
Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.01.1 prvi pregled kurilne in dimovodne naprave 40,26 106,02

.01.2 redni pregled kurilne in dimovodne naprave 40,26 10,07

.01.3 izredni pregled kurilne in dimovodne naprave 40,26 po porabljenem času ² 

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.2.1 prvi, redni, izredni pregled 40,26 po porabljenem času ² 

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.3.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave                                                                                      40,26 16,78

.3.2 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo 40,26 29,52

.3.3 redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo 40,26 24,16

.3.4 redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoče in trdna goriva 40,26 31,54

.3.5 redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo 40,26 42,94

.3.6 redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo 40,26 50,33

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.4.1 redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave 40,26 po porabljenem času ² 

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.5.1
izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja mehansko ali

kemično
40,26

po porabljenem času ² in 
materialu

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.6.1 prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 40,26 19,46

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.7.1 prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 40,26 40,26

5. IZREDNO IN GENERALNO ČIŠČENJE MALIH KURILNIH NAPRAV, KI SE IZVAJA MEHANSKO ALI KEMIČNO

7. MERITVE EMISIJ SNOVI Z DIMNIMI PLINI NA MALIH KURILNIH NAPRAVAH DO 50kW NA  TRDNO GORIVO

1. PREGLEDOVANJE MALIH KURILNIH NAPRAV DO 50kW

2. PREGLEDOVANJE MALIH KURILNIH NAPRAV NAD 50kW

    CENIK

4. ČIŠČENJE MALIH KURILNIH NAPRAV NAD 50kW

6. MERITVE EMISIJ SNOVI Z DIMNIMI PLINI NA MALIH KURILNIH NAPRAVAH DO 50kW NA TEKOČE IN PLINASTO GORIVO

3. ČIŠČENJE MALIH KURILNIH NAPRAV DO 50kW (uporabi se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)



Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.8.1 prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini 40,26 po porabljenem času ² 

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.9.1
informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in 

svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav
40,26 4,70

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.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
40,26

po porabljenem času ² in 
materialu

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena na uro 

v eur
Znesek za izvedene 

dimnikarske storitve ¹

.11.1
obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika 

dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku ³
40,26 13,42

Zap. št. VRSTA  STORITVE
cena km v 

eur
cena prevož. Km nad 

25km

.12.1 potni strošek za vsak km nad 25 km, UL 48/2017 4.čl. 4. odstavek 0,31 po prevoženem kilometru

Zap. št. VRSTA BLAGA
merska 
enota

SKUPAJ

4980 vite ščetke do fi 65 mm (žična) kos 7,32

4981 vite ščetke nad fi 70 mm (žična) kos 9,76

4982 zvezda do fi 200 mm (žična) kos 9,76

500. senzor za ogljikov monoksid 5CO - KIDDE kos 29,90

501. senzor za ogljikov monoksid   Ei207 kos 34,95

502. senzor za ogljikov monoksid   Ei207D kos 49,00

503. senzor za ogljikov monoksid   Ei208W kos 44,95

504. senzor za ogljikov monoksid   Ei208DW kos 54,95

11. DELA KI SE NE IZVAJAJO PRI UPORABNIKU

13. OSTALO

9. INFORMIRANJE UPORABNIKA DIMNIKARSKIH STORITEV

10. ODSTRANJEVANJE KATRANSKIH OBLOG

12. POTNI STROŠKI

8. MERITVE EMISIJ SNOVI Z DIMNIMI PLINI NA MALIH KURILNIH NAPRAVAH NAD 50kW 



SNEDIM  d.o.o.

K ceniku sodi Priloga  - Paketi (obračun storitev s popustom)

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 Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanja 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 dimnikarskih storitvi na začetku kurilne sezone.

Vse cene v ceniku so v evrih. V cenah je upoštevan 22 % DDV. UL RS 48/2017, z dne 08.09.2017. V uporabi od 24.09.2017. Zadnja sprememba 6.12.2017 

(cena detektorjev).

Cena izvajanja dimnikarskih storitev je 40,26 eur na uro (0,67 eur/min) z DDV - na podlagi Sklepa (UL RS 40/2017, z dne 21.7.2017).


