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USPOSABLJANJE ZA DELAVCE  

ELEKTRO STROKE IN ELEKTROTEHNIČNO POUČENE DELAVCE 
  
V skladu z 38. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) mora 
delodajalec za delavce, ki delajo na delovnih mestih na katerih iz ocene tveganja izhaja večja 
nevarnost za nezgode ter za delavce, ki delajo na delavnih mestih, na katerih so nezgode pri delu 
pogostejše zagotoviti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno 
delo, pri čemer rok ne sme biti daljši od dveh let.  

 
 

Usposabljanje bo potekalo v torek; 21.03.2023 
v predavalnici podjetja ZVD , Pot k izviru 6, Ljubljana 

URNIK USPOSABLJANJA: 
7.45—8.00  sprejem in registracija udeležencev  
(delavci el. stroke lahko pridejo med 8. 45 in 9.00 ) 
8.00—9.00  obvezno samo za  elektrotehnično poučene delavce* 
9.15—14.30 poslušajo delavci elektro stroke in elektrotehnično poučeni delavci 
Glavni odmor: od 11.00 do 11.30 

PREDAVATELJA:   

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., predstojnik CTVSN, ZVD d.o.o. 

Jure Jazbec, dipl.inž.el. 

  
PROGRAM USPOSABLJANJA: 
Osnove, električni udar, zaščitni ukrepi: 

· osnovni pojmi (naboj, tok, napetost, izmenična napetost, upornost, moč…)* 
· vzroki za električni udar 
· posledice električnega udar, poškodbe z električnim tokom 
· dejavniki, ki vplivajo na resnost poškodb 
· seznanitev s predpisi in standardi za električne inštalacije in električno opremo strojev 

  
Navodila za varno delo, praktična izvedba del: 

· seznanitev s predpisi za varno delo z električnim tokom 
· sistemi ozemljitev in zaščite 

· pet varnostnih pravil 
· nevarnosti in varnostni ukrepi pri izvajanju del 
· pravilno preverjanje breznapetostnega stanja 
· uporaba električnega orodja in opreme 
· ukrepi na začasnih gradbiščih (vzdrževanje) 
· varnostni ukrepi pri delu na prostem - uporaba prenosnih zaščitnih stikal (PRCD-S) 
· opis in praktična predstavitev nekaterih del (video predstavitve) 
 Prva pomoč pri električnem udaru 

 Preskus znanja 
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KOTIZACIJA IN PLAČILO: 
 
 
Kotizacija na udeleženca znaša 100 EUR brez DDV. V ceno je vključeno gradivo ter postrežba med 
odmorom.  
 
Kotizacijo je potrebno poravnati do začetka usposabljanja na poslovni račun zavoda:  
- BAN: SI56 0292 4001 3679 128 odprt pri NLB d.d.,  
- BIC: LJBASI2X, s sklicem SI00 23000-9999-133671 
 
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. 
  
INFORMACIJE IN PRIJAVA:  

Jana Cigula; T 01 58 55 128; M 041 616 901; e-mail: jana.cigula@zvd.si  
 
 

                                                          
____________________________________________________________________________________________                                 
PRIJAVNICA  - USPOSABLJANJE  ZA DELAVCE ELEKTRO STROKE IN ELEKTROTEHNIČNO POUČENE DELAVCE 
 
TOREK; 21.03.2023 
                                    

Točen naziv podjetja:                                                                                                                 ID za DDV: 

Točen naslov podjetja: 

Priimek in ime udeleženca ter izobrazba: 

Delovno mesto: 

E-mail:                                                                                          Telefon: 

Datum:                                                                                                                                    Podpis: 

 
 

 


