PRIJAVA NEVARNEGA POJAVA
A. PODATKI O DELODAJALCU
1
2
3
4
5
6

Naziv:
Naslov:
Matična številka:
Šifra dejavnosti:
Registrska številka:
Število delavcev:

B. PODATKI O NEVARNEM POJAVU
7
8
9
10
11
12
13
14

Datum prijave (DD./MM/LLLL):
Datum dogodka (DD/MM/LLLL):
Ura dogodka:
Mesto dogodka nevarnega pojava:
Lokacija nevarnega pojava:
Vrsta nevarnega pojava:
Ogroženost zdravja ali življenja delavcev:
Opis vzroka nevarnega pojava:

15 Kratek opis dogodka:

C. PODATKI O PRIJAVITELJU
16 Ime in priimek, telefon:
17 Delovno mesto:
18 Ime in priimek ter podpis
odgovorne osebe delodajalca:

Navodilo za izpolnjevanja obrazca: NEVARNEGA POJAVA
A) PODATKI O DELODAJALCU
Polje 1: s tiskanimi črkami se vpiše naziv delodajalca
Polje 2: s tiskanimi črkami se vpiše ulico, hišno številko, poštno številko in kraj delodajalca
Polje 3: vpiše se 10-mestno matično številko podjetja
Polje 4: vpiše se 5-mestno šifro po Standardni klasifikaciji dejavnosti primer: 75.120
Polje 5: vpiše se 10-mestno registrsko številko podjetja samo v primeru, ko delodajalec nima
matične številke
Polje 6: vpiše se dejansko število delavcev v podjetju na dan nevarnega pojava
B) PODATKI O NEVARNEM POJAVU
Polje 7: vpiše se datum prijave nevarnega pojava inšpekciji dela v obliki DD/MM/LLLL
Polje 8: vpiše se datum nevarnega pojava v obliki DD/MM/LLLL
Polje 9: vpiše se ura nevarnega pojava po šifrantu
vpišite uro od 00 do 23 brez minut, 99 - čas neznan
Polje 10: vpiše se mesto nevarnega pojava po šifrantu
0 - ni podatka
1 - na običajnem delovnem mestu
2 - začasno delovno mesto v isti enoti
3 - drugo
Polje 11: s tiskanimi črkami se vpiše ulico, hišno številko, poštno številko in kraj, kjer je prišlo do
nevarnega pojava
Polje 12: vpiše se podatek o vrsti nevarnega pojava
010 - požar
011 - eksplozija – prašna
013 - eksplozija – plinska
015 - eksplozija – gorljive tekočine
017 - eksplozija – ostalo
020 - porušitev objekta ali dela objekta
030 - prevrnitev stroja
040 - prevrnitev vozila
050 - nenačrtovana porušitev terena (zemljine)
060 - nenačrtovana porušitev začasne konstrukcije (šotor, oder, …)
070 - padec bremena z dvigala
080 - padec kabine dvigala za prevoz oseb
090 - nenačrtovan padec bremena z višine (z objekta, sredstva za delo, …)
100 - nenačrtovano uhajanje nevarnih snovi (izpust, razlitje, …)
110 - pojav za zdravje in življenje nevarne atmosfere (presežene mejne vrednosti
kemijskih snovi, biološki dejavniki v okolju, pomanjkanje kisika v zraku, …)
120 - nenačrtovan pojav potencialno eksplozivne atmosfere (metan 0,5%, …)
130 - drugo
Polje 13: vpiše se podatek o morebitni ogroženosti zdravja ali življenja delavcev ob nastanku
nevarnega pojava
1 - da
2 - ne
Polje 14: vpiše se kratek opis vzroka nastanka nevarnega pojava
Polje 15: vpiše se kratek opis dogodka

C) PODATKI O PRIJAVITELJU NEVARNEGA POJAVA
Polje 16: s tiskanimi črkami se vpiše ime in priimek ter telefonska številka osebe oziroma strokovnega
delavca, ki prijavlja nevarni pojav. Zaželeno je, da je prijavitelj poškodbe strokovni
delavec.
Polje 17: vpiše se delovno mesto osebe, ki prijavlja nevarni pojav.

Polje 18: vpiše se ime in priimek ter podpis odgovorne osebe delodajalca, če ga ima, se doda žig
delovne organizacije.

