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Na podlagi 9., 19. in 50. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), 63. 

člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 - ZZSDT),  5., 6. 

in 9. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 

89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1), v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja v Osnovni šoli Vodice 

(št. izjave 64/2011, z dne 11. november 2011) in 52. in 53. člena Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 03/15, 

5/10), je ravnatelj Osnovne šole Vodice, dne 28. 8. 2015, sprejel naslednji 

 

 

P R A V I L N I K 
o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa vrsta osebne varovalne opreme za varnost pri delu, uporabnike in 

način dodeljevanja v uporabo v Osnovni šoli Vodice, Ob šoli 12, 1217 Vodice (v nadaljevanju: 

zavod). 

 

Delavcem, ki delajo na delovnih mestih s povečano možnostjo poškodb in zdravstvenih okvar, 

preskrbi zavod sredstva za osebno varstvo pri delu in osebno varstveno opremo v skladu z določili 

tega pravilnika. 

 

2. člen 

Osebna varovalna oprema, ki se uporablja pri delu, mora ustrezati zahtevam standardov, ki so 

navedeni v Izjavi o varnosti z oceno tveganja v Osnovni šoli Vodice in skladna z veljavnimi predpisi, 

ki urejajo področje osebne varovalne opreme, ki jo delavci uporabljajo pri delu. 

 

Osebna varovalna oprema v smislu tega pravilnika je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako 

drugače uporablja pri delu, tako da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za 

njegovo varnost in zdravje. 

 

Za osebno varovalno opremo se šteje tudi vsak pripomoček ali dodatek, ki se uporablja za dosego 

namena, to je za varovanje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za varnost in 

zdravje delavca.  

 

Osebna varovalna oprema mora biti udobna za nošenje in ne sme zmanjševati delavčeve 

sposobnosti ali ga ovirati pri delu. Izdelana mora biti tako, da izpolnjuje zahteve varstva pri delu, 

vedno mora biti v čistem, higieničnem in urejenem stanju. Po uporabi jo je potrebno očistiti in 

shraniti na za to določenem mestu. 

 

3. člen 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so zapisani kot nevtralni izrazi 

za moško in žensko slovnično obliko. 

 

II. UPORABNIKI OSEBNE VAROVALNE OPREME 

 

4. člen 

Pravico do dodelitve osebne varovalne opreme na podlagi tega pravilnika imajo:   
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- pedagoški delavci: učitelji gospodinjstva, učitelji tehnike in tehnologije, učitelji kemije, biologije 

ter naravoslovja, učitelji fizike, učitelji športa 

- laboranti 

- tehnično osebje: čistilec, hišnik-vzdrževalec, kuhar, kuharski pomočnik, gospodinjec.  

 

5. člen 

Zaposlenim delavcem pripada naslednja osebna varovalna oprema: 

- pedagoškim delavcem:  

- učiteljem gospodinjstva: delovna halja ali suknjič in hlače (bela), kapa ali ruta (bela), zaščitni 

čevlji 

- učiteljem tehnike in tehnologije: delovna halja, varovalne rokavice, zaščitna očala 

- učiteljem kemije, biologije ter naravoslovja: delovna halja, gumijaste rokavice, rokavice za 

delo s kemikalijami, zaščitna očala 

- učiteljem fizike: delovna halja 

- učiteljem športa: trenirka in telovadne copate 

- laborantom: delovna halja, gumijaste rokavice, rokavice za delo s kemikalijami, zaščitna očala  

- tehničnim delavcem:  

- čistilcu: delovna halja, gumijaste rokavice, zaščitni čevlji, gumijasti škornji 

- hišniku-vzdrževalcu: delovna halja, varovalne rokavice, zaščitni čevlji, gumijasti škornji, 

zaščitna očala 

- kuharju, kuharskemu pomočniku, gospodinjcu: delovna halja ali suknjič in hlače, ruta ali 

kapa, zaščitni čevlji, predpasnik, gumijaste rokavice. 

- obutev (čevlji). 

 

III. DODELJEVANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME 

                                                      

6. člen 

Pedagoškim delavcem iz prve alineje 5. člena tega pravilnika pripada osebna varovalna oprema v 

naslednjih časovnih obdobjih: 

- učiteljem gospodinjstva: 

- pripadata dve delovni halji ali dva kompleta suknjič in hlače (bela barva) vsako leto oziroma 

po potrebi 

- pripadata dve kapi ali ruti (bela barva) vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en par zaščitnih čevljev vsako leto oziroma po potrebi  

- učiteljem tehnike in tehnologije: 

- pripadata dve delovni halji na vsake tri leta oziroma po potrebi 

- pripada en par varovalnih rokavic vsako leto oziroma po potrebi 

- pripadajo ena zaščitna očala vsako leto oziroma po potrebi 

- učiteljem kemije, biologije in naravoslovja: 

- pripadata dve delovni halji na vsaki dve leti oziroma po potrebi 

- pripadata dva para gumijastih rokavic vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en par rokavic za delo s kemikalijami na vsakih pet let 

- pripadajo ena zaščitna očala po potrebi 

- učiteljem fizike: 

- pripadata dve delovni halji na vsaki dve leti oziroma po potrebi 

- učiteljem športa: 

- pripadata dve trenirki na vsaki dve leti oziroma po potrebi 

- pripada en par telovadnih copat vsako leto oziroma po potrebi. 

 

O obdobju dodelitve osebne varovalne opreme pedagoškim delavcem, ki delajo krajši delovni čas, 

odloča ravnatelj, ob čemer upošteva sorazmernost glede na trajanje krajšega delovnega časa.  
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7. člen 

Laborantu iz druge alineje 5. člena tega pravilnika pripada osebna varovalna oprema v naslednjih 

časovnih obdobjih: 

- dve delovni halji na vsaki dve leti oziroma po potrebi 

- dva para gumijastih rokavic vsako leto oziroma po potrebi 

- en par rokavic za delo s kemikalijami na vsakih pet let 

- ena zaščitna očala po potrebi.  

 

O obdobju dodelitve osebne varovalne opreme laborantu, ki dela krajši delovni čas, odloča 

ravnatelj, ob čemer upošteva sorazmernost glede na trajanje krajšega delovnega časa. 

 

8. člen 

Tehničnemu osebju iz tretje alineje 5. člena tega pravilnika pripada osebna varovalna oprema v 

naslednjih časovnih obdobjih: 

- čistilcu: 

- pripadata dve delovni halji vsako leto oziroma po potrebi 

- pripadata dva para gumijastih rokavic vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en par zaščitnih čevljev vsako leto oziroma po potrebi 

- en par gumijastih škornjev vsako leto oziroma po potrebi 

- kuharju, kuharskemu pomočniku in gospodinjcu: 

- pripadata dve delovni halji ali dva kompleta suknjič in hlače vsako leto oziroma po potrebi 

- pripadata dve ruti ali kapi vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en par zaščitnih čevljev vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en predpasnik vsako leto oziroma po potrebi 

- pripada en par gumijastih rokavic vsako leto oziroma po potrebi.  

 

O obdobju dodelitve osebne varovalne opreme tehničnim delavcem, ki delajo krajši delovni čas, 

odloča ravnatelj, ob čemer upošteva sorazmernost glede na trajanje krajšega delovnega časa. 

 

9. člen 

V primeru, kjer je v prejšnjih členih navedeno, da se osebna varovalna oprema dodeli po potrebi, o 

potrebi po dodelitvi opreme odloča ravnatelj zavoda, glede na izrabljenost osebne varovalne 

opreme. 

 

V primeru upravičenega razloga, lahko ravnatelj zavoda, določi krajše ali daljše časovno obdobje, v 

katerem so delavci upravičeni do osebne varovalne opreme. 

 

Delavec ima pravico in obveznost, da na delovnem mestu, uporablja predpisano osebno varovalno 

opremo. Prav tako mora biti poučen o njeni namembnosti in uporabi. Neuporaba osebne varovalne 

opreme se šteje za kršitev delovnih dolžnosti. 

 

Osebna varovalna oprema je namenjena zaščiti delavca na delovnem mestu. Delavec je ne sme 

nositi ali drugače uporabljati izven delovnega časa oziroma del in nalog delovnega mesta na 

katerega je razporejen in za katerega je prejel osebno varovalno opremo. 

 

Delavci, ki prejmejo osebno varovalno opremo, so moralno in materialno odgovorni za okvaro in 

uničevanje opreme, ki bi nastala zaradi malomarnosti pri uporabi. Delavci so odgovorni tudi za 

odtujitev ali zlorabo osebne varovalne opreme enako, kakor za vsa ostala sredstva, ki so v lasti 

zavoda. 
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IV. NAROČANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME 

 

10. člen 

Osebno varovalno opremo naroča ravnatelj zavoda oziroma z njegove strani pooblaščena oseba 

zaposlena v zavodu. 

 

Naročena osebna varovalna oprema mora biti v skladu z 2. členom tega pravilnika. Pri naročanju 

osebne varovalne opreme mora ravnatelj oziroma z njegove strani pooblačena oseba upoštevati, 

da cena za posamezno vrsto osebne varovalne opreme ni višja od cen za posamezno vrsto osebne 

varovalne opreme na trgu, ter gospodarno in racionalno porabo javnih sredstev za namen nakupa 

osebne varovalne opreme.  

 

11. člen 

Osebna varovalna oprema pripada delavcem, ki so v zavodu zaposleni za nedoločen čas. Osebna 

varovalna oprema pripada tudi delavcu, ki je v zavodu zaposlen za določen čas, če dela na delovnih 

mestih, ki so določena v 5. členu tega pravilnika. O dodelitvi osebne in zaščitne varovalne opreme 

delavcem, ki so v zavodu zaposleni za določen čas, odloča ravnatelj zavoda. 

 

Delavec, ki je v zavodu zaposlen za določen čas, po prenehanju delovnega razmerja, osebno 

varovalno opremo vrne zavodu. Ravnatelj zavoda lahko iz razloga, ker je poteklo obdobje, v 

katerem osebna varovalna oprema pripada delavcu ali v primeru, da osebne varovalne opreme, 

zaradi izrabe, ni več mogoče uporabljati, odloči, da delavcu po prenehanju delovnega razmerja ni 

potrebno vrniti osebne varovalne opreme. 

 

12. člen 

O osebni varovalni opremi, dani v uporabo, se v računovodstvu zavoda vodi evidenca, iz katere 

mora biti razvidno, komu je bila izdana, kdaj je bila izdana in kdaj je bila vrnjena ter razlog vrnitve. 

Delavec prejme osebno opremo proti podpisu.  

 

13. člen 

Ravnatelj ali druga, z njegove strani, pooblaščena oseba v zavodu nadzoruje pravilno uporabo 

osebne varovalne opreme.  

 

Ravnatelj ali druga, z njegove strani, pooblaščena oseba skrbi in je odgovoren, da se osebna 

varovalna oprema pravočasno nabavlja in da ustreza zahtevam in predpisom, ki urejajo področje 

osebne varovalne opreme. 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

Višina sredstev, ki so potrebna za nakup osebne varovalne opreme, se vsako leto določi v 

finančnem načrtu zavoda, upoštevaje število delavcev, ki imajo v posameznem letu pravico do 

dodelitve osebne varovalne opreme in upoštevaje vrsto in število kosov osebne varovalne opreme, 

ki bo predmet nakupa v posameznem letu.  

 

15. člen 

Pravilnik začne veljati osmi dan po tem, ko se objavi na oglasni deski zavoda. Pravilnik se lahko 

objavi tudi na spletni strani zavoda. 
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16. člen 

S Pravilnikom o dodelitvi osebne varovalne opreme za varnost pri delu v Osnovni šoli Vodice, se 

seznani vse zaposlene v zavodu. 

 

17. člen 

Vrsta osebne varovalne opreme in obdobje dodeljevanja osebne varovalne opreme delavcem po 

tem pravilniku, za posameznega delavca začne teči z dnem izteka obdobja dodelitve osebne 

varovalne opreme po pravilniku, ki je veljal do začetka veljavnosti tega pravilnika. 

 

18. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o dodelitvi delovne opreme v Osnovni 

šoli Vodice, številka 03-001, z dne 24. junij 2003. 

 

 

 

številka:  6007-2/2015-6 

 

datum: 28. 8. 2015 

 

 

                 

          Jure GRILC, 

ravnatelj 


