
Številka pogodbe:  
 
 
 
 
Zaradi boljše kakovosti zraka, varovanja zdravja, požarne varnosti, večje energetske učinkovitosti in 

dviga ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev in pravice uporabnika do proste izbire 

dimnikarske družbe in njenih storitev čez celo leto v skladu s 5. in 18. členom Zakona o dimnikarski 

službi (Uradni list RS, št. 68/16) dogovorita in skleneta kot sopogodbenika: 
 

1. Uporabnik dimnikarskih storitev 
 

 
  (ime priimek, naslov prebivališča, kraj dimnikarskih storitev) 

davčna številka   kot stranka, in izjavljam, da uporabljam 

trda goriva plin olje 
 

2. Dimnikarska družba Dimnikar, čiščenje objektov in opreme, d. o. o., ,  
Jurčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto, d.š. SI35589124, ki je po Zakonu o dimnikarski službi 

(ZDimS) pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev, kot izvajalec po zakonu; 

 

Pogodbo o dimnikarskih storitvah 

 

1. člen  
Pogodbenika ugotavljata, da je uporabnik dimnikarskih storitev po 18. členu ZDimS dolžan 

izbrati dimnikarsko družbo in ji omogočiti prvi pregled novovgrajene male kurilne naprave, njen 

vpis v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev, dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev v 

skladu s 13. členom ZDimS, omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob 

spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja 

neaktivnih naprav, eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu, in na podlagi odločbe 

pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. 

 

2. člen  
Pogodbenika sporazumno ugotavljata, da je dimnikarska družba Dimnikar, čiščenje objektov in 

opreme, d. o. o., Jurčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto, pridobila dovoljenje za opravljanje 

dimnikarskih storitev. 

 

3. člen  
Pogodba je sestavljena na podlagi izjave uporabnika o izbiri dimnikarske družbe. Podpisani 

uporabnik izbiram dimnikarsko družbo Dimnikar, čiščenje objektov in opreme, d. o. o., 

Jurčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto. 

 

4. člen  
Uporabnik dimnikarskih storitev in dimnikarska družba skleneta, da je uporabnik po svoji volji in 

prosti izbiri do preklica in izbire nove dimnikarske družbe za izvajanje dimnikarskih storitev po 

18. členu ZDimS izbral dimnikarsko družbo Dimnikar, čiščenje objektov in opreme, d. o. o., 

Jurčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto, ki se obvezuje, da bo dimnikarske storitve zanj opravila v 

skladu z določbami Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS). 



5. člen  
Dimnikar bo izvajal preglede malih kurilnih naprav s prvimi pregledi ter rednimi in izrednimi 

pregledi malih kurilnih naprav, vse v skladu s 13. členom ZDimS, pa tudi 22. členom in drugimi 

določbami tega zakona, ter uredbo in pravilniki.  
Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega 

inšpektorja.  
Dimnikar izvaja čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter meritev 

emisij dimnih plinov.  
Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih 

storitev. Dimnikar preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, 

skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred 

požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb. 

 

6. člen  
Za obveznosti ob ugotovljenih pomanjkljivostih male kurilne naprave ali dimniškega oziroma 

prezračevalnega sistema se uporablja 15. člen ZDimS. 

 
7. člen  

Dimnikarska družba se kot pogodbena stranka zaveže, da bo svoje storitve opravila strokovno 

in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, pri čemer bo dosledno upoštevala določbe zakona o 

dimnikarski službi.  
8. člen  

Za dimnikarske storitve v večstanovanjskih stavbah se uporablja 17. člen ZDimS. 

 

9. člen  
Znesek za izvedene dimnikarske storitve plača uporabnik dimnikarskih storitev po veljavnem 

ceniku dimnikarske družbe. 

 
10. člen  

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas oziroma za čas do izbrisa malih kurilnih naprav iz 

registra. Odpovedni rok je eno leto in sicer v času od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta. Odpoved 

mora biti pismena in pravilno vročena. 

 
11. člen  

Pogodba stopi v veljavo po njenem podpisu s prvo izvedeno storitvijo dimnikarske družbe za 

uporabnika, ki je sklenil pogodbo. 

 
12. člen  

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, vsaka stranka prejme en 

izvod. v Novem mestu,_________________  
Uporabnik dimnikarskih storitev___________________ 
 
Dimnikarska družba 
 
 
 
 

Dimnikar, čiščenje objektov in opreme, d. o. o.,  
 

Jurčičeva ulica 15, 8000 Novo mesto 

Žig 
 

E-mail:dimnikar.narocanje@gmail.com 
  


