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RAZLOGI ZA ZAVAROVANJE 
 

Šifra Opis 

1 
17/1 čl. ZZVZZ: Učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega 
dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah 

2 
17/2 čl. ZZVZZ: Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci 
in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v 
organizacijah za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu 

3 
17/3 čl. ZZVZZ: Osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali 
za to prakso prejemajo nagrado 

4 
17/4 čl. ZZVZZ: Vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni 
rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah 

5 17/5 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu 

6 
17/6 čl. ZZVZZ: Učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela 
preko pooblaščenih organizacij 

7 
17/7 čl. ZZVZZ: Brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpisih o 
zaposlovanju 

8 17/8 čl. ZZVZZ: Volonterji 

9 17/9 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih 

10 17/10 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 

11 
17/11 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o 
zaposlovanju 

12 
17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 

13 
17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg 
dela 

31 
18/1 čl. ZZVZZ: Osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri 
reševalnih akcijah ali pri zaščiti ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 

32 18/2 čl. ZZVZZ: Udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji 

33 

18/3 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne 
civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb 
ali enot za zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in 
pomoč 

34 
18/4 čl. ZZVZZ: Osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam 
teh organov pri opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom 

35 
18/5 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v 
rezervnem sestavu organov za notranje zadeve 

36 
18/6 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov, 
javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost 

37 
18/7 čl. ZZVZZ: Športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne 
dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah 

38 
18/8 čl. ZZVZZ: Osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij 
opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri 
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usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri 
javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju 
ljudi o požarni varnosti 

39 

18/9 čl. ZZVZZ: Osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske 
reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja 
in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali 
premoženje ljudi 

 


