Akademija znanja in publicistike

Vljudno Vas vabimo na delavnico
STROKOVNO USPOSABLJANJE S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ONLINE SEMINAR

26.11.2020
v podjetju KOVA D.O.O., OPEKARNIŠKA 15 D, 3000 CELJE

PROGRAM DELAVNICE
Sprejem udeležencev od 08:45 do 09:00
Od 09:00 do 09:45

PREDAVATELJ: Denis Bah

Požarna varnost ob zmanjšanju številu oseb v objektih (začasni ukrepi COVID-19)
Od 09:45 do 10:30

PREDAVATELJ: Simona Karo Gajšek

Problematika uredbe Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
ODMOR: 10:30 do 11:00
11:00 do 11:45

PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič

Zadrževanje požarnih vod v obstoječih objektih
Od 11:45 do 12:30

PREDAVATELJ: dr. Sandra Senčič

Eksplozije in primeri obravnav dogodkov
Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda predavanj in predavateljev.

VABILO je namenjeno vsem:
- lastnikom ali uporabnikom stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov,
- osebam, ki so določene in odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
- varnostnim inženirjem in odgovornim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- preglednikom, vzdrževalcem in serviserjem sistemov aktivne požarne zaščite,
- upravnikom večstanovanjskih hiš in poslovnih stavb,
- osebam, ki izvajajo kontrolne preglede in druge ukrepe varstva pred požarom (hišnikom,
vzdrževalcem stavb),
- predstavnikom gasilskih enot v gospodarskih družbah in predstavnikom poklicnih gasilskih
enot
Kova d.o.o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje
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Akademija znanja in publicistike

KOTIZACIJA:
Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 € brez DDV ( 122,00 € z DDV).
V kotizacijo so vključeni stroški organizacije delavnice, gradivo, potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažite PRED pričetkom delavnice na poslovni TRR družbe: SI56 34000-1007859464 odprt
pri Banki Sparkasse.

LOKACIJA: ONLINE SEMINAR preko spletne platforme ZOOM. Za dodatne informacije in vaša
vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki: 031 646 429, 03 428 23 44 ali po elektronski pošti
barbara.pocivavsek@kova.si
POTRDILO:
Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom –
udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na podlagi 4. odstavka 9. člena Pravilnika o usposabljanju in
pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/2011).

PRIJAVNICA
Strokovno usposabljanje s področja požarne varnosti, 26.11.2020
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.
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