
 

 

Gospodarska zbornica Slovenije 

 
Zbornica komunalnega gospodarstva 

 

 

in 

Slovensko združenje 

za požarno varstvo 
 

 
 

vabita na seminar in okroglo mizo 

 

Problematika načrtovanja, vgradnje, vzdrževanja in nadzorovanja kurilnih, 
dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi zagotavljanja varne uporabe 

 
 

v četrtek, 12. maja 2011 od 9. do 14. ure,  
lokacija: GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nad, dvorana C 

 

Kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave (v nadaljevanju naprave) je treba zaradi zagotavljanja zdravja ljudi, 
požarne varnosti, varstva okolja in racionalne rabe goriv ter funkcionalne uporabe strokovno izbrati, načrtovati 
vgradnjo in jih strokovno tudi vgraditi. Za doseganje teh ciljev je potrebno strokovno delo tako pri izdelovanju 
naprav, kot tudi pri načrtovanju, vgradnji, vzdrževanju, uporabi in nadzorovanju teh naprav. Zato je potrebna 
strokovna usposobljenost vseh udeleženih od proizvajalca, projektanta, instalaterja, serviserja, dimnikarja in 
pristojnih inšpektorjev, aktivno pa mora sodelovati tudi uporabnik naprav. Pogoj za neoporečno obratovanje naprav 
je upoštevanje tako pravnih kot tudi tehničnih predpisov in navodil proizvajalca.   

Na seminarju in okrogli mizi bomo prikazali najbolj pogoste nepravilnosti pri načrtovanju, vgradnji in vzdrževanju 
kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, zakaj prihaja do nepravilnosti in nevarne uporabe naprav ter 
predloge in rešitve, ki izhajajo iz relativno novih predpisov s tega področja.  

Na razpravi ob okrogli mizi pa bomo lahko podali dodatne odgovore na vprašanja prisotnih, pripravili predloge in 
predlagali aktivnosti, ki bodo izboljšali obstoječe stanje v korist uporabnikov in javnega dobra. 

Okvirni program: 
 
08.45 - 09.00 Registracija udeležencev 

09.00 - 09.30 Uvodna pozdrava 
Dušan Butina, direktor GZS ZKG 
Srečo Klemenčič, predsednik SZPV 

09.30 - 11.00 Zagotavljanje varovanja zdravja ljudi, požarne varnosti, varovanja okolja in racionalne rabe goriv 
na malih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah 

  Razlogi za nastanek dimniškega požara in širjenja požara po objektu 
  Razlogi za ogrožanje zdravja ljudi v stanovanjih zaradi kurilnih, dimovonih in prezračevalnih 

naprav 
  Vzdrževanje in nadzorovanje naprav 
  Jože Kaplar, MOP 

11:00 - 11:30     Odmor z okrepčilom 

11:30 - 12:30 Požarnovarnostne zahteve za kurilnice, dimnike in shranjevanje goriva 
  Milan Hajduković, ZAG Ljubljana 

12:30 - 14:00 Izhodišča za okroglo mizo in vodena razprava 
  K aktivni udeležbi na okrogli mizi so vabljeni predstavniki MOP, MORS, MZ, ZKG in SZPV.

http://www.gzs.si/zkg


 

 

 

Kotizacija: 90,00 EUR/osebo + 20 % DDV; skupaj za plačilo 108,00 EUR/osebo – vključuje DDV. 
Člani GZS in SZPV imajo 5 % popust (85,50 EUR/osebo + 20 % DDV oz. 102,60 EUR/osebo z vključenim DDV). 
 
Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z okrepčilom med odmorom in potrdilo o udeležbi. 
 
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili račun, ki ga plačate do ponedeljka, 9. 5. 2011 na TRR SZPV št.: 02013-
0013837160. Kot sklic navedite davčno številko svojega podjetja. 
 
Dodatne informacije: 
Slovensko združenje za požarno varstvo 
Dunajska cesta 369 
1231 Ljubljana Črnuče 
Mateja Gris: e-mail: info@szpv.si, tel.: 01 514 24 74, št. mob. tel.: 051 378 109 
 
Prijave in odjave: Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (50!) oziroma do 9. maja 2011 in sicer: 

 po pošti, na naslov: SZPV, Dunajska cesta 369, 1231 Ljubljana-Črnuče, 
 po elektronski pošti: info@szpv.si ali 
 po faksu: 01/514-24-75. 

 
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved udeležbe je tri dni pred seminarjem oz. do 9. 5. 2011. V nasprotnem primeru 
kotizacijo zaračunamo v celoti, prijavljenemu udeležencu pa gradivo pošljemo po pošti. 
 
Udeleženci delavnice imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem 
parkirišču GZS.  

  

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijavnica na seminar in okroglo mizo 
 

 Problematika načrtovanja, vgradnje, vzdrževanja in nadzorovanja kurilnih, 
dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi zagotavljanja varne uporabe 

 

četrtek, 12. maja 2011 od 9. do 14. ure,  
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

 

Podjetje:  ID za DDV:  

Naslov:  Kraj in pošta:  

Kontaktna tel. št.:  Kontaktna GSM:  

Ime in priimek 1. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 2. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 3. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 4. udeleženca:  E-mail:  

 

Prijavnico pošljite po pošti na SZPV, Dunajska cesta 369, 1231 Ljubljana Črnuče, na el. naslov info@szpv.si ali po faxu (01) 514 24 75. 
Kotizacijo je treba plačati do 9. 5. 2011 na transakcijski račun SZPV 0201 3001 3837 160. Kot sklic navedite davčno številko podjetja. 

 

mailto:info@szpv.si

