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Vloga in pomen ključne kvalifikacije (predstavitev koncepta) 
 

• Promoviranje varnosti in zdravja pri delu         

• Poznavanje  predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu 

• Prepoznavanje  nevarnosti dela in delovnega okolja s svojega poklicnega področja 

• Razvijanje spretnosti za pravočasno in pravilno ukrepanje glede varstva pri delu na svojem 

poklicnem področju 

• Razvijanje spretnosti za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih 

 

 

Globalni cilji ključne kvalifikacije 
 

• Spoznati pojme in osnove varnosti in zdravja pri delu         

• Spoznati  ureditev in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu 

• Poznati  nevarnosti dela in delovnega okolja s svojega poklicnega področja 

• Razviti spretnosti za varovanje  zdravja pri praktičnem  izobraževanju v šolski delavnici in 

neposrednem delovnem procesu ter v drugih okoliščinah 

• Razviti spretnosti za varovanje svojega  zdravja in zdravja drugih 

• Razviti  odgovornost do ohranjanja lastnega zdravja v povezavi z delom 

• Razviti spoštovanje varnosti in zdravja pri delu sodelavcev in drugih ljudi 

• Razviti občutek za dolžnosti in odgovornosti do delovnega in življenjskega okolja v svoji 

generaciji in prihodnjih 

 

 

Opredelitev operativnih ciljev ključnih kvalifikacij 

 
• Razvijanje  odgovornosti za   ohranjanje lastnega zdravja v povezavi z delom. 

• Zmožnost za ukrepanje in vedenje za  varovanje svojega zdravja in zdravja drugih tako v 

šoli, v šolskih delavnicah, kot pozneje na svojem delovnem področju.  

 

 



Enote ključne 

kvalifikacije 

(ključne 

kompetence) 

Dijak je zmožen: 

 

Operativni cilji 

 

Pripombe 

Oceniti zdravo in 

varno delovno mesto 

 

 Dijak: 

• Ugotovi nevarnosti in škodljivost, ki jim je 

izpostavljen pri praktičnem izobraževanju 

(praktični pouk v šoli in praktično 

izobraževanje v neposrednem delovnem 

procesu). 

• Ugotovi nevarnosti in škodljivost, ki jim je 

izpostavljen pri  teoretičnem pouku v razredu. 

 

• Ugotovi nevarnosti in škodljivost, ki jim je 

izpostavljen na poti v šoli in iz nje ter doma. 

 

Izdela predloge za prijaznejše in bolj zdravo 

delovno mesto: v šoli, na delovni praksi, doma. 

Če izboljšave niso mogoče, izdela svoj predlog 

varovanja zdravja z uporabo varovalnih 

sredstev. 

 

 

Ogled izobraževalnega filma o najbolj 

izpostavljenih delih, uporabi varovalnih 

sredstev pri delu  in vedenju delavca  pri delu 



2. Pozna predpise, 

svoje pravice in 

odgovornosti  v 

zvezi z varnim 

delom. 

Dijak: 

• Spozna osnove zakona o delovni inšpekciji in zakona o varnosti in zdravju 

pri delu.  

• Razvije spretnosti za  spoznavanje  škodljivosti in nevarnosti, ki jim je 

izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu. 

• Zna oceniti možne posledice nevarnosti in škodljivosti. 

• pozna ukrepe in postopke za izogibanje nevarnostim in škodljivostim. 

• Zna sodelovati s strokovno osebo za varnost in zdravje pri delu ter 

pooblaščenim zdravnikom v podjetju in poiskati potrebno teoretično in 

praktično pomoč.  

• Zna opazovati  spremembe na telesu in  zdravju, ki bi lahko bile  povezane 

z delom. 

• Dejavno sodeluje pri ohranjanju zdravja in varnosti pri delu.  

• Zna poiskati pomoč, če zboli za boleznijo, ki jo pripisuje delu. 

• Zna pripraviti delovni prostor. Ob upoštevanju delovnega naloga je treba 

izpeljati ukrepe za preprečevanje poškodb oseb in materialne škode pri 

delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrbi za varno 

delovno okolje.  

Zna pripraviti delovni prostor. Ob pripravi/izdaji  delovnega naloga je treba 

izpeljati ukrepe za preprečevanje  poškodb oseb in materialne škode pri delu. 

 

Varno opravlja 

svoje delo. 
• Zna predvideti ukrepe  varstva pri delu na svojem poklicnem področju. 

• Pozna tehnično varnostne ukrepe pri svojem poklicu.         

•  Pozna  in zna izvajati predpise varstva pred požarom. 

• Pozna  predpise in zna varno delati z napravami na električni pogon. 

 

 

 



Kriteriji ter načini preverjanja in vrednotenja doseženih ciljev oziroma 

rezultatov 
 

Cilje se preverja in vrednoti individualno in skupinsko. 

Učitelj izbere tisti način preverjanja in vrednotenja, ki najbolj ustreza skupini dijakov in 

načinu dela v razredu (ustni odgovori,  pisni odgovori, predstavitve, referati, pogovori, 

razprave …). 

 

 

Strokovna priporočila 
 

Učitelj naj spodbuja dijake za skupinsko in ustvarjalno delo ter delo s sabo, spodbuja kritični 

odnos do pojavov v družbi ter kritični odnos do odnosa ljudi do zdravja. Spodbuja pri dijakih 

odnos do ohranjanja varnega in zdravega okolja  

Učitelj naj pri svojem delu uporablja sodobne, aktivne metode poučevanja in učenja. 

Prevzame naj vlogo mentorja, svetovalca, ki dijake usmerja in ne vsiljuje svojega mnenja. 

Na koncu izvedenih dejavnosti naj učitelj ne pozabi na povzemanje. Tako pomagamo dijakom 

ustvariti pregled nad pridobljenim znanjem in izkušnjami. 

Dijak doma ali v šoli  pri skupinskih oblikah dela  izdela predloge za prijaznejše in bolj 

zdravo delovno mesto: v šoli, na delovni praksi, doma. Če izboljšave niso mogoče, izdela svoj 

predlog varovanja zdravja z uporabo varovalnih sredstev. 

Ogled izobraževalnega filma o najbolj izpostavljenih delih, uporabi varovalnih sredstev pri 

delu in vedenju delavca pri delu. 

 

Ključna kvalifikacija se lahko izvaja: 

o kot obvezne izbirne vsebine, 

o kot samostojni predmet, 

o kot integrirane vsebine pri praktičnem pouku, pri praktičnem izobraževanju v 

delovnem procesu in pri strokovnoteoretičnih predmetih. 

 

Pouk naj bo organiziran v strnjenih oblikah po zaokroženih celotah. 
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