
ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
 

               
                                                                  

PRIJAVNICA 
 

NA IZOBRAŽEVANJE ZA VARNO DELO V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH  
 
IME IN PRIIMEK: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NASLOV IN POŠTNA ŠTEVILKA:…………………………………………………………………………………………………… 
 
E-POŠTA:………………………………………………………………………………………MOB. TELEFON:…………………….. 
 
ZAPOSLEN (podjetje in E- POŠTA podjetja):…………………………………………………………………………………………. 
 
DELOVNO MESTO:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NASLOV PODJETJA:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DAVČNA ŠT. PLAČNIKA:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
NAPOTEK ZA IZPOLNITEV OBRAZCA: ustrezno označite s križcem 
 
1. PO1: delavci, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih okoljih                                         PO1  
2. PO2: delavci, ki funkcionalno vzdržujejo naprave in postroje v proizvodnem procesu    PO2E*       PO2S*        
3. PO3: vodstveni kadri, tehnologi in izdelovalci elaboratov o eksplozijski ogroženosti                                     PO3  
4. PO4: delavci, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo namenjeno vgradnji in uporabi v eksplozijsko ogroženih 

prostorih                                                                                                                      PO4E*      PO4S*   
5. PO5: pregledniki in izvajalci meritev na nizko napetostnih električnih inštalacijah in sistemih za zaščito objektov pred  

delovanjem strele (program NNELI)                                                                     PO5    
6. PO6: pooblaščeni inženirji po klasifikaciji IZS                                                                                    PO6    
 

∗ E – kandidat ima elektro izobrazbo     ∗  S – kandidat nima elektro izobrazbe, ima strojno ali drugo izobrazbo 
 

Kratek opis delovnega okolja (tehnološkega procesa) in dela, ki ga kandidat opravlja pri delodajalcu: 
 
…………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Navedba prisotnosti eksplozijsko nevarnih snovi v objektih oz. pri izvajanju tehnoloških procesov: 
 

Gorljivi plini NE     DA  (navedite kateri): …………………………………………………………………… 
 

Vnetljive tekočine NE     DA  (navedite katere):……………………………………………………………… 
 

Gorljivi prahovi NE     DA  (navedite kateri): ………………………………………………………………… 
 
Druge pomembnosti (navedite kakšne): ..……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
S to prijavo sprejemam program Elektrotehniške zveze Slovenije za izobraževanje delavcev za varno delo v eksplozijsko 
ogroženih prostorih v smislu določil 45. člena Pravilnika o protieksplozijski zaščiti  (Uradni list RS št. 41/2016). 
Stroški izobraževanja bremenijo prijavitelja kandidata, ki se s to prijavo zavezuje, da jih bo poravnal po prejetem predračunu 
pred pričetkom izobraževanja. V primeru odpovedi udeležbe kandidata manj kot 3 dni pred pričetkom izobraževanja, bo 
EZS zaradi nastalih stroškov zaračunala kandidatu 50 % cene izobraževanja. 
 
 

 
V _____________________, dne____________                                                  ___________________________ 

                                                                    žig                                               Podpis  


