
Priloga 1 

Preglednica 1: Normativi delovnega časa, potrebnega za izvedbo posameznih dimnikarskih storitev.  

 

                                                           
1 Obračuna se najmanj 10 minut, nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku. 
2 Čiščenje plinskih kurilnih naprav do 50 kW, talna izvedba z ventilatorskim gorilnikom s plamenico/kuriščem (gre za identično peč, kot je 
peč na EL kurilno olje, le da obratuje na plin). Navedeno se ne nanaša na stenske kurilne kotle na plin. 
3 Glej opombo 2. 
4 Če je na dimovodno napravo priključenih več peči s skupno močjo nad 50 kW, se obračun opravi po porabljenem času. 

Zap. 
štev. 

VRSTA STORITVE Količina delovnega časa, 
potrebna za izvedbo 
storitve v minutah 

1 pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW 
 

1.1 prvi pregled kurilne in dimovodne naprave 158 

1.2 redni pregled  kurilne in dimovodne naprave 15 

1.3 izredni pregled kurilne in dimovodne naprave po porabljenem času
1
 

2 pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW  

2.1 prvi,  redni,  izredni pregled po porabljenem času
1
 

3 čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW  
(uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) 

 

3.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 25 

3.2 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče, plinasto
2
 gorivo 44 

3.3 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo 36 

3.4 redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoča, 
plinasta

3
 in trdna goriva 

47 

3.5 redno mehansko čiščenje male specialne kurilne naprave na trdno gorivo 64 

3.6 redno mehansko čiščenje dimovodne in  male specialne kurilne naprave na 
trdno gorivo 

75 

4 čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW   

4.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave
4
, male kurilne naprave po porabljenem času

1
 

5 izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali 
kemično 

 

5.1 izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se 
izvaja mehansko ali kemično 

po porabljenem času
1
 in 

materialu 

6 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na 
tekoče in plinasto gorivo 

 

6.1 Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini 29 

7 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na 
trdno gorivo 

 

7.1 Prve, občasne, izredne  meritve emisij snovi z dimnimi plini po porabljenem času, 
vendar ne več kot 60 minut

1
 

8 meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW  

8.1 Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini po porabljenem času
1
 

9 informiranje uporabnika dimnikarskih storitev    

9.1 informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih 
kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih 
kurilnih naprav 

7 

10 odstranjevanje katranskih oblog   

10.1 odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih 
kurilnih naprav in se izvaja  mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi 
postopki 

po porabljenem času
1
 in 

materialu 


