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Obvezna državna gospodarska javna služba varstva okolja: izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov, 
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 DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Ġkofja Loka 
Kidričeva cesta 97, 4220 Ġkofja Loka 
Zahtevek prejet dne: 
Način sprejetja zahtevka: 

Zahtevek za vpis kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav 
v evidenco – kataster naprav (PP02)

Vrsta prijave (ustrezno označite):  Prva prijava  Ponovna prijava  Sprememba 

PODATKI  LASTNIKA / INVESTITORJA 
Naziv lastnika/investitorja: 
Naslov: 
Poštna št. in naziv pošte: 
Telefonska št., email: 
ID št. za DDV: 

PODATKI  O NAROČNIKU 
Naziv naročnika: 
Naslov: 
Poštna št. in naziv pošte: 
Telefonska št., email: 
ID št. za DDV: 

PODATKI OBRAVNAVANE STAVBE 
Status stavbe:  obstoječa stavba  novogradnja  rekonstrukcija stavbe 
Vrsta stavbe:  dvostanovanjska  večstanovanjska  nestanovanjska 
Naslov / parcelna št., KO 
Poštna št. in naziv pošte: 
Občina: 
Število nestanovanjskih enot: 
Število stanovanjskih enot: 

PODATKI O NAPRAVAH 

SEZNAM KURILNIH NAPRAV 
proizvajalec tip gorivo količina 

SEZNAM AKTIVNIH DIMOVODNIH NAPRAV 
proizvajalec svetli premer količina 
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SEZNAM NEAKTIVNIH DIMOVODNIH NAPRAV 
proizvajalec svetli premer količina 

SEZNAM ZRAČNIKOV 
proizvajalec svetli premer količina 

 DRUGO PREZRAČEVANJE  Rekuperacije 

UREDITEV VZDRŽEVANJA VERTIKAL ZRAČNIKOV / DIMOVODNIH NAPRAV 
 S strehe  S podstrešnega dela stavbe  S strehe in podstrešnega dela stavbe 

 Iz privatnih delov stavbe / enot  Drugo 

Priloge: 
− Projektna dokumentacija:

o Načrt arhitekture  NE  DA    št.   _______________________________________________ 
o Načrt strojnih inštalacij  NE  DA    št.   _______________________________________________ 
o Načrt prezračevanja stavbe  NE  DA    št.   _______________________________________________ 
o Drug načrt  NE  DA    št.   _______________________________________________ 
o Drug načrt  NE  DA    št.   _______________________________________________ 
o Drug načrt  NE  DA    št.   _______________________________________________ 

− Izjave izvajalcev del v smislu 83. člena ZGO-1 (za vgradnjo dimnikov, odvodnikov, kurilnih naprav)
 NE  DA, število izjav, številka izjave ______________________________________________________ 

− Izjave izvajalcev del v smislu 83. člena ZGO-1 (za vgradnjo dimnikov, odvodnikov, kurilnih naprav)
 NE  DA, število izjav, številka izjave ______________________________________________________ 

− Izjave izvajalcev del v smislu 83. člena ZGO-1 (za vgradnjo dimnikov, odvodnikov, kurilnih naprav)
 NE  DA, število izjav, številka izjave ______________________________________________________ 

− Naročilnica številka:__________________________

−  Drugo_________________________________________________________________ 

S podpisom potrjujem navedbo vseh relevantnih dokumentov. 

Zahtevek velja kot naročilo za Prvi pregled, ki ga je potrebno skupaj s prilogami vložiti na sedež družbe ali posredovati 
priporočeno po pošti! 

S podpisom potrjujem točnost, pravilnost in popolnost navedenih podatkov in dovoljujem koncesionarju obvezne državne 
gospodarske javne službe dimnikarstva, njihovo zbiranje, obdelavo in uporabo za namene poslovanja in izvajanja dimnikarske 
službe. 

Ime in priimek pooblaščene osebe, ki bo ob izvedbi prvega pregleda prisotna na stavbi:________________________________ 

 Podpis lastnika/investitorja stavbe, žig:       Podpis naročnika, žig: 

V________________, dne ____________     _____________________________________  ________________________ 
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