
 

Priloga III: OKVIREN SPISEK DEL, KI ZAHTEVAJO UPORABO OSEBNE VAROVALNE 
OPREME 

1. VAROVANJE GLAVE  

Varovalne čelade 
- gradbena dela, zlasti delo pod odri, ali v njihovi bližini in na dvignjenih delovnih mestih, 

postavljanje in odstranjevanje opažev, sestavljanje in postavljanje, delo na odrih in 
odiranje 

- delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih, stolpih, dvigalih, jeklenih 
hidravličnih zgradbah, plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih kontejnerjih, velikih 
cevovodih, kotlarnah, energetskih  postajah 

- delo v jamah, jarkih, jaških in predorih 
- delo z zemljo in kamnom 
- podzemeljska dela, kamnolomi, dnevni kopi, odstranjevanje premogovih ležišč 
- delo z vrtalnim orodjem 
- miniranje 
- delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav, žerjavov in tekočimi trakovi 
- delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, kovinskopredelovalnih 

obratih, kovanje, utopno kovanje in odlivanje 
- delo pri industrijskih pečeh, kontejnerjih, strojih, silosih, bunkerjih in cevovodih 
- ladjedelništvo 
- premikanje vagonov 
- klavnice 

2. VAROVANJE NOG 

Varovalni čevlji z neprebojnimi podplati 
- grobi zidovi, temelji in gradnja cest 
- delo na odrih 
- podiranje grobih zidov 
- delo z betonskimi gradbenimi elementi, s postavljanjem in podiranjem opažev 
- delo na deloviščih in v skladiščih izvajalca 
- strešna dela 

Varovalni čevlji brez neprebojnih podplatov 
- delo pri jeklenih mostovih, jeklenih konstrukcijah, drogovih, stolpih, jeklenih zgradbah, 

plavžih, jeklarnah in valjarnah, velikih kontejnerjih, velikih cevovodih, žerjavih, kotlarnah 
in energetskih postajah 

- gradnja peči, ogrevalnih in prezračevalnih inštalacij in sestavljanje kovinskih delov 
- preurejanje in vzdrževanje 
- delo v plavžih, obratih za reduciranje, jeklarnah, valjarnah, kovinskopredelovalnih  bratih, 

kovanje, utopno kovanje, vroče stiskanje in  vlačenje 
- delo v kamnolomih in dnevnih kopih, odstranjevanje skladov premoga 
- izdelava izdelkov iz ravnega stekla in steklenih posod, obdelava in predelava 
- delo pri kalupih v keramični industriji 
- izdelava kalupov v industriji keramičnih izdelkov in proizvodnji gradbenih  materialov 
- transport in skladiščenje 
- delo z zmrznjenim mesom in pakiranjem konzervirane hrane 
- ladjedelništvo 
- premikanje vagonov 
- obdelovanje in predelovanje kamna 
- oblaganje peči v keramični industriji 



 

Varovalni čevlji s petami ali klini in neprebojnimi podplati 
- strešna dela 

Varovalni čevlji z izoliranimi podplati 
- delo z zelo vročimi ali z zelo mrzlimi materiali ali na njih 

Varovalni čevlji, ki jih je mogoče zlahka odstraniti 
- kjer obstaja nevarnost predora raztopljenih snovi 

3. VAROVANJE OČI ALI OBRAZA 

Varovalna očala, varovala za obraz ali zasloni 
- varjenje, brušenje, separiranje 
- klesanje in vklesavanje 
- obdelava in predelava kamna 
- delo z vrtalnimi orodji 
- rezanje majhnih delov s stroji za odstranjevanje skladov 
- utopno kovanje 
- odstranjevanje in lomljenje delov 
- razprševanje jedkih snovi 
- delo s kislinami in lužnimi raztopinami, dezinfekcijskimi sredstvi in korozivnimi čistilnimi 

sredstvi 
- delo s tekočimi razpršili 
- delo z raztopljenimi snovmi in delo v njihovi bližini 
- delo s sevajočo vročino 
- delo z laserji 

4. VAROVANJE DIHAL 

Respiratorji in dihalni aparati 
- delo v kontejnerjih, zaprtih prostorih in industrijskih pečeh, kurjenih s plinom, kjer je lahko 

plin ali premalo kisika 
- delo v bližini šarže plavža 
- delo v bližini plinskih pretvornikov in plinskih cevi pri plavžih 
- delo v bližini pip plavžev, kjer so lahko izpušni plini težkih kovin 
- delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer je lahko prah 
- barvanje z brizganje, kjer je odzračevanje nezadovoljivo 
- delo v jaških, kanalizaciji in drugih podzemnih področjih v zvezi s kanalizacijo 
- delo v hladilnicah, kjer je nevarnost, da hladilno sredstvo uhaja 

5. VAROVANJE SLUHA 

Varovala za ušesa 
- delo s kovinskimi stiskalnicami 
- delo s pnevmatskimi vrtalniki 
- delo letališčnega osebja 
- zabijanje pilotov 
- lesna in tekstilna industrija 

6. VAROVANJE TELESA IN ROK 

Varovalna obleka 
- delo s kislinami, lužnimi raztopinami, dezinfekcijskimi sredstvi in korozivnimi  čistilnimi 

sredstvi 
- delo z izdelki iz ravnega stekla 



 

- peskanje 
- delo v hladilnicah in zmrzovalnicah 
- delo z ali v bližini vročih materialov ter na mestih, na kateri se čutijo učinki toplote 

Ognjevarna oblačila 
- varjenje v zaprtih prostorih 

Neprebojni predpasniki 
- izkoščevanje in rezanje kosti 
- rezanje z ročnimi noži, kjer je treba rezati proti sebi 

Usnjeni predpasniki 
- varjenje 
- kovanje 
- vlivanje 

Zavarovanje podlakti 
- izkoščevanje in rezanje kosti 

Rokavice 
- varjenje 
- prijemanje predmetov z ostrimi robovi, razen strojev, kjer obstaja nevarnost, da se  

rokavice zataknejo 
- nezavarovano delo s kislinami in lužnimi raztopinami 

Rokavice iz kovinske mreže 
- izkoščevanje in rezanje kosti 
- rezanje z nožem v proizvodnji mesnih izdelkov in klavnicah 
- menjava nožev pri strojih za rezanje 

7. NEPREMOČLJIVA OBLEKA 
- delo na prostem v dežju in mrzlem vremenu 

8. DOBRO VIDNA OBLEKA 
- delo, pri katerem morajo biti delavci dobro vidni 

9. VARNOSTNI PAS 
- delo na odrih 
- sestavljanje gradbenih elementov na višini 
- delo na drogovih 
- delo na strehah 

10. VARNOSTNE VRVI 
- delo v kabinah visokih žerjavov 
- delo v kabinah za nakladanje in razkladanje v visokih skladiščih 
- delo na visokih mestih vrtalnih stolpov 
- delo v jaških in kanalizaciji 

11. VAROVANJE KOŽE 
- predelava premazov 
- strojenje kož 


