
 

 

 

in 

Slovensko združenje 

za požarno varstvo 
 

 

 

vabita na seminar 

 

Pravilna zasnova, izvedba in vzdrževanje hišnih dimnikov in kotlovnic 

 

v torek, 19. oktobra 2010 od 9. do 13. ure,  
lokacija: GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nad, dvorana B 

 
Za varno uporabo dimnikov je potrebno že pravilno projektiranje dimnika, glede na vrsto kurilne naprave, ki bo na dimnik 
priključena. Izvajalci morajo biti za izvedbo dimnikov usposobljeni, saj se le tako lahko pričakuje pravilna in strokovna izvedba 
dimnika. Po pravilni vgradnji pa morajo za dimnik skrbeti usposobljeni vzdrževalci – dimnikarji. Vsi trije dejavniki na koncu 
odločajo o varni uporabi dimnika, da ne prihaja do požarne ogroženosti, da so emisije toplogrednih plinov čim manjše.  Pri 
zasnovi, izvedbi in vzdrževanju je priporočljivo slediti veljavnim standardom, ter obvezno upoštevati vse predpise. 

Za projektante, ponudnike dimovodov, monterje, vzdrževalce in vse, ki jih ta tema zanima smo pripravili seminar: 

Okvirni program: 
08.30 - 09.00 Registracija udeležencev (jutranja kava) 
09.00 - 09.30 Uvodni pozdrav in nagovor g. Dušana Butine, direktorja GZS ZKG ter g. Leona Pajka, predsednika SZPV 
09.30 - 10.30 Zakaj pride do dimniškega požara in širitve požara na sosednje konstrukcije? 

Jože Kaplar, SZPV 
10:30 - 11:00      Odmor z okrepčilom 
11:00 - 12:00      Požarna varnost pri izvedbi in vzdrževanju dimnikov 

Jože Kaplar, SZPV 
12:00 – 13:00 Projektiranje in vgradnja dimnikov, 

Zahtevana odpornost dimnika na požar, 
Požarna varnost kotlovnic 

  Milan Hajduković, ZAG Ljubljana 

Kotizacija: 
Kotizacija znaša 90,00 EUR +DDV, skupaj z DDV znaša 108,00 EUR; za člane ZKG 60,00 EUR + DDV, skupaj z DDV znaša 
72,00 EUR; za člane SZPV pa 85,00 EUR + DDV, skupaj z DDV znaša 102,00EUR. 
Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.  
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili račun, ki ga plačate  pred začetkom seminarja. Potrdilo o plačilu kotizacije 
prinesite s seboj! 
Kotizacijo nakažite do srede, 13. 10. 2010 na TRR GZS 02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 00 2120. 
Dodatne informacije: GZS Zbornica komunalnega gospodarstva, telefon: 01/5898 291, Dejan Papež; e-mail: 
dejan.papez@gzs.si  ali SZPV, Mateja Gris, telefon 01/514 2474; e-mail: info@szpv.si. 

 
Prijave in odjave: 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (50!) oziroma do 13. oktobra 2010 
• po pošti GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana,  
• po faksu: 01/5898 100,  
• po elektronski pošti: komunala@gzs.si, 
• z elektronsko prijavnico www.gzs.si/zkg. 

 
Udeleženci, ki se prijavijo zadnji dan izgubijo pravico do odpovedi seminarja. Skrajni rok za morebitno pisno (elektronsko) odpoved je tri 
dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 
Udeleženci delavnice imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest v 1. kleti garaže oz. na zunanjem parkirišču 
GZS.  


