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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSE  

 
z naslovom:  

ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 

2 kreditni točki iz obveznih vsebin 
 
 

21. MAJ 2019 
 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica), vhod 9 - Severna tribuna 

                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev            od 11:45 do 12:00 
Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: Milan Dobovišek, Kova d.o.o. 

 
Električne instalacije v požarno ogroženih prostorih: 

- požarno ogroženi prostor 
- zahteve za projektiranje 
- praktični primeri 

 

Od 13:30 do 15:30                                                      PREDAVATELJ: Martin Žagar, Kova d.o.o. 

 
Projektiranje sistema aktivne požarne zaščite (detekcija javljanja požara, varnostna razsvetljava): 

- študija/zasnova požarne varnosti za objekte 
- predpisi, standardi na področju projektiranja za preglednike APZ 
- praktični primeri 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje, vhod 9 – Severna tribuna. Za dodatne 

informacije in vaša vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in 

barbara.pocivavsek@kova.si. 

 
 
VABILO je namenjeno vsem: 

• Pooblaščenim inženirjem z aktivnim poklicnim nazivom 

• Za matične sekcije: MSE 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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POTRDILO: 
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na usposabljanju v skladu s Splošnim aktom o stalnem 

poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Programu so dodeljene 2 kreditni točki. 

 

 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 80,00 € brez DDV (97,60 € z DDV). V kotizacijo so vključeni stroški 

organizacije usposabljanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice 

na poslovni TRR družbe: SI56 34000-1007859464 odprt pri Banki Sparkasse. 

 

 
 
 

P R I J A V N I C A 

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSE, z 
naslovom: ELEKTRIČNE INSTALACIJE – 21.5.2019 

 
 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

Podjetje: 
 

Naslov podjetja (ulica, hišna številka, kraj): 
 

Telefon:                                                        Elektronska pošta: 
 

ID za DDV: 
 

Podpis:                                              Žig:                                            Datum: 
 
Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si. 

 


