VABILO NA KONFERENCO

»Kakovost zraka v urbanih naseljih: stanje, izzivi in rešitve«
Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina - GIZ DZP Vas v sodelovanju z
Energetsko agencijo za Podravje – ENERGAP vljudno vabi na
konferenco »Kakovost zraka v urbanih naseljih: stanje, izzivi in rešitve«,
ki bo v četrtek, 4. oktobra 2012, od 9.00 do 14.00,
na Gospodarski zbornici Slovenije, v Ljubljani.

Večina slovenskih mest se sooča s prekomerno onesnaženostjo zunanjega zraka s prašnimi delci (PM10), ki
imajo številne negativne vplive na zdravje ljudi, okolje in razvoj mest. Ključni povzročitelji prekomerne
onesnaženosti zraka so promet, individualna kurišča in industrija. Konferenca je priložnost, da se seznanite s
trenutnim stanjem in ukrepi, ki jih izvajajo pristojne institucije.
Za izboljšanje trenutnega stanja je potrebno spodbuditi uporabo novih tehnologij in energetsko učinkovitih ter
okolju prijaznih energentov. Konferenca je priložnost, da se seznanite s prednostmi uporabe zemeljskega
plina v javnem potniškem, transportnem in osebnem prometu. Pridružite se nam in se prepričajte o voznih
lastnostih in cenovnih prednostih vozil na zemeljski plin.

Konferenco bo slavnostno odprl predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž Kavčič. Z nami bo več kot 15 predavateljev, ki
bodo v kratkih, 15-minutnih strokovnih prispevkih in predstavitvah primerov dobre prakse podali svoje poglede na stanje,
izzive in rešitve na področju kakovosti zraka v Sloveniji.
V času konference bodo na ogled različna osebna in gospodarska vozila na zemeljski plin, testirali pa boste lahko vozilo
Volkswagen Caddy. Ob zaključku konference si boste lahko ogledali avtobus na stisnjen zemeljski plin in delovanje
polnilnice za vozila na stisnjen zemeljski plin v Ljubljani.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava na info@zemeljski-plin.si ali tel. št. 01 24 14 612, najkasneje
do torka, 2. oktobra 2012, do 12. ure. Več informacij: www.zemeljski-plin.si

Prijazno Vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z Vami!

mag. Urban Odar, direktor GIZ DZP
dr. Vlasta Krmelj, direktorica ENERGAP,
soorganizator konference

