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Dimnikarske koncesije so v 
rokah ministrstva za okolje 

 

Koncesijo za opravljanje dimnikarske javne 
službe na širšem ptujskem območju podelila le 
občina Trnovska vas. Ministrstvo za okolje in 
prostor je zdaj pred podelitvijo koncesij za MO 
Ptuj in občini Hajdina in Podlehnik 

 
SLAVICA PIČERKO PEKLAR 

 

"Počnemo samo tisto, kar od nas zahteva zakonodaja, 
konkretneje ministrstvo za okolje in prostor, ki nam je naložilo, 
da moramo do ureditve razmer na terenu, to pa pomeni do 
podelitve koncesij izbranim dimnikarskim službam, opravljati 
dimnikarske storitve, kot smo jih v preteklosti," pravi Ivan 

Završnik iz dimnikarskega podjetja na Ptuju in dodaja, da v 
preteklosti težav z občani niso imeli in so se z vsemi tudi 
dogovorili o času obiska. "Naši dimnikarji imajo kaj povedati o 
vzdrževanju kurilnih naprav. Ponekod, običajno tam, kjer 
lastniki menijo, da obisk dimnikarja pomeni samo nepotreben 
strošek, so namreč peči popolnoma obdane s sajami, kar 
seveda zmanjša izkoristek kuriva, vpliva pa tudi na 
onesnaženje okolja in je navsezadnje nevarno še zaradi 
možnosti požara. Vsa pretekla leta smo se s svojimi obiski 
prilagajali strankam, res pa je, da jim, če jih ob našem obisku 
ni doma, pustimo obvestilo o naslednjem obisku, dodamo 
telefonsko številko, na katero nas lahko pokličejo, in jih tudi 
seznanimo z zagroženo kaznijo, če bi onemogočali naše delo. 
Resnici na ljubo moram povedati, da grožnje s kaznijo, ki jo 
sicer predvideva zakonodaja, nismo nikdar uresničevali in zato 
res ne razumemo zadnjih odzivov na naše delo," pravi 
Završnik, ki v svojem podjetju zaposluje sedem dimnikarjev.  
 

Kje se zatika 

 

Spominja se, da se je Dimnikarsko podjetje, kjer je 

začel delati pred 30 leti, 1990. za pol leta združilo s 

Komunalnim podjetjem Ptuj in da se je na osnovi 

sklepa takratnega ptujskega izvršnega sveta obrat 

Ormož konec tistega leta priključil ormoškemu 

komunalnemu podjetju, enota na Ptuju pa se je 

osamosvojila in takrat se je prav on odločil za 

samostojno dimnikarsko pot. "Z nami je Komunalno 

podjetje Ptuj po pooblastilu izvršnega sveta sklenilo 

pogodbo, da smemo opravljati dimnikarske storitve na 

širšem ptujskem območju, in tako delamo še danes. 

Zadnjikrat smo aneks k tej pogodbi s komunalnim 

podjetjem sklenili pred tremi leti, ko je bila naša 

dejavnost še razumljena kot občinska služba, zdaj pa 

gre za državno gospodarsko javno službo in zanjo je 

treba razpisati koncesijo. Leta 2004 se je, ker občine 

dimnikarske dejavnosti niso uredile, kot bi bilo treba, 

 
 

 
Dimnikar Stanko Vegan in Ivan Završnik verjameta, da je 
opravljanje dimnikarskega dela za vse koristno in potrebno. ( 
Slavica Pičerko Peklar) 
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ministrstvo odločilo, da dimnikarsko službo spremeni iz 

lokalne v državno javno gospodarsko službo. Prav tu pa 

se zatika, po mojih podatkih za 70 odstotkov 

slovenskih občin koncesije še niso razpisane, na našem 

območju jo ima od letošnjega leta le občina 

Trnovska vas, kjer smo si prav mi koncesijo tudi 

pridobili. Glede na to, da ministrstvo ne razpisuje 

koncesij za vse občine hkrati, so v paketu, ki je bil 

razpisan v septembru 2006, tudi Mestna občina Ptuj, 

občina Hajdina in Podlehnik. Na razpis smo se prijavili 

in pričakujemo, da bodo na ministrstvu čim prej 

odločili, komu bodo koncesije za opravljanje javne 

gospodarske službe, kamor sodi dimnikarska 

dejavnost, tudi podelili. Tako v prihodnje ne bo 

podobnih vprašanj, kakršna so se zdaj pojavila med 

Ptujčani in njihovimi predstavniki v mestnem svetu," 

pojasnjuje Ivan Završnik. 
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