
        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 
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LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 
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Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 
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• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  
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KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € z DDV). V kotizacijo so vključeni stroški 
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• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
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LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 
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Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 
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PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
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arheoloških ostalin 
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• Pooblaščenim inženirjem z aktivnim poklicnim nazivom 

• Za matične sekcije: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 
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tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 
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Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

                                                                               

Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. Za dodatne informacije in vaša vprašanja smo 

dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in barbara.pocivavsek@kova.si. 
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VABILO je namenjeno vsem: 

• Pooblaščenim inženirjem z aktivnim poklicnim nazivom 
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        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
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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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 
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Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 
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Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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. 
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Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 
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Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  
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dosegljivi na telefonski številki: 031-646-429 in barbara.pocivavsek@kova.si. 

 
 
VABILO je namenjeno vsem: 
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Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, z 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  
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Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 

 



        Akademija znanja in publicistike 
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Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 

• pogoji s strani konzervatorjev,  

• možnosti prezentacije arheoloških ostalin ter sodelovanje gradbene stroke pri načrtovanju prezentacije 
arheoloških ostalin 

• poznavanje gradbenih in tehničnih ved ter njihovo vključitev pri načrtovanju arheoloških objektov  

 

Od 12:00 do 13:30                                                      PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič, Kova d.o.o. 

 
Dokazovanje požarne varnosti objektov v povezavi z gradbenimi proizvodi in sodelovanje pooblaščenih inženirjev 
 
 

Od 13:30 do 14:15                                                      PREDAVATELJ: Blaž Blažič, Kova d.o.o. 

 

Vsebina Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) v 

povezavi z izvedbo talnih označb med gradnjo 

 
 

 

 
 

LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 
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POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
 
 
KOTIZACIJA:        
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 
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Telefon:                                                        Elektronska pošta: 
 

ID za DDV: 
 

Podpis:                                              Žig:                                            Datum: 
 
Prijavnico pošljite preko elektronske pošte na barbara.pocivavsek@kova.si. 
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LOKACIJA: KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje. 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: MSG 

• Drugim osebam, ki jih zanima tema 

 

 

 



        Akademija znanja in publicistike 

Kova d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu                 

Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje 

tel: 03 428 23 10    fax: 03 428 23 21 

email: info@kova.si   www.kova.si 

                                                        
            

  
 

 

 
POTRDILO: 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin 

skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 
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Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV (122,00 € 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 MSG, z 
naslovom: GRADNJA IN ARHEOLOŠKE NAJDBE, 12.12.2019 

 

 

Ime in priimek udeleženca: 

 

 

 

Identifikacijska številka inženirja:  

 
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. 
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Vljudno Vas vabimo na  
 

POKLICNO USPOSABLJANJE POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV  
ZA MATIČNE SEKCIJE MSG – izbirne vsebine 

 
z naslovom: GRADNJA IN AREHOLOŠKE NAJDBE 

 
 

četrtek, 12.12.2019 
 

 KOVA d.o.o., Opekarniška cesta 15d, Celje (predavalnica)                                      
 

PROGRAM POKLICNEGA USPOSABLJANJA  
Sprejem udeležencev    od 9:45 do 10:00 
Od 10:00 do 12:00                                                      PREDAVATELJ: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh. 

 
Arhitekturni in gradbeni izziv prezentacije arheologije 
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