
 
 

PRILOGA II 
 

OKVIRNI SEZNAM VRST OSEBNE VAROVALNE OPREME, KAR ZADEVA TVEGANJA, 
PRED KATERIMI ZAGOTAVLJAJO ZAŠČITO 

 
Oprema za varovanje glave 
— Čelade oziroma kape ali balaklave ali pokrivala za zaščito pred: 

 udarci, ki jih povzroči padajoči ali odleteli predmet, 
 trčenjem v oviro, 
 mehanskimi tveganji (predrtje, odrgnine), 
 statično kompresijo (bočno stisnjenje), 
 toplotnimi tveganji (požar, vročina, mraz, vroče trdne snovi, vključno s staljenimi kovinami), 
 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo, 
 kemičnimi tveganji, 
 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju). 

— Mrežice za zaščito pred tveganjem zapletanja. 
 
Oprema za VAROVANJE SLUHA 
— Naušniki (vključno z na primer naušniki, pritrjenimi na čelado, naušniki za aktivno zmanjševanje hrupa, 

naušniki z električnim avdio izhodom). 
— Ušesni čepi (vključno z na primer ušesnimi čepi, ki se prilagajajo ravni hrupa, ušesnimi čepi, prilagojenimi 

posamezniku). 
 
Oprema za VAROVANJE OČI IN OBRAZA 
— Očala, varovalna očala in varovala za obraz (leče na recept, kjer je ustrezno) za zaščito pred: 

 mehanskimi tveganji, 
 toplotnimi tveganji, 
 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju), 
 ionizirajočim sevanjem, 
 trdnimi aerosoli ter tekočinami kemičnih in bioloških agensov. 

 
Oprema za VAROVANJE DIHAL 
— Filtracijske naprave za zaščito pred: 

• delci, 
• plini, 
• delci in plini, 
• trdnimi in/ali tekočimi aerosoli. 

— Izolacijske naprave, vključno z izolacijskimi napravami z dovodom zraka. 
— Naprave za samoreševanje. 
— Oprema za potapljanje. 
 
Oprema za VAROVANJE DLANI IN ROK 
— Rokavice (vključno s palčniki in ščitniki za roke) za zaščito pred: 

• mehanskimi tveganji, 
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz), 
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska), 
• kemičnimi tveganji, 
• biološkimi agensi, 
• ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem, 
• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju), 
• tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam. 

— Naprstniki za ranjene prste. 



 

 
Oprema za VAROVANJE STOPAL IN NOG ter zaščita pred drsenjem 
— Obutev (npr. čevlji, vključno s coklami v nekaterih okoliščinah, škornji, ki imajo lahko jekleno 

kapico) za zaščito pred: 
• mehanskimi tveganji, 
• tveganji zdrsa, 
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz), 
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska), 
• tveganji zaradi izpostavljenosti kemikalijam, 
• tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam, 
• biološkimi tveganji. 

— Odstranljiva natikalna varovala za zaščito pred mehanskimi tveganji. 
— Varovala za kolena za zaščito pred mehanskimi tveganji. 
— Gamaše za zaščito pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi tveganji ter biološkimi agensi. 
— Dodatki (npr. konice, dereze). 
 
VAROVANJE KOŽE – ZAŠČITNE KREME ( 12) 
— Obstajale bi lahko zaščitne kreme za zaščito pred: 

• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju), 
• ionizirajočim sevanjem, 
• kemikalijami, 
• biološkimi agensi, 
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz). 

 
Oprema za VAROVANJE TELESA/DRUGO VAROVANJE KOŽE 
— Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine, kot so naprave za zaustavljanje na 

togem vodilu, varovalni pasovi, sedežni pasovi, pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in 
zanke, blažilniki padca, drseče naprave za zaustavljanje na togem vodilu, naprave za nastavitev 
vrvi, sidrišča, ki niso zasnovana za trajno pritrditev in ki ne zahtevajo privezovanja pred uporabo, 
priključki, vrvi z zaključno zanko, reševalni pasovi. 

— Varovalna oblačila, vključno z varovalnimi oblačili za celo telo (tj. delovne obleke, delovne halje) 
in varovalno obleko za posamezne dele telesa (tj. gamaše, hlače, jopiči, telovniki, predpasniki, 
varovala za kolena, kapuce, balaklave) za zaščito pred: 
• mehanskimi tveganji, 
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz), 
• kemikalijami, 
• biološkimi agensi, 
• ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem, 
• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju), 
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska), 
• zapletanjem in zagozdenjem. 

— Rešilni jopiči za preprečevanje utopitve in plavajoči pripomočki. 
— Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti. 

 

                                                             
(12) V nekaterih okoliščinah se lahko na podlagi ocene tveganja zaščitne kreme uporabljajo skupaj z 
drugo osebno varovalno opremo zaradi zaščite kože delavcev pred povezanimi tveganji. Zaščitne 
kreme so glede na področje uporabe Direktive 89/656/EGS osebna varovalna oprema, saj se tovrstna 
oprema v nekaterih okoliščinah lahko šteje za »dodatek ali pripomoček« v smislu 2. člena Direktive 
89/656/EGS. Vendar pa zaščitne kreme niso osebna varovalna oprema v skladu z opredelitvijo iz 
Uredbe (EU) 2016/425. 
 
 


