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Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Maribor, Ulica Vita 
Kraigherja 26, 2000 Maribor, izdaja na podlagi prvega odstavka 18. in 32. člena Zakona o 
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št.: 43/07 – ZIN-UPB1 in 40/14 - v nadaljevanju ZIN), 50. 
in 54. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.: 3/07 ZVPoz – UPB1, 9/11 in 
83/12) ter 40. 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 (Uradni list RS, št.: 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13 – v 
nadaljevanju Uredba), po uradni dolžnosti, na zahtevo koncesionarja Dimnikarske službe v 
zadevi varstva pred požarom A.B. naslednjo 
  

 
O   D   L   O   Č   B   O 

 
 
1. A.B. kot uporabnici dimnikarskih storitev (v nad aljevanju: zavezanec),  se na naslovu  
XY prepove uporaba dimovodne in kurilne naprave do pridobitve pozitivnega poro čila 
koncesionarja dimnikarskih storitev. 
 
2. ROK: takoj po prejemu odlo čbe. 
 
3. O odpravi pomanjkljivosti mora zavezanec pisno o bvestiti Inšpektorat RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesre čami, Izpostava Maribor. 
 
4. Pritožba zoper to odlo čbo ne zadrži njene izvršitve. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 
Dne 19.1.2015 je Dimnikarska služba (v nadaljevanju: koncesionar) v stanovanjskem objektu na 
naslovu XY  izvedla pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter ugotovila, da 
dimnik ni ustrezen in takšen ne zagotavlja varnega delovanja kurilne naprave in s tem ogroža 
uporabnikovo zdravje in premoženje.  
 
Glede na ugotovitve pregleda je koncesionar zavezancu v skladu s tretjim odstavkom 30. člena 
Uredbe izrekel pisno opozorilo šifra: /  z dne 19.1.2015, zapisane pod točko B) 4, 7 in 13  
citiranega pisnega opozorila – zamenjati obstoje ča čistilna vratca, odstraniti katranske obloge 
iz dimnika in sanirati dimno tuljavo . Zaradi ogroženosti uporabnikovega zdravja in 



 

 

premoženja, se do odprave pomanjkljivosti kurilne in dimovodne naprave ne sme uporabljati. Po 
navedbah koncesionarja se je uporabnik s podpisom zavezal, da bo odpravil pomanjkljivosti in o 
tem pisno obvestil koncesionarja ter s tem omogočil izvedbo kontrolnega pregleda. Skladno s 
prvim odstavkom 40. člena Uredbe je koncesionar dne 23.1.2015 pisno obvestil Inšpektorat RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Maribor, Ulica Vita Kraigherja 26, 2000 
Maribor.   
 
Glede na ugotovitve koncesionarja, da je v stanovanju, ki ga uporablja A.B., ki uporablja kurilno 
napravo na trdo gorivo, dimovodna tuljava neustrezna in njena nadaljnja uporaba ogroža 
požarno varnost ljudi in premoženja, se na podlagi 55. člena Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št.: 3/07 ZVPoz-UPB1, 9/11 in 83/12) in 40. člena Uredbe zavezancu prepove 
uporaba dimovodne in kurilne naprave do pridobitve pozitivnega poročila koncesionarja, kot je bilo 
določeno v prvi točki izreka te odločbe.  
 
Zavezanci za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti so, skladno s 3. odstavkom 6. člena Uredbe 
osebe, ki nadzorujejo in upravljajo malo kurilno napravo, pomožno napravo, dimni vod ali zračnik, 
torej uporabniki storitev dimnikarske službe.  
 
Rok: takoj po prejemu odločbe. 
 
V skladu z določili 29. člena ZIN mora zavezanec takoj po pridobitvi pozitivnega poro čila 
koncesionarja dimnikarskih storitev  obvestiti Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, Izpostava Maribor, Ulica Vita Kraigherja 26, 2000 Maribor o odpravi 
pomanjkljivosti. 

V skladu z določili 30. člena ZIN pritožba na odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
 
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je v skladu z določili 22. člena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št.: 106/10-UPB 5) oproščena plačila takse. 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu te 
odločbe ministru za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Pritožba se vloži ali da ustno na 
zapisnik neposredno pri organu, ki je odločbo izdal. 
 
Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,12 EUR na transakcijski račun IBAN: SI56 
01100-8450051146, referenca: SI11 19135-7111002-00002012. V obrazcu UPN izpolnite polja: 
Koda namena: GOVT; Namen/rok plačila: Plačilo upravne takse; BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X; Ime in naslov prejemnika: MORS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dokazilo o plačilu upravne takse je potrebno 
dostaviti na Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor. 
                                                                                    
                                                                                                      INŠPEKTOR 
 
 
                                                                                    
Vročeno: 
- zavezancu (po ZUP-u)                                                
 

  

   
   

 
 


