
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011), Pravilnika o osebni varovalni 
opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS št. 89/1999 , 39/2005 in 43/2011), Pravilnika o 
varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Ur. list RS, št. 
4/2002, 39/2005 in 43/2011), Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010 in 43/2011), Izjave o 
varnosti z oceno tveganja in na podlagi 36. člena Pravil o organiziranosti in delovanju je dekan 
Zdravstvene fakultete dne 21.09.2012 sprejel 
 

PRAVILNIK 
o osebni varovalni opremi 

za študente Zdravstvene fakultete 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določajo pravice in dolžnosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem osebne varovalne 
opreme za študente Zdravstvene fakultete (v nadaljevanju: ZF). 

 
2. člen 

 
Osebna varovalna oprema je v smislu tega pravilnika vsaka oprema, ki jo študent uporablja pri 
študijskem procesu v okviru praktičnega usposabljanja na fakulteti in v učnih bazah, tako da varuje sebe 
in druge pred tveganji za varnost in zdravje.  
 

3. člen 
 
Osebna varovalna oprema je namenjena osebni uporabi, zato je študent sam dolžan poskrbeti, da je 
uporabna in da ne povzroča zdravstvenih ali higienskih težav.  
 

4. člen 
 

Osebna varovalna oprema študenta mora imeti naslednje lastnosti: 

 tkanina mora imeti definiran odstotek krčenja in možnost pranja na 95oC 

 konfekcijske številke v velikostih XS, S, M, L, XL, XXL 

 osebna varovalna oprema mora imeti emblem ZF 

 osebna varovalna oprema mora biti za vse študente v beli barvi, med posameznimi študijskimi 
programi se loči glede na predpisano barvo emblema za posamezni študijski program 

 kroj mora zadostiti sledečim kriterijem: 

 nima gumbov, 

 imaj vsaj dva velika stranska žepa in prsni žep z všitki, 

 omogoča enostavno oblačenje in gibanje oz. uporabo, 

 izbrani kroj je lahko drugačen za ženske in moške 
 

Obutev kot del osebne varovalne opreme mora biti: 

 v obliki čevlja ali sandala 

 usnjena oziroma iz drugega ustreznega materiala (npr. croslite) z zaščitenimi prsti  

 ortopedsko oblikovana, kar omogoča vsakodnevno 8-urno, stoječe delo 

 nedrseča (tako noga-obutev, obutev-tla) 

 tiha pri hoji 

 zračna 

 lahka 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002011800|RS-4|358|183|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001121100|RS-100|10209|4905|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005041900|RS-39|3723|1398|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007061500|RS-53|7261|2834|O|


5. člen 
 

ZF enkrat letno po postopku javnega naročanja poišče ponudnika in določi kroje za ustrezno osebno 
varovalno opremo. Pri izboru ponudnika lahko sodeluje tudi Študentski svet ZF. Študentje ob vpisu v 
prvi letnik poravnajo strošek nakupa osebne varovalne opreme na podlagi prejetega računa. 
 
V kolikor je bil študent že vpisan v isti študijski program v času zadnjih treh let, lahko uporablja takrat 
kupljeno osebno varovalno opremo. V tem primeru to sporoči v Referat za študijske in študentske 
zadeve do 25.07. tekočega leta, da se mu strošek nakupa osebne varovalne opreme ob vpisu ne 
zaračuna. V primeru, da je bil račun za osebno varovalno opremo študentu že izdan in znesek 
poravnan, se študentu na podlagi njegove vloge za povračilo stroškov, znesek plačanih stroškov 
povrne.  
 

6. člen 
 
Študent ima pravico in obveznost, da pri delih, kjer se ne more na drugačen način izogniti tveganjem za 
varnost in zdravje, uporabi predpisano osebno varovalno opremo. V primeru, da študent osebno 
varovalno opremo namerno ali iz malomarnosti poškoduje, uniči ali izgubi, mora sam poskrbeti za novo 
opremo. 
 

7. člen 
 

Študent izven časa izvedbe študijskega procesa ne sme nositi ali drugače uporabljati osebne varovalne 
opreme z logotipom ZF. 

 
8. člen 

 
Osebno varovalno opremo študenta sestavlja: 

 tunika ali halja 

 hlače 

 majica 

 obutev 
 
ZF za študente posameznega študijskega programa določi obvezne sestavine osebne varovalne 
opreme, glede na specifične zahteve študijskega programa. Praviloma komplet delovne opreme obsega 
dva zgornja dela, dvoje hlač, en par čevljev in pet majic. Majice morajo biti v beli barvi in brez napisov, 
razen logotipa ZF. 
 

9. člen 
 
Ta pravilnik sprejme dekan in začne veljati naslednji dan po sprejemu. Z dnem pričetka veljavnosti tega 
pravilnika prenehajo veljati predhodna navodila in pravila, ki urejajo področje osebne varovalne opreme 
za študente. 
 
             
 
                                             Dekan  
                    prof. dr. France Sevšek 


