Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni listi SRS, št. 16/74, RS, št. 14/90),
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95), 32. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur.l RS, št. 32/93), 3. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št. 16/01) in 11. člena Statuta Občine Naklo
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/99), je Občinski svet občine Naklo na svoji 20. seji, dne 05.
07. 2001 sprejel

ODLOK
O IZVAJANJU IN PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE PREGLEDOVANJA,
NADZOROVANJA IN ČIŠČENJA KURILNIH NAPRAV, DIMNIH VODOV
IN ZTAČNIKOV, ZARADI VARSTVA ZRAKA, SKRAJŠANO:
ODLOK O DIMNIKARSKI SLUŽBI
I. Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom občina Naklo kot koncedent določa predmet
koncesije, pogoje za pridobitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije,
način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi
s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter zaradi varstva zraka.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka ( v
nadaljevanju: dimnikarska služba.)
3. člen
Uporabniki sredstev dimnikarske službe so fizične in pravne osebe na območju občine Naklo,
ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 5. člena tega odloka.
II. Izvajanje
4. člen
Gospodarska javna služba iz 2, člena tega odloka se na podlagi koncesije opravlja na
celotnem območju občine Naklo.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
- male kurilne naprave na vsa goriva,
- srednje kurilne naprave na vsa goriva
- pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav;
- naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave;
- druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav.
6. člen
(1) Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav, ter dimnih
vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in

pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah ali druge
emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76 in Uradni list RS, št. 70/96) v nadaljevanju: pravilnik.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vse naprave iz 5. člena tega odloka
čistijo enkrat letno.
7. člen
(1) V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti strokovni pregled kurilnih
naprav, dimnih vodov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav iz 5. člena tega
odloka o objektih.
(2) Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz 1. odstavka tega člena pisno seznaniti
uporabnika teh naprav.
(3) Koncesionar je za pregled iz 1. odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda
kurilnih, dimovodnih in drugih naprav iz 5. člena tega odloka.
8. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
- preglede naprav iz 5. člena tega odloka;
- vodenje evidenc o napravah iz 5. člena tega odloka ;
- meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav iz 5. člena tega odloka;
- pripravljal mnenja k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 5. člena tega
odloka;
- čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog
v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih;
- druge storitve, ki jih določa zakon ali podzakonski akt.
9. člen
(1) Koncesionar mora izvajati koncesionarno javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom
svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjevanje vseh
kurilnih naprav , dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav povezanih z delovanjem kurilnih
naprav, v skladu s pogoji, ki jih podpiše koncedent z zakonom in pravilnikom.
(2) Koncesionar je dolžan o pomanjkljivostih na napravah iz 5. člena odloka, ki jih ugotovi pri
opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom,
zdravstvena varnost oziroma obstaja druga nevarnost, obvestiti uporabnika in mu določiti rok
za odpravo pomanjkljivosti. Koncesionar je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti
odpravljene ter v kolikor niso obvestiti koncendenta ali pristojno inšpekcijsko službo.
III. Financiranje
10. člen
Cena za opravljanje storitve dimnikarske službe se določa ločeno za storitve čiščenja in
pregleda naprav iz 5. člena tega odloka.
11. člen
(1) Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije plačati koncedentu plačilo za
koncesijo v višini najmanj 3% od fakturirane vrednosti storitev ustvarjene z izvajanjem
dimnikarske službe v preteklem letu.
(2) Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek občine in se uporabljajo za razvoj
lokalnih služb varstva okolja.

VI. Uporabniki storitev dimnikarske službe
12. člen
(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
- kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe;
- zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih, prezračevalnih
naprav (v nadaljevanju:kataster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;
- dovoliti prost dostop do naprav, ki jih čistijo;
- prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in nuditi koncesionarju
potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc, ki se nanašajo nanj v zvezi z
izvajanjem dimnikarske službe;
- obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah iz 5. člena
tega odloka in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zraku;
- za nove in rekonstruirane naprave iz 5. člena tega odloka naročiti pri koncesionarju
izdelavo strokovnega mnenja tako imenovanega prvega pregleda in prve meritve o
njeni primernosti;
(2) Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz 1. odstavka tega člena je koncesionar dolžan o tem
takoj obvestiti koncedenta in pristojni inšpektorat.
13. člen
Uporabniki morajo uporabiti storitve, ki so predmet koncesije na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.
14. člen
(1) Koncesionar mora najmanj petnajst dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom
naprav iz 5. člena tega odloka o tem obvestiti uporabnika.
(2) Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav iz 5. člena tega
odloka najkasneje po drugem prejetem obvestilu.
15. člen
Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporabnika opraviti storitev koncesionirane
gospodarske javne službe v najkrajšem možnem času.
V. Druge določbe
16. člen
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja koncesionarske javne službe obvestiti uporabnike
o pogojih uporabe storitev, rokih in načinu čiščenja oziroma pregleda, določenimi z zakonom,
pravilnikom in tem odlokom.
17. člen
(1) Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom
(2) Obseg in način vodenja katastra in način zbiranja podatkov predpiše občinska uprava
občine Naklo, če z zakonom oziroma pravilnikom ni drugače določeno.
(3) Kataster je last koncedenta.
(4) Koncesionar mora koncedentu sproti pošiljati ažurirane podatke, ki so predmet katastra.

VI: Kazenske določbe
18. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob drugem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oz.
pregledovanju naprav iz 5. člena tega odloka ne omogoči opraviti storitev, se za prekršek
kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 sit (14. člen).
19. člen
(1) Če uporabnik, ki je pravna oseba ob drugem obvestilu koncesionarja o čiščenju oz.
pregledovanju naprav iz 5. člena tega odloka ne omogoči opraviti storitev, se kaznuje za
prekršek v skladu s četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimnikarski službi (14. člen).
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v skladu s četrto alineo druge točke 14.
člena zakona dimnikarski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je storila
prekršek (14. člen).
VII: Končne določbe
20. člen
Splošni pogoji v zvezi s koncesijo so določeni z Odlokom občine Naklo o koncesioniranih
gospodarskih službah v Občini Naklo.
21. člen
Po uveljavitvi tega odloka prenehajo veljati vsi odloki in drugi splošni akti bivše Občine
Kranj v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe oziroma v zvezi z izvajanjem zaščite zraka.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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