Spoštovani uporabnik dimnikarskih storitev,
68/16), ki enako kot do sedaj opredeljuje obvezne dimnikarske storitve. Izvedba
dimnikarskih storitev je obvezna za vse uporabnike, za kar mora po novem zakonu
uporabnikih malih kurilnih naprav in vnesene v državno evidenco storitev, ki jo

Za izvajalca storitev na vaših napravah lahko izberete naše podjetje.

Spletni portal www.izberidimnikarja.si je narejen z željo, da bi vsem uporabnikom omogočje enostavno
izbiro in pregled nad ponudniki.

vam predlagani termin ne bi ustrezal, se bomo potrudili, da se vam prilagodimo.
Storitve opravljamo tudi v popoldanskem času in ob delovnih sobotah.

Deluje povsem enostavno!

Po najboljših močeh se bomo potrudili, da bomo storitve izvajali celovito, kakovostno
in pri tem upoštevali vaše potrebe in želje. Zato vas prijazno vabimo in prosimo, da
nam brez zadržka sporočite vaša mnenja, pripombe, predloge in ocene o opravljenih
storitvah.

Na spletni strani imate pregled nad vsemi izvajalci dimnikarskih storitev po regijah in občinah, pregled dodatnih
komunikacijskih možnosti, ki jih posamezen izvajalec nudi za vas, za čim lažjo komunikacijo, ter pregled ocen
izvajalcev s strani ostalih uporabnikov.

Storitve bomo obračunavali skladno z veljavnim cenikom, ki ga sprejme Vlada RS.
Podjetje stroškov prevoza svojim uporabnikom ne bo obračunavalo, ne glede na
določila predpisov in oddaljenost podjetja od uporabnika.

Poleg zgoraj naštetega pa se bomo trudili naše obiskovalce seznanjati o vseh novostih in spremembah pri zakonodaji
ter jih razumljivo predstaviti.

S spoštovanjem,
Elvis Bauman
direktor družbe
Prosimo vas, da za lažjo začetno uskladitev izpolnite obrazec na naslednji strani in ga posredujete
na termin@dimko.si. Lahko pa nas izberete tudi na spletni strani www.izberidimnikarja.si.
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Kurilne naprave v objektu
Pomoč za izpolnjevanje:
• Naprava: vrsta kurilne naprave, ki se nahaja v stanovanjski enoti (centralna kurilna naprava, odprti kamin,
kaminski vložek, prostostoječi kamin, lončena peč, zidani štedilnik, kovinski štedilnik),
• Gorivo: biomasa (polena, sekanci, peleti), EL olje, zemeljski plin, UNP – utekočinjeni naftni plin, trdno gorivo
• Mesec izvedbe storitev: predlagajte željeni mesec izvedbe storitev.

Izjava o izbiri izvajalca dimnikarskih storitev
Uporabnik malih kurilnih naprav ter dimovodnih, prezračevalnih in pomožnih naprav (v nadaljevanju naprave):
Ime:

Roki izvajanja storitev:
• Plinasto gorivo: čiščenje, letni pregled in meritve emisije dimnih plinov – vse 1x v kurilni sezoni,
• Tekoče gorivo: čiščenje, letni pregled in meritve emisije dimnih plinov – vse 1x v kurilni sezoni,
• Trdno gorivo – klasično kurjenje: v kurilni sezoni 4x redno čiščenje (2x ob podpisanem dogovoru, skladno
s pojasnili MOP-a) in 1x letni pregled,
• Biomasa (polena, sekanci, pelti): v kurilni sezoni 2x redno čiščenje in 1x letni pregled.

Priimek:

Naslov:
Kontaktna številka:
Za:

Naprava:

gorivo:

mesec(i) izvedbe storitev:

Občina:

Naprava:

gorivo:

mesec(i) izvedbe storitev:

Ulica in št.:

Naprava:

gorivo:

mesec(i) izvedbe storitev:

• stavbo,

Elektronska pošta:
• stanovanjsko enoto,

• nadstropje stavbe _______

Naselje:
Št. stanovanja:

S to izjavo uporabnik izpolni svojo obvezo v skladu 1. točko 1. odstavka 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah
(Uradni list RS, št. 68/2016)- ZDimS in se zavezuje k izvajanju storitev skladno z veljavno zakonodajo.

Opomba: Obstoječim uporabnikom ni potrebno izpolnjevati podatkov o kurilnih napravah v objektu.

Dimnikarska družba Dimko d.o.o. Škofja Loka, s to izjavo sprejme pooblastilo za opravljanje vseh dimnikarskih storitev
(čiščenje, pregledovanje, meritev emisij in odstranjevanje katranskih oblog) na vseh napravah, namenjenih stavbi
oziroma delu stavbe, v skladu z ZDimS in vsemi podzakonskimi akti, ki regulirajo izvajanje dimnikarskih storitev, in ima
pravico do opravljanja vseh dimnikarskih storitev na vseh napravah, namenjenih stavbi oziroma delu stavbe.
Namera opravljanja (rednih) dimnikarskih storitev se bo najavila vsakokrat vsaj 7 dni pred terminom izvedbe dimnikarskih
storitev, in sicer na način, ki ga uporabnik izbere izmed naslednjih možnosti:
• Pisno po pošti

DA

NE

(obkroži)

• Na elektronski naslov

DA

NE

(obkroži)

• Preko SMS sporočila

DA

NE

(obkroži)

2020 oziroma za nedoločen čas. Ta dogovor se lahko
Uporabnik ta dogovor skladno z ZDimS sklepa najmanj do 30. 6. 2022
pisno odpove kadarkoli tekom kurilne sezone, vendar najkasneje do vključno 30. 6. (ob koncu kurilne sezone),
odpoved pa vselej stopi v veljavo s 1. 7., torej pred naslednjo kurilno sezono.
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