
PROGRAM SEMINARJA

8.40 Sprejem udeležencev

9.00 Pozdravni nagovor

9.05 Sončne elektrarne in njihovo obratovanje,
mag. Marko Femc, Luka Vidmar, Plan-net solar, d.o.o.

10.35 Odmor

11.00 Sončne elektrarne, tveganja, vzdrževanje in servisiranje,
Dag Kralj, MBA, BISOL Group, d.o.o.

12.30 Kosilo

13.15 Požarna varnost sončnih elektrarn,
Gregor Kušar, KOMPLAST, d.o.o.

14.15 Zaključek seminarja
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Izraba obnovljivih virov energije ima čedalje večji pomen tako v svetu kot pri nas.
Fotovoltaika je tako ena izmed novejših, hitro rastočih dejavnosti, s katero se
srečuje tudi zavarovalniška panoga. Za kakovostno izvajanje zavarovanj je treba
spremljati razvoj sončnih elektrarn in redno skrbeti za pridobivanje novih
uporabnih znanj in informacij s tega področja.

Seminar je namenjen širšemu krogu ljudi in sicer zaposlenim v razvoju zavarovanj,
v prodaji zavarovanj, v cenilnih službah oziroma v likvidaciji škod, pa tudi
drugim, ki vas obravnavana tematika zanima.

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.
Železna cesta 14, p. p. 2512, 1001 Ljubljana

Kontaktna oseba: Tanja Kornet

Telefon: 01 300 93 92
Faks: 01 473 56 92
E-pošta: tanja.kornet@zav-zdruzenje.si

PRIJAVA IN ODJAVA

Pisno prijavo na seminar pošljite najpozneje do ponedeljka, 11. januarja 2016.
Prijave sprejemamo po elektronski pošti, pošti ali faksu.

V primeru, da se boste odjavili dva dni pred seminarjem, vam bomo zaračunali
administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam
bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 55,00 EUR z DDV na udeleženca.
Kotizacija zajema gradivo, tehnično izvedbo, napitke med odmorom in kosilo.
Prosimo vas, da kotizacijo plačate vsaj tri dni pred začetkom seminarja, na naš
poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic: 015. Po prejemu
nakazila vam bomo izstavili račun.
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PODROBNOSTI O SEMINARJU
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Družba: _______________________________________________

Naslov: _______________________________________________

Identifikacijska številka za DDV: _________________________

Zavezanec za DDV (označite): DA       NE

Telefon: ________________________________

UDELEŽENCI

IME IN PRIIMEK E-NASLOV

1.

2.

3.

4.

Datum: Podpis:

Rok za prijavo 11. januar 2016
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15. januar 2016

PRIJAVNICA


