Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Kontakt: 031-677-544; rac1@kp-ormoz.si

Datum prejema:
Šifra klienta:

IZJAVA O IZBIRI DIMNIKARSKE DRUŽBE ZA OPRAVLJANJE
DIMNIKARSKIH STORITEV
UPORABNIK, OZ. LASTNIK:
Priimek in ime:
Naslov:
Občina:
□ stavba

□ stanovanjska enota, št. stanovanja:

Kontaktna telefonska št.:
Elektronska pošta:
Na podlagi 1. točke 1. odstavka 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS – Uradni
list RS, št. 68/2016) izjavljam, da sem izbral-a dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na
mali kurilni napravi, in se zavezujem k izvajanju storitev skladno z veljavno zakonodajo.
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o., Hardek 21 c, 2270 ORMOŽ s to izjavo sprejme
pooblastilo za opravljanje dimnikarskih storitev na vseh napravah, ki se nahajajo v stavbi ali
stanovanjski enoti, v skladu z ZDimS ter vsemi podzakonskimi akti, ki regulirajo izvajanje
dimnikarskih storitev.
Uporabnik se zavezuje omogočiti upravljanje dimnikarskih storitev v skladu z 18. členom
ZDimS.
Izjava je veljavna v skladu z 2. točko 18. člena ZDimS (od 1. julija tekočega leta za obdobje
najmanj 12 mesecev oz. za nedoločen čas). Dogovor se lahko pisno odpove tekom kurilne
sezone, vendar najkasneje do vključno 30.6.
PODATKI O KURILNIH NAPRAVAH:
Prosimo izpolnite spodnje podatke o kurilnih napravah, ki se nahajajo v stanovanjski enoti:
- naprava: centralna kurilna naprava, kamin, štedilnik
- gorivo: trdno gorivo, EL olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, biomasa
naprava:
naprava:
naprava:

gorivo:
gorivo:
gorivo:

Storitve ki jih je potrebno opraviti na MKN do 50 kW so:
- na napravi na plinasto gorivo: 1x letno opraviti letni pregled z meritvijo emisij dimnih plinov;
- na napravi na tekoče gorivo: 1x letno opraviti čiščenje kurilne in dimovodne naprave z letnim
pregledom in meritvijo emisij dimnih plinov;
- na napravi na trdno gorivo: 4x letno čiščenje kurilne in dimovodne naprave, 1x letno pa se sočasno s
čiščenjem opravi letni pregled.
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