
CENIK DIMNIKARSKIH STORITEV

Zap. 

Štev. VRSTA STORITVE

Cena na 

uro v EUR 

brez DDV

Znesek 

22% DDV 

v EUR

Cena na 

uro v EUR 

z 22% 

DDV

Količina 

delovnega 

časa, 

potrebna za 

izvedbo 

storitve v 

minutah

Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve
1
 v 

EUR z 22% DDV

1 pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW

1.1 prvi pregled kurilne in dimovodne naprave 33,00 7,26 40,26 158 106,02

1.2 redni pregled kurilne in dimovodne naprave 33,00 7,26 40,26 15 10,07

1.3 izredni pregled kurilne in dimovodne naprave 33,00 7,26 40,26 po porabljenem času
2

2 pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW

2.1 prvi, redni, izredni pregled 33,00 7,26 40,26 po porabljenem času
2

3 čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW

(uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)

3.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave 33,00 7,26 40,26 25 16,78

3.2 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče, plinasto
3
 gorivo 33,00 7,26 40,26 44 29,52

3.3 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo
4

33,00 7,26 40,26 36 24,16

3.4 redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave - vsa goriva
5 in 6

33,00 7,26 40,26 47 31,54

3.5 redno mehansko čiščenje male specialne kurilne naprave na trdno gorivo 33,00 7,26 40,26 64 42,94

3.6 redno mehansko čiščenje dimovodne in male specialne kurilne naprave na trdno gorivo 33,00 7,26 40,26 75 50,33

4 čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW

4.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave
8
, male kurilne naprave 33,00 7,26 40,26 po porabljenem času

2

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

5.1 izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično 33,00 7,26 40,26

po porabljenem času in 

materialu
2

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 33,00 7,26 40,26 29 19,46

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

7.1 Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 33,00 7,26 40,26

po porabljenem času, 

vendar ne več kot 60 

minut
2

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

8.1 Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 33,00 7,26 40,26 po porabljenem času
2

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 33,00 7,26 40,26 7 4,70

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 33,00 7,26 40,26

po porabljenem času in 

materialu
2

11 dela, ki se ne izvajajo pri uporabniku

11.1

obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika 

dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku
7

33,00 7,26 40,26 20 13,42

Potnih stroškov ne zaračunavamo.

12.1. Pregled s kamero za večstanovanjske objekte - prva ura 33,00 7,26 40,26 150 100,65

13.1. Pregled s kamero za samostojna gospodinjstva - prva ura 33,00 7,26 40,26 60 40,26

0.1. Režijska ura - cena 1 ure dimnikarske službe 33,00 7,26 40,26 60 40,26

Cenik materialov in čistilnih oziroma kemičnih sredstev, ki se porabijo za izvajanje storitev pod točko 5.1. in 10.1 iz tabele 1

Zap. 

Štev. 4 Vrsta materiala Cena materiala na enoto (kilogram, liter, kos)

1. Predvidena poraba posameznega materiala je že všteta v ceno posamezne storitve.

CENIK JE V UPORABI OD DNE, 1.10.2018. 

7 Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut 

na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.

8 Če je na dimovodno napravo priključenih več peči s skupno močjo nad 50 kW, se obračun opravi po porabljenem času.

Za kurilne naprave večje od 50 kW lahko na Vašo željo in podano povpraševanje pripravimo individualno 

okvirno ponudbo pred samim opravljanjem dimnikarskih storitev. 

Cenik je pripravljen na podlagi Zakona o dimnikarskih storitvah (Ur.l. št. 68/16), Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev 

in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (Ur.l. št. 48/2017) ter Sklepa o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev (Ur.l. št.40/2017). 

Upoštevan je tudi Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini 

cenika ter višini potnih stroškov (Ur.l. št.61/2018, stran 9232).

1 Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) in normativno število časovnih enot dela 

dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.

2 Obračuna se najmanj 10 minut nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku.

3 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.

4 Dimnikarska družba lahko točko 3.3 razdeli na podtočke, na primer 3.3.1, 3.3.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko dimnikarska družba pri izračunu zneska za izvedene 

dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave 

sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte kamine, centralne kurilne naprave.

5 Glej opombo 3 .
6 Dimnikarska družba lahko točko 3.4 razdeli na podtočke, na primer 3.4.1, 3.4.2. Razdelitev na podtočke se izvede v primeru, ko dimnikarska družba pri izračunu zneska za izvedene 

dimnikarske storitve uporablja različne cene izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro) za različne vrste malih kurilnih naprav, na primer štedilnike z ali brez priprave 

sanitarne vode, krušne peči, odprte ali zaprte kamine, centralne kurilne naprave.


