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Štore, 16. 11. 2016 

 

OBVESTILO UPORABNIKOM STANOVANJ 

 

Obveščamo vas, da je potrebno v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v  

prostoru (npr. stenski plinski kotel, kamin, peč na trda goriva, štedilnik na trda goriva itd.), skladno s 

Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. 1. RS 100/2013) v  

gospodinjstvih namestiti naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida (CO senzor) do dne:  

1. januarja 2017.  

 
V primeru, da imate v stanovanju kurilno napravo z odvzemom zraka iz prostora (npr.  

stenski plinski kotel, kamin, peč na trda goriva, štedilnik na trda goriva ipd.), vas prosimo,  da nam 

izpolnite priložen obrazec o namestitvi naprave CO in nam ga po pošti ali e-pošti vrnete najkasneje do 

12.12.2016, na naš naslov:  

- STORKOM ŠTORE, Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE ali  

- info@storkom.si, 

da bomo imeli zakonsko urejeno evidenco, da ste v prostor, kjer je nameščena kurilna naprava izvedli 

namestitev CO senzorja. Nabava senzorja CO, je strošek lastnika stanovanja. 

 
Hkrati obveščam Etažne lastnike in  najemnike  najemnih stanovanj, da so poleg najemnine in  

obratovalnih stroškov dolžni na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih  

stavb in stanovanj (Ur. 1. RS 20/2004 in 18/2011) izvajati redna vzdrževalna dela, kot so:  
- redno čiščenje dimnikov (dimnik, zidan, pod streho grobo ometan),   
- redno čiščenje dimnikov in pregled vsaj dvakrat letno (dimnik, zidan, nad streho fugiran),  

redno čiščenje peči, plošč in dimnih cevi (peč na trdo gorivo – tudi s kotlom za pranje perila –  

vseh vrst in velikosti ali druge trajno vgrajene peči, npr. na kurilno olje, elektriko,  

plin),  
 
- redno čiščenje, kontrola ali zamenjava gorilnikov, kontrola nepropustnosti za plin,  

zamenjava tesnil itd. (plinska instalacija samo v kuhinji in sanitarijah),  
 
- letni pregled in meritve emisij dimnih plinov enkrat letno na kurilnih napravah (plin, olje,  

biomasa), v skladu s predpisi, ki to določajo,  
 
- enkrat letno pregled gorilnika in avtomatike z očiščenjem ter nastavitvijo plamena, na 2 do 3  

leta očiščenje vodnega kamna v grelnem registru.  

 

 

  


