Klasičnih kotlov na polena, ne bomo mogli več kupiti

Z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in
17/18) in tudi z novim Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/2016) se je področje
nadzora kurilnih naprav med drugim usmerilo v izboljševanje kakovosti zraka, zato dimnikarji pri prvem
pregledu (po vgradnji) preverijo doseganje emisij.
Tako so že spomladi dimnikarske službe opozarjale, da se na slovenskem trgu še vedno prodajajo kotli na
trdno gorivo za centralno ogrevanje, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede izpustov. Tržna inšpekcija
je potrdila, da so s tem seznanjeni, pristojno okoljsko ministrstvo pa je napovedovalo ukrepe proti
potrošnikom, ki bi kupili takšno peč.
Nemalo potrošnikov je bilo ob prvem dimnikarskem pregledu neprijetno presenečenih, saj jim je
dimnikarska služba izdala negativni zapisnik za novo kurilno napravo, ki ni izpolnjevala predpisanih zahtev
glede izpustov. Kako se je lahko takšna naprava sploh znašla na trgu in kdo bo potrošniku povrnil stroške
za odpravo pomanjkljivosti ali celo za nakup nove, ustrezne kurilne naprave?
Na pobudo ZPS (Zveze potrošnikov Slovenije), ki je temu načinu nasprotovala, saj so menili da kupec ne
sme nositi posledic nakupa neustrezne kurilne naprave, so na okoljskem ministrstvu napovedali, da bodo
poskrbeli, da neustreznih naprav ne bo več mogoče kupiti.
Tako na tržišču ne bo več mogoče kupiti klasičnih kotlov na drva za centralno ogrevanje, ki ne omogočajo
uplinjevalne tehnike zgorevanja in niso opremljene s tipalom za zgorevalni zrak (lambda sonda) ali s
katerim drugim elektronskim sistemom, ki izboljšuje postopek zgorevanja.
Kakšen pa je postopek po vgradnji kurilne naprave?
Dimnikarji pri prvem pregledu (po vgradnji) najprej preverijo doseganje emisij na podlagi dokumentacije.
Kadar iz dokumentacije posamezne na novo vgrajene naprave ali njenega na novo vgrajenega dela izhaja,
da ta ne izpolnjuje osnovnih zahtev, ali ko dokumentacija ni na voljo oziroma ne obstaja, dimnikarska
družba o ugotovitvah obvesti Tržni inšpektorat RS, ki nato svoje ugotovitve pošlje Inšpektoratu RS za
okolje in prostor. Ta lahko odredi odpravo pomanjkljivosti, v primeru neposredne nevarnosti za življenje
ljudi ali premoženje večje vrednosti pa lahko prepove uporabo male kurilne naprave. V zadnjem primeru
lahko inšpektor odredi prepoved uporabe kurilne naprave na podlagi prijave dimnikarske družbe, brez
predhodnega zaslišanja uporabnika kurilne naprave.
Kaj sledi negativnemu zapisniku dimnikarske službe?
Dimnikar v zapisniku predlaga roke za odpravo pomanjkljivosti, ki so glede na nujnost odprave
pomanjkljivosti naslednji:
takoj, če gre za veliko nevarnost in nadaljnja uporaba naprav ni sprejemljiva;
7 dni, če gre za veliko nevarnost;
30 dni, če gre za manjšo nevarnost;
6 mesecev, če pomanjkljivosti ne pomenijo neposredne nevarnosti;
eno leto oziroma do naslednjega pregleda, če gre za pomanjkljivosti, ki neposredno ne vplivajo
na neoporečno vgradnjo in varno obratovanje naprav.
Uporabnik mora takoj po odpravi pomanjkljivosti, ki so pomenile veliko nevarnost, oziroma v roku 10 dni
po odpravi drugih pomanjkljivosti pozvati dimnikarsko družbo k ponovnemu pregledu. Gre za tako
imenovani kontrolni pregled, s katerim se ugotavlja, ali so bile pomanjkljivosti res odpravljene. Vsi podatki

o odpravljenih pomanjkljivostih se vnesejo tudi v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev. Če se izkaže, da
uporabnik pomanjkljivosti ni odpravil, dimnikar o tem takoj obvesti pristojno inšpekcijo.
Če uporabnik po preteku roka, določenega v zapisniku, dimnikarske družbe sploh ni pozval k kontrolnemu
pregledu, ga bo ta pisno pozvala, da ji v roku 7 dni sporoči, ali je odpravil predlagane pomanjkljivosti. Če
uporabnik sporoči, da pomanjkljivosti ni odpravil oziroma se na poziv ne odzove, dimnikar o tem takoj
obvesti pristojno inšpekcijo.
Na Eko skladu redno posodabljajo seznam kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje, za
katere je mogoče pridobiti sredstva Eko sklada in za katere ima sklad vso potrebno tehnično
dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev aktualnih javnih pozivov.
Povzeto po članku ZPS.
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