
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines Employers Area 
Relevant sub-sections E2 Roles &responsibilities 
Any additional information  
 

Title E2.3 Health &safety 
Description Dijaki se pri pouku strokovne teorije teoretično seznanijo z varnostjo in 

zdravjem pri delu. V šolski delavnici  se praktično seznanijo s ključnimi 
nevarnostmi in varnostnimi ukrepi. Pred odhodom na PUD opravijo pisni test iz 
varnosti in zdravja pri delu in si pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem izpitu. 
Delodajalec je dolžan že prvi dan  dijaka v podjetju seznaniti s ključnimi 
nevarnostmi in ukrepi za varno delo ter od njega zahtevati upoštevanje pravil in 
skrbi za varno in zdravo delo.  Pred odhodom na PUD  v 1. In 3. letniku dijaki 
opravijo  sistematski zdravniški pregled. Če posamezni dijak iz zdravstvenih 
razlogov ne bi mogel opravljati nekaterih del, ali pa bi jih lahko opravljali le 
prilagojeno, je na podlagi zdravstvenih izvidov še pred odhodom na PUD o tem 
pisno obveščen.  
 

User Dijaki, organizator PUD na šoli in delodajalci 
Goal Cili so pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja ter utrjevanje navad za  

varno in zdravo delo  v poklicu. 
Objective Namen  poznavanja  varnega in zdravega dela  je zaščita za varovanje svojega 

zdravja in zdravaja drugih ter pravilna uporaba strojev in naprav v izogib 
poškodbam in poklicnim boleznim. 
 

Method Udeležba na predavanjih, izvedba pisnega testa, spoznavanje ključnih 
nevarnosti za varno in zdravo delo v šolskih delavnicah in pri delodajalcu ter 
udeležba na sistematskem zdravniškem pregledu. 
 

Recommended 
Use 

Priporočamo dosledno  zahtevo  učiteljev in mentorjev v podjetju za uporabo  
osebne in delovne opreme, pripomočkov, strojev in naprav za varno in zdravo 
delo.    

When V fazi priprave na PUD in  izvajanja PUD  
Language Slovenski  
Further links  
 

Smernice za spremljanje dijakov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), 
str.35, Predlog testa za preizkus usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu 
str.39 Predlog testa za preizkus usposobljenosti iz varnosti in zdravja pri delu na 
obdelovalnih strojih, 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/datoteke/pud/smernice_spremljanja_pud.
pdf 
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Pred ali ob začetku izvajanja PUD je dijake potrebno usposobiti za upoštevanje in izvajanje ukrepov 
varovanja zdravja in okolja ter požarne varnosti, kot nalaga zakonodaja. 
Od dijakov se sicer ne pričakuje izpit iz varstva pri delu, morajo pa na šoli opraviti pisni preizkus 
znanja, s katerim dokazujejo poznavanje predpisov iz varstva pri delu in požarne varnosti na splošno 
in poznavanje predpisov o izvajanju specifičnih ukrepov varstva pri delu v delovnem okolju. O 
varnosti in zdravju pri delu na konkretnem delovnem mestu se praktično seznanijo pri delodajalcu. 
 
Pravica dijakov do zdravstvenega zavarovanja in varstvo pri delu  
 
Pri praktičnem pouku, praktičnem usposabljanju z delom ter  tudi na strokovnih ekskurzijah so dijaki 
zdravstveno zavarovani kot učenci, v skladu z zakonom. Sredstva za plačilo prispevkov za zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, sredstva 
pa nakaže šoli.  
Temeljna podlaga, da bi lahko dijaki uveljavljali pravice iz zdravstvenega zavarovanja je zagotovljeno 
osnovno zdravstveno zavarovanje.  
Zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zdravstvenega varstva delavcev ne pa morebitnih 
odškodnin v primeru nezgod pri delu. Prav za to priporočamo, da dijaki sami sklenejo še  nezgodno 
zavarovanje. 
Za čas opravljanja PUD ali praktičnega pouka pri delodajalcu, je delodajalec  dolžan oddati prijavo-
odjavo zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B) za vsak 
koledarski mesec, ko je dijak več kot 3 delovne dni v podjetju in poravnati mesečni strošek 
zavarovanja. Račun za povrnitev stroškov izstavi šoli.  Organizator PUD-a vodi evidenco in skrbi, da 
šola delodajalcu ta strošek vrne. Mesečni strošek zavarovanja za primer nesreče pri delu in poklicnih 
bolezni lahko pokrije tudi šola neposredno, če  sta se z delodajalcem tako dogovorila v učni pogodbi.  
V primeru odsotnosti in neopravljenih ur PUD-a se dijak sam dogovori z delodajalcem o 
nadomeščanju, organizatorja PUD-a pa obvesti o predvidenem času in trajanju nadomeščanja. Za ta 
čas se ponovno sklene zavarovanje sicer  bi bil delodajalec v prekršku.   
Organizator PUD v sodelovanju z učitelji  poskrbi, da bodo dijaki v šoli, pred odhodom na PUD 
obvezno spoznali temeljne  vsebine iz varnosti in zdravja pri delu ter opravili pisni preizkus znanja. 
Pisni preizkus znanja se po treh letih ponovi. Potrdilo o opravljenem pisnem preverjanju (glej 
obrazec v prilogi) se dijakom izroči, da ga z drugo spremljajočo  dokumentacijo oddajo mentorju na 
PUD, pisno gradivo dijaka pa ostane na šoli kot dokazno gradivo. Mentor v podjetju bo dijake že prvi 
dan seznanil z vsemi ključnimi nevarnostmi, nujnimi varnostnimi ukrepi in jih opozoril na nevarnosti 
kar bodo zaradi formalnosti tudi podpisali. 
 
Organizator PUD-a v dogovoru z ravnateljem  šole poskrbi, da se sistematski pregledi  za dijake v 
prvem in zadnjem letniku izobraževanja izvedejo na šoli pred odhodom na PUD. Drugih zdravstvenih 
pregledov za potrebe PUD dijakom ni potrebno opraviti, ne glede na vrsto izobraževalnega 
programa.  Če posamezni dijaki iz zdravstvenih razlogov ne bi mogli opravljati nekaterih del, ali pa bi  
jih lahko opravljali le prilagojeno, bodo o tem, na podlagi zdravstvenih izvidov sistematskega 
pregleda, prejeli pisno informacijo.  
O morebitnih zdravstvenih omejitvah za opravljanje PUD-a dijaki obvezno obvestijo  mentorja na 
PUD-u in tudi  organizatorja PUD-a na šoli. Na to  dijake opozori razrednik in tudi organizator PUD-a.   
 

 


