Vabimo vas na strokovni seminar

Sanacije objektov po naravnih nesrečah
V petek, 30. maja 2014, ob 13.00
v Centru energetskih rešitev (CER), BTC, Šmartinska 152, Ljubljana

Želja po čim bolj kakovostnem in udobnem bivalnem prostoru velikokrat ostane zgolj želja, pa
najsi bo to zaradi pomanjkanja pravih informacij in znanja ali pa zaradi pomanjkanja denarja.
Na seminarju v Centru energetskih rešitev smo zbrali strokovnjake z različnih področij, ki so z
vami pripravljeni deliti svoje znanje in vam svetovati, kako si za kakovostno bivanje zagotoviti
tudi potrebna sredstva.

PROGRAM
13.00 do 15.00: Predavanja in vprašanja iz občinstva





Sanacije po naravnih nesrečah v skladu z zavarovalniškimi zahtevami, Andrej Šircelj,
vodja kompleksnih škod iz zavarovanj ožjega premoženja v Zavarovalnici Triglav
Kako ravnati v primeru požara na sončni elektrarni, Jože Oblak, predsednik
upravnega odbora PGD Kamnik
Iz prakse: Sanacija objekta po naravnih nesrečah, Iztok Kamenski, vodja JUB
Akademije
Kako sanirati stavbe po poplavah in kako zmanjšati možnost nastanka škode, Matjaž
Valenčič, energetski svetovalec

15.00 do 17.00: Praktični nasveti
Strokovnjaki bodo odgovarjali na vprašanja občinstva in se posvetili konkretnim primerom.
Nekaj vprašanj, na katera bodo skušali podati odgovore:





Kaj, kako in zakaj zavarovati? Kateri dokumenti so ob nesreči najpomembnejši?
Kakšna dokazila potrebujete pred in po sanaciji? Koliko časa mine od vložitve zahtevka
do izplačila?
Kako preprečiti vdor vode v hišo? Kaj narediti, če nam zamaka zaradi soseda v
stanovanju nad nami? Ali lahko učinkovita izvedba dela prepreči poškodbe?
Kako učinkovito prezračevati, kadar zunaj več dni dežuje? Je vlaga le posledica
naravnih pojavov (dež, nizke temperature) ali tudi naše »skrbi« za dom?
Kako sanirati zidove, ki jih je napadla plesen? Kaj storiti v primeru, če stavbe, v kateri
se pojavlja plesen, ne moremo oviti v toplotno izolacijo?

Predvideni sogovorniki in predavatelji: Janko Šemrov, direktor za zavarovanje premoženja in
premoženjskih interesov iz Zavarovalnice Triglav, Jože Oblak, predsednik upravnega odbora
prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, Iztok Kamenski, vodja JUB Akademije, Domen
Ivanšek, tehnični svetovalec v družbi Knauf Insulation, Matjaž Valenčič, energetski svetovalec,
in predstavnik Jelovice.
Na dogodek ste vabljeni vsi, ki se poslovno ali zasebno ukvarjate s kakovostjo bivanja,
energetskimi prenovami, naravnimi nesrečami …

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je prijava na elektronski
naslov info@cer-slo.si, kamor pošljite svoje ime, priimek, e-naslov oziroma
kontakt ter ime podjetja.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!
Več informacij:
Andreja Šalamun
Energetika.NET
041 823 240
andreja.salamun@energetika.net

