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 Zagreb, 9. ožujka 2023.

22nd FORUM ON GAS 2023

22. PLINARSKI FORUM 2023.

U DIMNJAČARSTVU I DALJE NEMA VEĆIH POMAKA

Godine prolaze, a u hrvatskom dimnjačarstvu zapravo 
i nema nekih većih pomaka. Naime, osim obnove i 
rekonstrukcije pojedinih dimnjaka i dimovodnih susta-
va na kućama i zgradama s područja Grada Zagreba, 
Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke 
županije nakon dva velika potresa 2020. godine, za-
pravo se mnogo toga i nije napravilo.
Istodobno, sve je više prelazaka s plina na biomasu 
kao energent u kućanstvima, što svakako zahtijeva 
prilagodbu dimnjaka, a velik dio ranije masovno 

ugrađivanih tzv. turbo-bojlera polako se bliži očeki-
vanom vijeku trajanja, pri čemu je za njihovu zamjenu 
kondenzacijskim kotlovima nužna prilagodba dimo-
vodnoh sustava. S druge se pak strane povremeno 
mogu čuti najave napuštanja plinskih izvora topline u 
novogradnjama, kako su to već provele ili namjeravaju 
provesti pojedine europske zemlje.
Izazovi koji stoje pred dimnjačarstvom i dimnjačar-
skom strukom stoga su veliki i za njih treba pronaći 
odgovarajuća rješenja.
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Rođen je 3. ožujka 1965. godine. Po struci je građevinski tehničar i majstor dimnjačar. Uz to, pohađao je brojne pro-
grame edukacija u području dimnjačarstva i graditeljstva. Nakon završene srednje škole, najprije je radio u tvrtki 

Dimnjak iz Osijeka kao kontrolor građevinske ispravnosti dimnjaka i na ostalim dimnjačarskim poslovima. U razdo-
blju 1995. – 2013. godine radio je u tvrtki Schiedel proizvodnja dimnjaka kao prodajno-tehnički predstavnik i voditelj 

prodaje programa Inox. Od 2014. godine ponovno radi u tvrtki Dimnjak, gdje je danas generalni direktor. Uz to, voditelj 
je Grupacije dimnjačara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i član Hrvatske stručne udruge dimnjačara Slavonije i Baranje. 

Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima iz područja plinske tehnike i dimnjačarstva. Sudionik je Domovinskog rata.


