Uvodni nagovor ministra za okolje in prostor Simona Zajca na posvetu
»Izzivi na področju izvajanja dimnikarskih storitev«, 31. maj2019

Izvajanje dimnikarskih storitev je zelo odmevna problematika, saj so mnenja o
najboljših rešitvah deljena, oziroma celo na dveh zelo nasprotujočih si polih.
Ministrstvo je pripravilo, ustrezni organi pa sprejeli predpise, ki po naši oceni
predstavljajo strokovno najbolj ugodno rešitev, ob čemer smo se vseskozi zavedali,
da je vsesplošen kompromis nerealno pričakovati.
V uvodu v današnjo razpravo želim ponovno poudariti prednosti, ki jih je prinesla
nova ureditev. Verjetno najpomembnejša novost je na strani uporabnikov
dimnikarskih storitev, da imajo možnost izbire dimnikarske družbe z vsemi koristmi, ki
jih ta prinaša. Pri tem mislim predvsem na uporabniku prijaznejšo izvajanje storitev
ter cenovno konkurenčnost, saj so določene najvišje dovoljene cene storitev.
Licenčni sistem po drugi strani prinaša tudi prednosti za dimnikarske družbe, ki niso
več omejene na območja, nov sistem pa pomeni priložnost tudi za tiste, ki prej niso
mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo vanjo.
Cilji izvajanja so, skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah, zagotavljati čim boljšo
kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in
dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev.
Od sprejetja spremenjene zakonodaje na področju dimnikarskih storitev so potekali
številni posveti in seje, vezane na to problematiko. Naj omenim najbolj pereča
področja, ki so bila izpostavljena na tem področju in sicer: izbira uporabnika, cene
dimnikarskih storitev, nadzor nad dimnikarskimi družbami, prepoved delovanja
neustreznih malih kurilnih naprav,..
Medtem, ko je nova ureditev prinesla številne pozitivne rešitve, je treba, glede na to,
da gre za nov sistem, določeno obdobje prilagajanja. To velja za uveljavitev
katerihkoli sprememb, tudi tistih, ki se izkažejo kot ustrezne in dobrodošle. Tako kot
vedno pa šele izvajanje predpisa pokaže, kje bi bilo mogoče področje urediti na
način, ki bi bil še bolj učinkovit.

Dejstvo je, da je nujno delovanje vseh deležnikov, ki sodelujejo v tem procesu, ker je
drugače nemogoče pričakovati, da bomo skupaj, tudi ob morebitni spremembi
dosegli cilje, ki jih zasledujemo: boljša kakovost zraka, varovanje zdravja, požarna
varnost.

