PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM
V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list
RS, št. 32/11, 61/11 popr.) se lahko k splošnemu delu strokovnega izpita prijavi oseba, ki ima najmanj
srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, k posebnemu delu oziroma k skupnemu opravljanju splošnega in
posebnega dela strokovnega izpita, pa oseba, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali višjo strokovno
izobrazbo.
Kandidat vloži prijavo na izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje. Informacije v zvezi z izpitom preverite
na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

LOKACIJA:
TERMIN:

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje
25. in 26. marec 2019 od 9h do 15h

Predavatelj: dr. Aleš Jug

VSEBINA
Normativna ureditev varstva pred požarom
Preventivni ukrepi varstva pred požarom
Osnove gorenja in gašenja
Aktivni ukrepi varstva pred požarom ter oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom
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ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje | T + 386 (0)1 585 51 00 | F + 386 (0)1 585 51 01 | info@zvd.si | www.zvd.si
Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 10024700 | Osnovni kapital: 779.402,44 EUR | ID št. za DDV: SI21282692 | Matična št.: 5055580000

KOTIZACIJA: Kotizacija na udeleženca znaša 650 € z DDV. V ceno so vključena predavanja,
gradivo ter postrežba med odmori.
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka seminarja na poslovni račun zavoda: IBAN: SI56 0292
4001 3679 128 odprt pri NLB d.d., - BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-96349

ODJAVA: V primeru, da se odjavite en dan pred začetkom seminarja zaračunamo administrativne
stroške v višini 50% kotizacije. Pri odjavi na dan izobraževanja ali neudeležbi, zaračunamo celotno
kotizacijo.
KONTAKT: Jana Cigula T 01 58 55 128 – direktna, M 041 616 901, F 01 585 51 80, E znanje@zvd.si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA – PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA STROKOVNI IZPIT IZ VARSTVA PRED POŽAROM

25. in 26. Marec 2019

Točen naziv podjetja:

Točen naslov podjetja:
Priimek in ime udeleženca ter izobrazba:
Delovno mesto:
E-mail:

Telefon:

Datum:

Podpis:

prijavite se lahko tudi na: www.zvd.si

Izjavljam, da se strinjam z obdelavo (hrambo) navedenih osebnih podatkov za namene obveščanja in izdaje potrdil.
Seznanjen sem. da lahko svojo pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in ugovora obdelave osebnih podatkov, kadarkoli
uveljavim preko e-pošte : info@zvd.si
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