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Pridobitev certifikata o usposobljenosti izvajalcev za servisiranje in popravila Ex-opreme je 
določena s 44. in z 49. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16); 
v nadaljevanju Pravilnik, in električne Ex-opreme z mednarodno shemo IECEx. 
 
Certifikat potrjuje usposobljenost izvajalca za servisiranje in popravila električne  
Ex-opreme z zahtevami standarda SIST EN 60079-19, ki je naveden v 4. točki priloge 14 
Pravilnika, oziroma usposobljenost izvajalca za servisiranje in popravila neelektrične  
Ex-opreme. 
 
Vlogo za pridobitev slovenskega certifikata o skladnosti lahko pošljete na naslov: 
 
SIQ Ljubljana 
Ex-dejavnost 
Mašera-Spasićeva ulica 10 
1000 Ljubljana 
 
Vloga naj vsebuje izpolnjen obrazec TOEx01. V prilogi naj bodo: 

• opis organizacije, 

• izpis registracije dejavnosti, 

• podrobno opredeljen obseg dejavnosti, za katerega želi naročnik pridobiti certifikat o 
usposobljenosti za servisiranje in popravila Ex-opreme, 

• spisek oseb s podatki o strokovnosti (iz podatkov mora biti razvidno, za katero vrsto 
protieksplozijske zaščite so osebe usposobljene), imenovanjem tehničnega vodje za 
servisiranje in popravila Ex-opreme, opisom vrste naprav in tehnik popravil po standardu 
SIST EN 60079-19, 

• poslovnik kakovosti ali drugi dokument, ki je usklajen z zahtevami standardov ISO 9001 
in SIST EN 60079-19 ter za pridobitev certifikata po mednarodni shemi IECEx 
dokumenti OD 313-5, OD 314-5, OD 315-5 in OD 316-5 (IECEx dokumenti so prosto 
dostopni na spletni strani http://www.iecex.com/publications/operational-od/), 

• seznam morebitnih podpogodbenikov ali zunanjih izvajalcev, 

• navodila za delo in kontrolo izvedenega dela, 

• spisek razpoložljive strokovne literature, standardov in predpisov, 

• spisek naprav za delo in preskušanje, 

• certifikati o kalibraciji merilnih instrumentov, 

• spisek razpoložljivih materialov in rezervnih delov, 

• kopije pogodb s proizvajalci Ex-opreme, če je podjetje njihov zastopnik oziroma serviser, 

• dokumenti za prevzem opreme v popravilo, 

• kopije izhodnih dokumentov o popravilu opreme za posamezne vrste protieksplozijske 
zaščite (po mednarodni shemi IECEx je potrebno dodatno po vsakem popravilu za 
vsako napravo izpolniti tudi obrazce, ki so v prilogah IECEx dokumentov), 

• izjavo, da so usposobljene osebe seznanjene z dokumentacijo. 
 

http://www.iecex.com/publications/operational-od/
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Po prejemu vaše vloge bomo pregledali dokumentacijo in se dogovorili za presojo 
usposobljenosti. 
 
Postopek ugotavljanja usposobljenosti podjetja za servisiranje in popravila Ex-opreme 
obsega ugotavljanje skladnosti dokumentacije, strokovne usposobljenosti osebja in 
razpoložljivosti potrebnih standardov literature, delovnih naprav ter instrumentov. Način dela 
in kontrola izvedenih del morata biti razvidna iz pisnih postopkov za izvajanje del in kontrolo 
del. 
Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu, vam bomo sporočili z zapisnikom. 
 
Po ugotovljeni skladnosti dejanskega stanja v podjetju z dokumenti, predpisi in standardi s 
področja protieksplozijske zaščite bomo pripravili certifikat o usposobljenosti za servisiranje 
in popravila Ex-opreme. Poslali vam ga bomo po plačilu računa. 
 
Z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja o postopku ugotavljanja usposobljenosti. 
 
 
Dejavnost protieksplozijske zaščite 
 
 
Zdravko Kramar 
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