
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana   

 

 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO Z EKSPLOZIVI ALI PIROTEHNIČNIMI 

IZDELKI 

 

 

1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA: 

 

Firma/ime: _____________________ 

Matična številka: _________________________ 

Naslov sedeža: _________ 

Zastopnik: _______________________________________ 

                   (ime, priimek in  prebivališče : država, naselje, ulica in h.št.)   

 

2. KJE SE BO OPRAVLJALA PROIZVODNJA Z EKSPLOZIVI ALI PIROTEHNIČNIMI IZDELKI:  

2.1. 

Ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta ___________________ 

Matična številka: _________________________ 

Naslov poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta _________________ 

  

2.2. 

Ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta ___________________ 

Matična številka: _________________________ 

Naslov poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta _________________ 

  

 

3. VSEBINA ZAHTEVKA 

Prosimo za izdajo dovoljenja za  

3.1. 

 proizvodnjo eksplozivov, in sicer: 

– izdelavo          

– preizkušanje   

– obdelavo        

– predelavo       

– uničevanje lastnih proizvodov   

 

razvrstitveni kod 1.1 , razvrstitveni kod 1.2 , razvrstitveni kod 1.3 , razvrstitveni kod 1.4  razvrstitveni 

kod 1.5 , razvrstitveni kod 1.6  

 

3.2. 

 proizvodnjo pirotehničnih izdelkov, in sicer: 

– izdelavo          

– preizkušanje   

– obdelavo        

– predelavo       

– uničevanje lastnih proizvodov  

ognjemetnih izdelkov kategorije 1 , 2 , 3  in 4   

pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča T1  in T2  

drugih pirotehnični izdelkov P1  in P2  

 

Opomba: 

1. točka  prvega odstavka 5. člena ZEPI: proizvodnja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je njihova izdelava, 

preizkušanje, obdelava ali predelava za lastno uporabo ali zaradi nadaljnje prodaje, razen izvajanja 

ognjemetov, ter uničevanje lastnih proizvodov. 

 

 

 



 

 

 

4. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI   

_____________________________________________________________________ 

(ime in priimek, dan, mesec in leto rojstva,; prebivališče : država, naselje, ulica in h. št.) 

_____________________________________________________________________   

(ime in priimek, dan, mesec in leto rojstva     prebivališče : država, naselje, ulica in h. št.) 

_____________________________________________________________________   

(ime in priimek, dan, mesec in leto rojstva     prebivališče : država, naselje, ulica in h. št.) 

 

 

 

1. PODROBNOSTI O VRSTI EKSPLOZIVOV ALI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV, KI SE BODO 

      PROIZVAJALI : 

 _____________________________________________ 

 ______________________________________________- 

 

 

 

6. 

 

V_____________; dne__________                                           __________________ 

      (naselje)                                                                                   (podpis  stranke) 

 

 

7. PRILOGE 

Dokazila, ki jih predloži stranka po 15. členu ZEPI: 

–  načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ipd) 

–  izjava o varnosti z oceno tveganja, kot jo določajo predpisi, ki urejajo varstvo pri delu 

–  zdravniško spričevalo (drugi odstavek 10. člena ZEPI) 

–  izkaz o znanju slovenskega jezika (tretji odstavek 10. člena ZEPI) 

–  opis tehnološkega postopka izdelave 

–  opis sistema za zagotavljanje kakovosti izdelave 

 

Druga dokazila: 

 uporabno dovoljene za objekt 

 potrdila o strokovno usposobljenosti odgovornih oseb …..x 

 

 

 

 

 

 

Obrazec 1 (70. člen Pravilnika) 


