V A B I L O in P R O G R A M

Neustrezne male kurilne naprave na lesno biomaso, nepravilno kurjenje in onesnaževanje zraka
Strokovni posvet dimnikarjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Kongresni center Terme Zreče 23. 1. 2019

8.30
9.00

10.20

Prihod in registracija
Otvoritev dogodka
Uvodni nagovor
Uvodni nagovor
Uvodni nagovor
Izpusti v zrak in delci v zraku – manj znani problemi pri zmanjševanju
onesnaževanja
Individualna kurišča na lesno biomaso in njihov vpliv na kakovost zraka:
primer Loškega Potoka
Odmor za kavo in ogled dokumentacije kurilnih naprav

Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev, OZS
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
doc. dr. Griša Močnik, Inštitut Jožef Stefan
Kristina Glojek, mag. geo., Oddelek za geografija Filozofske
Fakultete, Univerza v Ljubljani
Predstavniki proizvajalcev kurilnih naprav

Organizator dogodka si pridržuje pravico do prilagoditve programa
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10.40

12.25

12.45

14.30

Kakovost lesnih goriv
Stanje onesnaženosti zraka v Sloveniji
Posledice slabega zraka na zdravje ljudi
Izvajanje dimnikarskih storitev, urejanje področja onesnaževanja zraka z
emisijami iz kurilnih naprav

dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut RS
Marko Rus, Agencija RS za okolje
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ)

Odmor za kavo in ogled dokumentacije kurilnih naprav

Predstavniki proizvajalcev kurilnih naprav

Ugotovitve iz inšpekcijskih nadzorov dimnikarskimi družb in uporabnikov
dimnikarskih storitev
Ugotovitve iz nadzorov nad prodajo kurilnih naprav ter spremljajoča
dokumentacija kurilnih naprav
Okrogla miza

Inšpektorat RS za okolje in prostor
Tržni inšpektorat RS
Vsi predavatelji

Kosilo

Zavarovanje odgovornosti dimnikarskih družb in odgovornost lastnikov
15:35 objektov v primeru dimniških požarov
Neustrezne ali centralne kurilne naprave na trdno gorivo, ki nimajo znanih
karakteristik, postopanje trgovcev, peči z dvojnimi kurišči – primeri iz prakse
Predstavitev skupnega dokumenta Sekcije dimnikarjev in inštalaterjev –
energetikov: relevantne dokumentacije za izvedbo prvega pregleda
Praksa in problemi pri vgradnji centralnih kurilnih naprav, implementacija
skupnega dokumenta sekcije dimnikarjev in sekcije inštalaterjev-energetikov
Praksa in trendi na področju enosobnih kurilnih naprav
Predstavitev nove spletne strani
17.00

Ministrstvo za okolje in prostor

Sandi Tomše, Jožica Šadl, Urška Završnik, Zavarovalno združenje
Slovenije
Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev, OZS
Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev, OZS
mag. Andrej Papež, predsednik Sekcije inštalaterjev-energetikov,
OZS
Jurij Hrovat, predsednik Odbora pečarjev, OZS
Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev, OZS

Zaključek

Organizator dogodka si pridržuje pravico do prilagoditve programa

V A B I L O in P R O G R A M
Cena udeležbe na posvetu je za osebe iz podjetij:



Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: 55 € + DDV
Nečlane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: 100 € + DDV

V kotizacijo je vključena organizacija dogodka, pogostitev med odmori, gradivo ter kosilo.
Sredstva se nakažejo na TR OZS:
•

NLB d.d., Ljubljana, 02013-0253606416 sklic 200 009, najkasneje do 22.1.2019.

Udeležba na posvetu je mogoča samo ob prijavi in plačilu!
Na strokovni posvet se lahko prijavite
Strokovni posvet dimnikarjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Kongresni center Terme Zreče 23. 1. 2019
na spletni strani www.ozs.si pod rubriko Dogodki

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na strokovnem posvetu.

Organizator dogodka si pridržuje pravico do prilagoditve programa

