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vabita na posvet z naslovom
IZZIVI NA PODROČJU IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV

v petek, 31. maja 2019, ob 9. uri,
v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, v prostorih parlamenta,
Šubičeva 4, Ljubljana.

Izvajanje dimnikarskih storitev je zelo odmevna tematika, saj so mnenja o najboljših
rešitvah deljena oz. celo nasprotujoča si. Po oceni Ministrstva za okolje in prostor, ki
je pri pripravi dimnikarske zakonodaje podrobno preučilo sisteme v nekaterih drugih
evropskih državah, predstavlja veljavna ureditev strokovno najbolj ustrezno rešitev,
pri tem pa se zaveda, da je vsesplošen dogovor nerealno pričakovati.
Cilji izvajanja dimnikarskih storitev so v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah
(ZDimS) zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost,
večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih
storitev. Delovanje malih kurilnih naprav je povezano z znatnimi vplivi na okolje.
Posebej izstopajo visoke emisije delcev. Slovenija se glede delcev uvršča med
države EU z bolj onesnaženim zrakom in je v samem vrhu po izpustih delcev na
prebivalca in tudi na enoto površine. Visoki specifični izpusti delcev so predvsem
posledica močno razširjene uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah
gospodinjstev, ki imajo v Sloveniji kar dvotretjinski delež v skupnih izpustih delcev.
Medtem ko je nova ureditev prinesla številne pozitivne rešitve, je treba, glede na to,
da gre za nov sistem, določeno obdobje prilaganja. To velja za uveljavitev katerihkoli
sprememb, tudi tistih, ki se izkažejo kot ustrezne in dobrodošle. Tako kot vedno pa
šele izvajanje predpisa pokaže, kje bi bilo mogoče področje urediti na način, ki bi bil
še bolj učinkovit.

S posvetom želimo soočiti in zbrati različne poglede na veljavno ureditev izvajanja
dimnikarskih storitev ter dobiti odgovore na odprta vprašanja:
1. Kako na učinkovit način urediti dimnikarsko zakonodajo, da bomo posledično
izboljšali kakovost zunanjega zraka?
2. Katere druge spremembe so potrebne in kako pridemo do njih?
3. Primeri dobre prakse dimnikarskih storitev v Sloveniji in v drugih državah EU?
***
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri razmisleku o odprtih vprašanjih in aktivno
sodelujete pri iskanju še boljših rešitev na področju izvajanja dimnikarskih storitev in
s tem izboljšanju okoljskih parametrov v Republiki Sloveniji.

Minister za okolje in prostor
Simon Zajc

Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi lažjega postopka registracije v recepciji
Državnega zbora svojo udeležbo na posvetu potrdite najkasneje do četrtka, 30. 5. 2019, do 10. ure,
na spletni strani Državnega sveta in pri tem navedete ime, priimek in naslov stalnega prebivališča.
Za sodelovanje v razpravi se lahko predhodno prijavite in že vnaprej pošljete svoja stališča oz.
prispevke, ki bodo objavljeni na spletni strani Državnega sveta in Ministrstva za okolje in prostor.
Prijave za razpravo in prispevke pošljite na elektronski naslov meta.stembal@ds-rs.si najkasneje do
30. 5. 2019. Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po
posvetu na www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si
Po posvetu bo objavljen tudi e-zbornik posveta, kjer bodo zbrani vsi prispevki razpravljavcev in vaših
predlogov ter stališč glede izvajanja dimnikarskih storitev, ki jih lahko posredujete tudi po koncu
posveta, in sicer do 15. 6. 2019 na elektronski naslov meta.stembal@ds-rs.si.

