrstvo ob pripravi predloga ZVO-1, s 
katerim se je izvedel prenos dimnikarske službe na državno raven, ni imelo izdelane primerjalne analize o 
tem, da (ali) je koncesioniran način izvajanja dimnikarske službe kot obvezne državne gospodarske javne 
službe boljši od licenčnega načina izvajanja dimnikarske službe. Računsko sodišče je ministrstvu 
priporočilo, naj na podlagi izdelane analize prednosti in slabosti uvedbe licenčnega modela izvajanja 
dimnikarske službe za vlado pripravi predlog načrta aktivnosti izvajanja dimnikarske službe, v katerem naj 
se opredelijo cilji in način izvajanja dimnikarske službe po preteku veljavnosti koncesijskih pogodb z 
izbranimi koncesionarji. 
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4.5.1.a Ministrstvo je v predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov (maj 2011) v okviru 
splošnih predlogov za ureditev dimnikarske službe navedlo, da naj bi se do septembra 2011 izdelali 
"splošni predlogi za ureditev dimnikarske službe". V predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov 
je navedena ocena prednosti koncesioniranega načina izvajanja dimnikarske službe: 

• storitve se izvajajo organizirano pri vseh uporabnikih malih kurilnih naprav, dimovodnih in 
prezračevalnih naprav in ne po naročilu uporabnika; storitve se izvajajo v predpisanih časovnih 
intervalih; 

• uporabniku storitev ni treba naročati, ni treba poročati o stanju naprav nadzornim organom in 
praviloma ga ne nadzorujejo inšpekcijske službe, če so storitve pri njem opravljene; 

• storitve se vsem uporabnikom ponudijo pod enakimi pogoji ne glede na njihovo lokacijo, status, čas 
izvajanja storitev in podobno, kar pomeni, da so storitve vsem uporabnikom dostopne za enako ceno; 

• izvajalci dimnikarske službe morajo zbirati in poročati o vseh podatkih s področja dimnikarske službe 
glede naprav, izmerjenih emisijah dimnih plinov, opravljenih in neopravljenih storitvah, ugotovljenih 
pomanjkljivostih na napravah tako uporabniku kot koncedentu, kar pomeni enostaven in cenejši 
sistem (cena vodenja evidenc je vključena v ceno storitev); 

• pri izvedbi dimnikarskih storitev se upoštevajo kriteriji varstva okolja, požarna varnost, varovanje 
človekovega zdravja in ne zgolj tržna učinkovitost; 

• ker se storitve izvajajo organizirano in sistemsko, so praviloma cenejše kot pri licenčnem ali tržnem 
sistemu zaradi stroškov prevoza in delovanja na trgu; 

• v državah, kjer ni urejenega izvajanja dimnikarskih storitev na koncesioniran način, je število požarov, 
zastrupitev in smrtnih primerov zaradi zastrupitve z dimnimi plini bistveno večje kot pa v državah, 
kjer imajo urejeno strokovno izvajanje storitev dimnikarske službe. 

 
Ministrstvo do priprave predloga akcijskega načrta za spremembo predpisov maja 2011 ni pridobilo ali 
izdelalo nobene strokovne analize prednosti in slabosti licenčnega sistema izvajanja dimnikarske službe in 
ni proučilo možnosti in posledic prehoda iz koncesijskega v licenčni sistem izvajanja storitev dimnikarske 
službe. Na podlagi širšega poznavanja dimnikarske problematike ter pridobljenih znanj in izkušenj je 
ministrstvo razpolagalo le z oceno licenčnega modela: 

• uporabniki bi si lahko sami izbirali izvajalca; 
• prednosti razvoja gospodarskih družb na prostem trgu (na prostem trgu praviloma propadejo slabše 

gospodarske družbe); 
• sistem bi zahteval učinkovit nadzor državnih organov, ki bi moral biti organiziran na območju države 

in ga v okviru sedanjega obsega inšpekcijskih služb ne bi bilo mogoče zagotoviti; 
• cena storitev bi se določala tržno in bi bila odvisna predvsem od stroškovne učinkovitosti 

gospodarskega subjekta129; 
• več težav glede obveščanja uporabnikov, da morajo sami naročati izvedbo dimnikarskih storitev. 
 

                                                      

129  Več možnosti za preživetje in nižje cene naj bi imeli predvsem večji izvajalci zaradi zmanjševanja administrativnih 

stroškov, stroškov razvoja, vodenja gospodarske družbe, zagotavljanja infrastrukturnih objektov in podobno. Z 

izvajanjem storitev v licenčnem sistemu ali prostem trgu bi se stroški storitev povečali zaradi večjih stroškov 
izvedbe storitev (izvajanje storitev na poziv uporabnika storitev dimnikarske službe in ne sistemsko na 

določenem območju, kar še posebej velja za individualne stanovanjske objekte z manjšo gostoto objektov in 

večjo oddaljenostjo izvajalca do uporabnika). Večji bi bili tudi stroški promoviranja posameznih izvajalcev, ki so v 
koncesioniranem sistemu praviloma bistveno nižji. 
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Ministrstvo je v predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov navedlo, da naj bi se pred pripravo 
sprememb in dopolnitev predpisov na področju dimnikarskih storitev poiskala ustrezna institucija, ki bi 
opravila tako tržno kot vrednostno analizo obeh sistemov (predvsem z vidika varstva okolja – zraka, 
energetske učinkovitosti, varstva zdravja in požarne varnosti).  
 

4.5.1.b Ministrstvo do 31. 12. 2011 ni izvedlo oziroma pridobilo primerjalnih analiz, kateri način 
izvajanja dimnikarske službe (koncesijski, licenčni, kombinirani, drug način) bi bil po prenehanju 
koncesijskih pogodb za Republiko Slovenijo ustreznejši, in tudi ni sprejelo nobene odločitve, da se takšna 
analiza izvede. Ministrstvo tudi še ni določilo načina izvajanja dimnikarske službe po preteku koncesij, 
čeprav prve koncesije potečejo v letu 2014. 
 
Pojasnilo ministrstva  
Ministrstvo se načeloma strinja s konceptom prenosa meritev emisij dimnih plinov z ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje 
storitev dimnikarske službe na izvajalce servisnih storitev, vendar pa ta prenos ni enostaven. Prav tako se ministrstvo strinja, 
da je treba k nekaterim storitvam vnesti delno liberalizacijo, ki bo predvsem prinesla samonadzor nad izvajanjem storitev 
koncesionarjev, po drugi strani pa bo omogočila uporabnikom rešitev nerešljivih situacij, ki so nastale po zapletu s 
koncesionarji. Ministrstvo ocenjuje, da še ni ustrezne zakonske podlage za spremembo koncesijskega sistema v drugačen 
sistem in da glede na vsebino evropskih direktiv130 popolna liberalizacija (prepustitev dimnikarskih storitev trgu) ni mogoča. 
Na ministrstvu razmišljajo o delni deregulaciji, da bi se zmanjšal obseg obveznih storitev dimnikarske službe, da se količina 
posameznih storitev (frekvenca) zmanjša na minimum ter da se v sistem vključi usposobljene izvajalce servisnih storitev, pri 
čemer koncesionarji še vedno obdržijo nadzorno funkcijo.  
 
Odbor za okolje in prostor je septembra 2011 ministrstvu predlagal131, da v roku šestih mesecev pripravi 
vizijo dolgoročne ureditve dimnikarske službe glede načina izvajanja (koncesioniranje, licenciranje). Tudi 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je maja 2012 ob ugotovitvi, da ministrstvo ni izvedlo 
aktivnosti na podlagi predloga Odbora za okolje in prostor iz septembra 2011, je ministrstvu ponovno 
naložil132, da prouči možnost za liberalizacijo (delno sprostitev) posameznih storitev dimnikarske službe.  
 

                                                      

130  Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2010/31/EU z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb 
(UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010) in z Direktiva Evropskega Parlamenta in sveta 2008/50/ES z dne 21. maja 2008 

o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 , z dne 11. 6. 2008).  
131 Sklep št. 804-12/11-3/11 z dne 20. 9. 2011. 
132  Sklep št. 804-12/12-1/21 z dne 30. 5. 2012. 



Revizijsko poročilo| IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE 75 

 

 

V zvezi z ureditvijo načina izvajanja dimnikarske službe po preteku obstoječih koncesij ministrstvu 
predlagamo, naj prouči primer Nemčije133. V Nemčiji je namreč obstajal monopol nad izvajanjem storitev 
dimnikarske službe, vendar so bili v letu 2008 spremenjeni predpisi, ki uvajajo delno liberalizacijo storitev 
dimnikarske službe, in tako se pod nadzorom države oziroma zveznih dežel ohranja dimnikarske storitve, 
ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti zdravja, požarne varnosti in varovanja okolja, izvajanje nadzora 
nad izvedenimi storitvami in vodenje evidenc. 
 

Priporočilo 
Ministrstvo naj pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZGJS z dopolnitvijo ZGJS z novimi oblikami 
gospodarskih javnih služb (npr. licence), v katerih bi se lahko delno ali v celoti izvajala gospodarska javna 
dimnikarska služba. 
 

                                                      

133  V Nemčiji so osebe, ki izvajajo storitve dimnikarske službe, svojo dejavnost tradicionalno opravljale izključno 
znotraj svojega območja, enega izmed 8.000 čistilnih okrožij – obstajali so dimnikarski teritorialni monopoli, saj 

uporabniki niso imeli nobene možnosti, da bi si osebo za izvedbo storitve dimnikarske službe izbrali sami. 

Dimnikarske storitve je lahko opravljal le določen okrožni dimnikarski mojster s pomočniki in je imel tudi 
določena javna pooblastila. Prosta dimnikarska delovna mesta se niso razpisovala kot koncesija, temveč je v 

okrožju obstajala dolga zaprta čakalna lista, saj je dimnikarska obrt pogosto ostala v družini, pri čemer 

imenovanje za okrožnega dimnikarskega mojstra ni bilo časovno omejeno. Evropska komisija je vodila postopek 
proti Nemčiji zaradi kršitev pravice do prostega pretoka storitev in pravice do ustanavljanja. Postopki so potekali 

pet let in preden se je Nemčija zaradi kršitev znašla pred Evropskim sodiščem, so leta 2008 le sprejeli spremembo 

predpisov. V novem sistemu bodo "običajni dimnikarji", ki bodo izvajali storitve na področju čiščenja in 
pregledov (uporabniki bodo imeli možnost izbire osebe, ki bo izvedla storitev dimnikarske službe; podatki o teh 

osebah bodo dostopni na spletnem registru in cene storitev se bodo prosto oblikovale) in "pooblaščeni okrožni 

dimnikarji", ki bodo opravljali določene nadzorne naloge – to so naloge, ki se zaradi zagotavljanja varnosti, 
požarne varnosti in varovanja okolja ne morejo prepustiti konkurenci, in ki bi jih sicer moral opravljati nek 

državni organ. Gre za javne naloge (javna pooblastila), ki se bodo po določnem prehodnem obdobju podeljevale 

na osnovi razpisa za sedem let. V novem sistemu se bodo ohranila okrožja, znotraj katerih bo "pooblaščeni 
okrožni dimnikar" nadzoroval, ali so predpisana dimnikarska dela dejansko opravljena; poleg nadzornih funkcij 

bodo "pooblaščeni okrožni dimnikarji" lahko opravljali tudi naloge čiščenja in pregledovanja, v konkurenci z 

drugimi osebami za izvedbo storitev dimnikarske službe in tudi izven svojega okrožja in bo "pooblaščeni okrožni 
dimnikar" vodil knjigo oziroma evidenco kurilnih naprav, po kateri bo opravljal nadzor, ali se predpisana 

dimnikarska dela redno izvajajo in opravljal preglede kurišč ter preverjal delovanje in požarno ter 

okoljevarstveno varnost naprav – dvakrat v sedemletnem obdobju imenovanja. Pri tem bo lastnikom izdal pisni 
sklep, katera dimnikarska dela in v kakšnih rokih se morajo opraviti itn. 
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5. MNENJE 
Revidirali smo pravilnost ter uspešnost in učinkovitost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri 
vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 
in 2011, ki od 10. 2. 2012 nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in h kateremu so se 
pridružila delovna področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na okolje. 
 

5.1 Mnenje o pravilnosti poslovanja  

Revidirali smo pravilnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje 
dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011. 
 
Negativno mnenje 
 
Ugotovili smo, da Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2009, 2010 in 2011 ni poslovalo v skladu s 
predpisi v naslednjih primerih:  

• koncesionarjema na dimnikarskih območjih Hrastnik in Postojna ob pripojitvi in statusnih 
spremembah ni izdalo dovoljenja za prenos koncesije, oziroma po izdanem dovoljenju za prenos ni 
sklenilo koncesijske pogodbe z univerzalnim pravnim naslednikom koncesionarja – točka 2.1.4.a;  

• po stečaju koncesionarja na dimnikarskem območju Beltinci ni izbralo novega koncesionarja – 
točka 2.1.4.b;  

• ni izvedlo nobenega odvzema koncesije in tudi ni začelo postopkov za odvzem koncesije (razen za 
eno dimnikarsko območje) pri koncesionarjih na 133 dimnikarskih območjih zaradi kršitev Uredbe o 
načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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 ter kršitev koncesijskih 
pogodb, za katere je predviden odvzem koncesije oziroma enostranski odstop od koncesijske 
pogodbe – točka 2.1.5; 

• do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske 
službe, čeprav bi ju moralo voditi od 1. 1. 2007 – točki 2.2.1.a in 2.2.2.a; 

• ni pripravilo spletne aplikacije, s katero bi koncesionarji posredovali podatke o vpisih, izbrisih in 
spremembah podatkov o malih kurilnih napravah ter podatke o izvedenih storitvah dimnikarske 
službe – točki 2.2.1.b in 2.2.2.b; 

• ni pripravilo in izdalo obrazcev za spremljanje izvajanja dimnikarske službe oziroma posredovanje 
podatkov v evidenco kurilnih naprav – točka 2.2.1.c. 

 
Menimo, da je bilo poslovanje Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje 
dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011 zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, v pomembnem neskladju s predpisi. 
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5.2 Mnenje o uspešnosti in učinkovitosti poslovanja 

Revidirali smo uspešnost in učinkovitost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavitvi 
pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011.  

5.2.1 Mnenje o uspešnosti poslovanja 

Ministrstvo za okolje in prostor ni bilo uspešno pri zagotovitvi izbora koncesionarja na osmih 
dimnikarskih območjih, saj do 31. 12. 2011 ob pripojitvi in statusnih spremembah dveh koncesionarjev ni 
določilo novih koncesionarjev; po stečaju enega koncesionarja ni izbralo novega, na petih dimnikarskih 
območjih pa so izvajali dimnikarsko službo izvajalci, ki niso bili koncesionarji. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni bilo uspešno pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe 
in nadzoru nad izvajanjem dimnikarske službe, saj do 31. 12. 2011 ni vzpostavilo in vodilo evidence 
kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni bilo uspešno pri izpolnitvi ciljev, navedenih v Predlogu akcijskega 
načrta za spremembo dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike, saj do načrtovanih 
rokov ni pripravilo vseh predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki urejajo delovanje dimnikarske 
službe, ali pripravilo novih predpisov. Do 31. 12. 2011 Ministrstvo za okolje in prostor ni sprejelo ali 
predlagalo v sprejem nobenega predpisa. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni bilo uspešno pri izpolnitvi cilja, določenega v Predlogu akcijskega 
načrta za spremembo dimnikarskih predpisov in ureditev dimnikarske problematike, saj do načrtovanega 
roka septembra 2011, in tudi do 31. 12. 2011, ni pripravilo splošnega predloga za ureditev dimnikarske 
službe, ki bi vključeval proučitev možnih načinov izvajanja dimnikarske službe po poteku obstoječih 
koncesij.  

5.2.2 Mnenje o učinkovitosti poslovanja 

Ministrstvo za okolje in prostor ni bilo učinkovito v postopkih odločanja o prenosu koncesij, saj je imelo 
na dan 31. 12. 2011 v reševanju 26 vlog za prenos koncesij, ki so jih predložili koncesionarji za odstop 
koncesije na posameznem dimnikarskem območju, in je do 31. 12. 2011 izdalo le dve soglasji za prenos 
koncesij, vendar z novima koncesionarjema ni sklenilo koncesijskih pogodb.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor v letih 2009, 2010 in 2011 ni izvajalo ustreznega nadzora nad 
izpolnjevanjem pogojev koncesionarjev glede števila zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe in njihove strokovne usposobljenosti, saj ni pridobilo poročil o kadrovski zasedenosti in 
odgovornih osebah ter ni izvajalo ukrepov proti koncesionarjem, ki niso poročali ali niso imeli zadostnega 
števila zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe. Ministrstvo za okolje in prostor evidence 
o kadrovski zasedenosti koncesionarjev ni posodobilo, kar ni omogočalo učinkovitega nadzora nad 
koncesionarji, nadzor pa je izvajalo le formalno, ne pa tudi dejansko.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni izdelalo evidence o plačilu letnih zavarovalnih premij za zavarovanje 
odgovornosti koncesionarjev za škodo, ki bi jo koncesionarji povzročili pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem dimnikarske dejavnosti, in do 31. 12. 2011 od 34 koncesionarjev ni pridobilo veljavnih 
zavarovalnih polic za vsa tri leta – 2009, 2010 in 2011.  
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Ministrstvo za okolje in prostor ni pridobilo poročil o opravljanju dimnikarske službe od koncesionarjev 
na šestih dimnikarskih območjih za leto 2009 in od koncesionarjev na dveh dimnikarskih območjih za 
leto 2010. Večine podatkov iz poročil o opravljanju dimnikarske službe in o drugih okoliščinah, ki vplivajo 
na izvajanje koncesijske pogodbe, ni analiziralo. Ministrstvo za okolje in prostor ni vzpostavilo in vodilo 
evidence kurilnih naprav in tudi ne evidenc storitev dimnikarske službe ter od koncesionarjev ni zahtevalo 
poročil o spremembah števila kurilnih naprav in opravljenih storitvah, zato ni bilo mogoče določiti 
pravilnega števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje dimnikarske službe na posameznem 
dimnikarskem območju, poleg tega ni moglo vedeti, kakšen obseg in vrsta storitev dimnikarske službe bi 
morali biti izvedeni na posameznem dimnikarskem območju. S tem ni vzpostavilo pogojev za učinkovit 
nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe po dimnikarskih območjih in nad koncesionarji. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni sprejelo oziroma predlagalo v sprejem nobene spremembe in 
dopolnitve predpisov ali novega predpisa, ki bi natančneje urejal delovanje in pravila dimnikarske službe, 
ter ni določilo, katere tehnološke postopke obsega prvi pregled male kurilne naprave, in kakšna naj bi bila 
strokovna usposobljenost osebe, ki ga opravi. Prav tako ni izvedlo primerjave prednosti in slabosti 
licenčnega modela izvajanja dimnikarske službe s koncesijskim ter ni analiziralo možnosti in posledice 
morebitnega prehoda na licenčni sistem po prenehanju veljavnosti koncesijskih pogodb za Republiko 
Slovenijo.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor pred spremembami cene minute storitev dimnikarske službe v letih 2009 
in 2010 ni izdelalo kalkulacije cene storitev dimnikarske službe in ni izvedlo analize prednosti in slabosti 
zaračunavanja cen storitev dimnikarske službe po časovnih normativih ter po tarifnem načinu, zato je 
vsako leto spreminjalo obračunski sistem in povzročalo nejasnosti pri izvajalcih in uporabnikih storitev 
dimnikarske službe. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor ni izvedlo nobenega odvzema koncesije, kljub ugotovljenim kršitvam 
predpisov in koncesijskih pogodb in na katere ga je opozarjalo tudi pristojno delovno telo Državnega 
zbora Republike Slovenije. V letu 2009 ni izvajalo strokovnih nadzorov nad koncesionarji in do 
31. 12. 2011 ni začelo z izvedbami strokovnih nadzorov pri vseh koncesionarjih, ki jih je načrtovalo, od že 
začetih strokovnih nadzorov pa je zaključilo le enega. 
 
Inšpekcija za okolje in naravo je obravnavala le del prejetih prijav v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe, 
pri čemer se je odstotek obravnavanih prijav celo zmanjševal, saj je v letu 2009 obravnavala tretjino 
prejetih prijav, v letu 2010 četrtino, v letu 2011 pa komaj petino prejetih prijav, zato inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem dimnikarske službe ni bil učinkovit. Menimo, da sodelovanje med Ministrstvom za okolje 
in prostor in Inšpekcijo za okolje in naravo ni bilo zadovoljivo in ni pripomoglo k učinkovitemu nadzoru 
nad izvajanjem dimnikarske službe. 
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6. ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA 

POROČILA 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu 
sodišču odzivno poročilo. 
 
Odzivno poročilo mora vsebovati: 

1. navedbo revizije, na katero se nanaša, 
2. kratek opis nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo, in 
3. izkaz popravljalnih ukrepov. 

 
Izkaz popravljalnih ukrepov mora obsegati navedbo popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila 
o izvedenih popravljalnih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti. 
 
Popravljalni ukrepi Ministrstva za kmetijstvo in okolje se morajo nanašati na:  

1. vodenje evidence kurilnih naprav in storitev dimnikarske službe: 

- pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za vzpostavitev in 
vodenje evidence kurilnih naprav in evidence storitev dimnikarske službe – točki 4.1.1.1 in 4.1.1.2,  

- pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izdajo obrazcev za 
vpis in izbris kurilnih naprav v evidenco oziroma iz evidence kurilnih naprav in dokazilo o izdanem 
obrazcu za poročilo o prvem pregledu male kurilne naprave – točka 2.2.1.c; 

2. predložitev posodobljenega seznama ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe, zaposlenih pri koncesionarjih, ki izvajajo dimnikarsko službo na posameznih dimnikarskih 
območjih ter predložitev dokazil o začetku postopkov za odvzem koncesij koncesionarjem, ki ne 
izpolnjujejo pogojev glede zaposlenih; seznam mora biti izdelan – točka 4.1.2.1: 

- po dimnikarskih območjih – z navedbo ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev 
dimnikarske službe, ki na dimnikarskem območju izvajajo dimnikarsko službo, in z navedbo 
odstotka zasedenosti na dimnikarskem območju; 

- po posameznih ustrezno usposobljenih osebah za izvajanje storitev dimnikarske službe – z 
navedbo vseh dimnikarskih območij, kjer posamezna oseba izvaja dimnikarsko službo, z navedbo 
odstotka zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju in z navedbo skupnega odstotka 
zasedenosti; 

3. pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za pripravo sprememb 
predpisov oziroma pripravo novih predpisov, ki urejajo delovanje dimnikarske službe, s katerimi bo 
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določilo, katere tehnološke postopke obsega prvi pregled male kurilne naprave, ter kakšna naj bo 
strokovna usposobljenost osebe, ki ga opravi, ter opredelilo pravila dimnikarske stroke (standarde, 
smernice, navodila, priporočila), ki jih morajo pri izvajanju dimnikarske službe upoštevati 
koncesionarji, pri nadzoru nad izvajanjem dimnikarske službe pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ter pristojne inšpekcijske službe – točka 4.2.2.a; 

 

4. pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izvedbo ponovne 
proučitve, katere vrste dimnikarskih storitev in kolikšen letni obseg storitev je treba izvesti na 
posamezni vrsti kurilne naprave, ter jasno opredeliti vsebine storitev dimnikarske službe, ki morajo 
biti vsako leto izvedene na kurilni napravi, in obseg teh storitev – točka 4.3.1; 

 

5. pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izdelavo kalkulacije cene 
storitev dimnikarske službe – točka 4.3.2; 

 

6. pripravo načrta aktivnosti z navedbo aktivnosti, rokov in odgovornih oseb za izdelavo primerjalne 
ekonomske analize stroškov in koristi izvajanja dimnikarske službe na koncesioniran in licenčni način, 
ki naj predstavljata podlago za odločitev o prihodnji ureditvi dimnikarske službe, ter predvideti 
možnosti in posledice morebitnega prehoda s koncesijskega na licenčni sistem oziroma na kakšen 
drug način izvajanja dimnikarske službe – točka 4.5. 

 
Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba 
uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom. 
 
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o popravljalnih 
ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZRacS-1. 
Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. 
 
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori odgovorna 
oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če uporabnik javnih 
sredstev, ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev odzivnega 
poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši 
obveznost dobrega poslovanja134. Prav tako opozarjamo, da se neresnične navedbe v odzivnem poročilu 
obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1). 
 
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje krši 
obveznost dobrega poslovanja, bo ravnalo v skladu s sedmim do štirinajstim odstavkom 29. člena ZRacS-1. 
 
 

                                                      

134  3. točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije. 
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7. PRIPOROČILA 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za izboljšanje poslovanja pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske 
službe in nadzoru nad njenim izvajanjem priporočamo, naj: 

• predlaga spremembo zakonodaje, da bo mogoče v okviru "aplikacije Evi-Dim in podatkovne baze 
državne javne službe dimnikarstva" vzpostaviti in voditi: 

- javno evidenco ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe, zaposlenih 
pri koncesionarjih, na posameznem dimnikarskem območju, z revizijsko sledjo; 

- pregled nad vsemi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje dimnikarske službe na posameznem 
dimnikarskem območju; ministrstvo naj izdela in vodi seznam dimnikarskih območij z navedbo 
koncesionarjev, zaposlenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe, njihove strokovne 
usposobljenosti in odstotka zasedenosti na posameznem dimnikarskem območju, podatkov o 
zavarovalnih policah in plačilu letnih premij ter poročilih koncesionarjev o izvajanju dimnikarske 
službe; 

• prouči ustreznost določil 24.a člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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, ki določa, da sme koncesionar (odstopnik koncesije) pravice in obveznosti iz 
koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na novega koncesionarja (prevzemnika koncesije) le s 
predhodnim dovoljenjem ministrstva, in naj koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa ter s tem 
zagotovi konkurenčnost in enake možnosti za vse izvajalce, ki bi želeli pridobiti koncesijo, v internih 
aktih pa naj določi proces odločanja o prenosu koncesij, z roki in odgovornimi osebami, če meni, da je 
obstoječi način prenosa koncesij primeren; 

• z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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 ali s 
Pravilnikom o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov predpiše 
postopek spremembe števila kurilnih naprav na dimnikarskih območjih, določi rok, ko morajo 
koncesionarji sporočiti spremembo števila kurilnih naprav (npr. na določeno časovno obdobje, ob 
spremembi števila kurilnih naprav za določen odstotek in podobno), in predpiše dokazila, ki jih 
morajo predložiti koncesionarji; 

• načrtuje strokovne nadzore nad koncesionarji tudi na podlagi ugotovitev okoljske inšpekcije; 
• v Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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 vključi 
določilo, da lahko dimnikar opravlja tržno dejavnost oziroma storitve, ki ne spadajo med storitve 
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obvezne državne gospodarske javne dimnikarske službe, če od uporabnika storitve pridobi podpisano 
naročilnico z navedbo storitve in cene, s katero uporabnik soglaša oziroma naroča izvedbo storitve in 
bo izvajalcu izvedbo storitve tudi plačal; ob tem naj določi tudi sankcije (globe) za kršitev te določbe, 
ki bi jih izrekala tržna inšpekcija, in tako kršitev določi tudi kot razlog za odvzem koncesije; 

• ponovno prouči, ali je vključitev zdravstvene inšpekcije v nadzor nad izvajanjem Uredbe o načinu, 
predmetu in pogojih izvajanja obvezne 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 smiselna; 

• po opravljeni analizi stroškov in koristi izvajanja dimnikarske službe pripravi predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o gospodarskih javnih službah z dopolnitvijo z novimi oblikami gospodarskih 
javnih služb (npr. licence), v katerih bi se lahko delno ali v celoti izvajala gospodarska javna 
dimnikarska služba. 

 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali 
drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Igor Šoltes, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Prilogi: 2 
 
 
 
Poslano: 

1. Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, priporočeno s povratnico; 
2. Karlu Viktorju Erjavcu, priporočeno; 
3. dr. Roku Žarniću, priporočeno; 
4. Francu Bogoviču, priporočeno; 
5. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
6. arhivu, tu. 
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8. PRILOGI 
Priloga 1: Seznam koncesionarjev – izvajalcev dimnikarske službe v Republiki Slovenii 
 

Št. Koncesionar – izvajalec dimnikarske službe Število koncesijskih pogodb 

1. ABD Dimnikarstvo Murska Sobota, d. o. o., Murska Sobota 9 

2. Arty Rodošek, s. p., Maribor 5 

3. Celjski dimnikarji, d. o. o., Celje 1 

4. Čisto okolje KDN, d. o. o., Gornja Radgona 1 

5. Čiščenje DK naprav, d. o. o., Martjanci 9 

6. Dimko, d. o. o., Škofja Loka 4 

7. Dimnik, Radenski vrh, d. o. o., Radenci 4 

8. Dimnikar Radeče, d. o. o., Radeče 1 

9. Dimnikarji, d. o. o., Zagorje ob Savi 1 

10. Dimnikarska služba Vehovar, d. o. o., Maribor 7 

11. Dimnikarski energetski servis, d. o. o., Sežana 4 

12. Dimnikarski mojster S.O.S. Ismet Okić, s. p., Ljubljana 3 

13. Dimnikarstvo, d. o. o. Celje, Celje 6 

14. Dimnikarstvo – Mertive emisij, Kasim Alić, s. p., Ljubljana 3 

15. Dimnikarstvo Ana Jelančić, s. p., Sevnica 8 

16. Dimnikarstvo Brezak Stjepan, s. p., Rogaška Slatina 1 

17. Dimnikarstvo Dimko, d. o .o., Maribor 4 

18. Dimnikarstvo Dovrtel, d. o. o., Kranj 10 

19. Dimnikarstvo Esad Čatić, s. p., Ribnica 3 

20. Dimnikarstvo Idrija, Stanko Šukalo, s. p., Idrija 1 

21. Dimnikarstvo in sanacija dimnikov Fadil Okić, s. p., Sodražica 6 
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Št. Koncesionar – izvajalec dimnikarske službe Število koncesijskih pogodb 

22. Dimnikarstvo Jože Klobasa, s. p., Lenart v Slovenskih Goricah 2 

23. Dimnikarstvo Kamin, d. o. o., Maribor 4 

24. Dimnikarstvo Kraner Vincencij Kralj, s. p., Logatec 1 

25. Dimnikarstvo Kukovec, s. p., Komen 1 

26. Dimnikarstvo Lapuh, d. o. o., Slovenske Konjice 3 

27. Dimnikarstvo Litija Franc Dobravec, s. p., Litija 3 

28. Dimnikarstvo Maribor, d. o. o., Maribor 3 

29. Dimnikarstvo Marjan Mihelčič, s. p., Novo mesto 3 

30. Dimnikarstvo Primc, d. o. o., Ljubljana 8 

31. Dimnikarstvo Samo Pavlič, s. p., Kojsko 1 

32. Dimnikarstvo Slavko Pirih, s. p., Tolmin 3 

33. Dimnikarstvo Talaber, d. o. o., Maribor 2 

34. Dimnikarstvo Uroš Verač, s. p., Medvode 1 

35. Dimnikarstvo Završnik, d. n. o., Ptuj 5 

36. Dimnikarstvo Zemljič Iztok, s. p., Planina pri Rakeku 1 

37. Dimnikarstvo Županek, d. o. o., Maribor 5 

38. Dimnikarstvo, Primož Rauter, s.p., Bohinjska Bistrica 3 

39. Dimnikarstvo Lavrič, d. o. o., Komen 1 

40. Durot, d. o. o., Pesnica pri Mariboru 3 

41. E. D. T. servis, d. o. o., Koper 2 

42. Eko dim, d. o. o., Ravne na Koroškem 27 

43. Eko dimnik, d. o. o., Grosuplje 1 

44. Ekoenergetika – dimnikarstvo, d. o. o., Ormož 7 

45. Energetski servis E.S., d. o. o., Ljubljana 5 

46. Energodim, d. o. o., Rakek 1 

47. Kamin Beltinci, d. o. o., Beltinci 1 

48. Kaminko Konjiček-Pušnik, d. n. o., Zgornja Hajdina 2 

49. KDS Ljutomer, d. o. o., Ljutomer 5 

50. Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., Ormož 4 

51. Lepoša dimnikarstvo, d. o. o., Trbovlje 1 

52. Medial Lendava, d. o. o., Lendava 1 
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Št. Koncesionar – izvajalec dimnikarske službe Število koncesijskih pogodb 

53. RŠA Vlek, d. o. o., Turnišče 1 

54. SDG, d. o. o., Domžale 2 

55. STO-servis, d. o. o., Ljubljana 4 

56. Toplarna Hrastnik, d. o. o., Hrastnik 1 

 
 



86 IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE | Revizijsko poročilo 

 

 

Priloga 2: Vsebina predloga akcijskega načrta za spremembo predpisov 
 
V predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov, v osnutku uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o dimnikarski službi in v osnutku uredbe o oskrbovalnih standardih so bile predvidene naslednje 
spremembe: 

1. Spremembe in dopolnitve uredbe o dimnikarski službi – predlagane spremembe/dopolnitve: 

• dopolnitev obsega storitev dimnikarske službe; 
• dopolnitev pogojev za potencialnega koncesionarja pri prijavi na javni razpis za podelitev 

koncesije; preverjanje znanja zaposlenih koncesionarja, ki ga opravi ministrstvo; ministrstvo lahko 
– poleg že predpisanih – določi nova merila za izbiro koncesionarjev na javnih razpisih; 
sprememba pri imenovanju članov strokovne komisije za ocenjevanje ponudb; 

• vključitev določil glede usposabljanja in izobraževanja oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe z vsebino in obvezno kvoto ur na letni ravni; 

• sprememba in dopolnitev določb glede poročanja vodenja evidence kurilnih naprav in evidence 
storitev dimnikarske službe; 

• ureditev pravic in dolžnosti/obveznosti koncesionarjev v posebnem poglavju uredbe o 
dimnikarski službi; 

• skrajšanje koncesijskega obdobja z osem na šest let; 
• določila glede vpisa in izbrisa v evidenco kurilnih naprav in izvedbe prvega pregleda se prenesejo 

v uredbo o oskrbovalnih standardih; 
• proučitev naslednjih možnosti (navedeno v predlogu akcijskega načrta za spremembo predpisov): 

- pregled možnosti, da se posamezne storitve dimnikarske službe izločijo iz javne službe; 
- natančnejša določitev vloge ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 

službe v procesu ugotavljanja pomanjkljivosti pri gradnji in predvsem pri zahtevah glede 
vzdrževanja stavb in vgrajenih naprav; 

- določitev potrebnega števila ustrezno usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske 
službe, zaposlenih pri koncesionarju, ko se zmanjša število kurilnih naprav (npr. daljinsko 
ogrevanje); 

- proučitev možnosti, da bi lahko večje število izvajalcev dimnikarske službe na dimnikarskem 
območju izvedlo prvi pregled kurilne naprave (in ne le izbrani koncesionar); 

- dopolnitev določil glede poročanja o opravljanju dimnikarske službe in priprava enotnih 
obrazcev za poročilo o prvem pregledu, poročilo o letnem pregledu, poročilo o ponovnem 
oziroma kontrolnem pregledu ter poročilo o opravljenih meritvah. 

2. Sprememba pravilnika o dimnikarski službi oziroma sprejetje uredbe o oskrbovalnih standardih – z 
uredbo o oskrbovalnih standardih bi: 

• natančno določili vsebino posameznih storitev dimnikarske službe; 
• spremenili frekvence opravljanja posameznih storitev – jasnejša opredelitev, kdaj je treba 

posamezne storitve opraviti pogosteje oziroma redkeje kot je predpisano; 
• več odgovornosti prenesli na ustrezno usposobljeno osebo za izvajanje storitev dimnikarske 

službe v delu, ki se nanaša na strokovno oceno, koliko čiščenj potrebuje posamezna kurilna in 
dimovodna naprava (morebitna uvedba načrta izvedbe storitev); 

• dopolnili predpis z določilom, da se prvi pregled nanaša tudi na pomožne in prezračevalne 
naprave, ki so že vključene v obstoječo ceno prvega pregleda; določili periode čiščenja kurilnih 
naprav, ki ne obratujejo redno. 
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3. Sprejem Uredbe o meritvah emisij za male kurilne naprave ali vključitev področja merjenja emisij 
dimnih plinov iz malih kurilnih naprav v uredbo o oskrbovalnih standardih – predlagane 
spremembe/dopolnitve: 

• ureditev področja meritev emisij dimnih plinov (na tem področju so predpisi pomanjkljivi, deloma 
se področje ureja z Uredbo o emisiji snovi iz malih in srednjih kurilnih naprav135, dodatno pa je 
treba urediti področje emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav); 

• pri merjenju emisij dimnih plinov iz malih kurilnih naprav s predpisi ni urejeno, katere vrste 
merilnih naprav se sme uporabljati, na kakšen način in pri katerih ustanovah se umeri te merilne 
naprave, ter kakšen je postopek izvedbe meritev – vprašljive so vse meritve, ki jih izvajajo 
ustrezno usposobljene osebe za izvajanje storitev dimnikarske službe, pa tudi serviserji, saj v 
Republiki Sloveniji še ni akreditirane institucije za umerjanje merilnikov dimnih plinov; zgolj 
prenos storitve – meritev emisij dimnih plinov – z enega subjekta na drugega še ne bo odpravil 
temeljnega problema: točnosti in zanesljivosti meritev; v skladu s tem je treba pripraviti ustrezne 
nove predpise; 

• ministrstvo se strinja s prenosom meritev emisij dimih plinov od ustrezno usposobljenih oseb za 
izvajanje storitev dimnikarske službe na serviserje, vendar je pri prenosu treba upoštevati, da 
storitev sodi v obseg storitev javne službe, ki je določen z uredbo o dimnikarski službi in 
koncesijskimi pogodbami; če bi se obseg storitev spremenil, je država odškodninsko odgovorna 
koncesionarjem za del izpada njihovega dohodka; prav tako je treba določiti način, s katerim se bo 
izvajalcem podelilo javno pooblastilo za izvedbo meritev dimnih plinov (npr. licence, vpis v 
evidenco pri ministrstvu, drug način). 

4. Aktivnosti v zvezi s cenikom storitev dimnikarske službe – predlagane spremembe/dopolnitve: 

• priprava navodil o uporabi cenika storitev dimnikarskih storitev (navodila bi uredila nejasnosti pri 
uporabi obstoječega cenika: kako obračunavati posamezne storitve, kdaj se sme posamezna 
postavka uporabljati posebej, kaj pomeni paket storitev in podobno; omogočala bi tržni inšpekciji 
kaznovanje koncesionarjev, ki bi kršili cenik); 

• predlog za izvedbo ekonomske analize za pravilno oceno stroškov oziroma določitev utemeljenih 
cen dimnikarskih storitev na področju oskrbovalnih standardov in področju meritev emisij dimnih 
plinov. 

 

                                                      

135  Uradni list RS, št. 23/01. 






