Uradni list Republike Slovenije

Priloga 3:

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Stran

10497

»PRILOGA III

Okvirni seznam dejavnosti in sektorjev dejavnosti, kjer se lahko zahteva zagotovitev osebne
varovalne opreme (*)
(*) Z oceno tveganja bo določena potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njenih značilnosti v
skladu z določbami tega pravilnika
I.
Tveganja

FIZIKALNA TVEGANJA

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ MEHANSKA
— Delo na odru, pod njim ali v njegovi

bližini in na dvignjenih delovnih
mestih

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in podiranje opažev
— Montaža in postavitev zidarskih

odrov

Udarec, ki ga
povzročijo
padajoči ali
odleteli
predmeti,
trčenje v
oviro in curki
pod visokim
pritiskom

— Montaža in postavitev
— Rušilna dela

Zatilje
Varovalna
čelada

— Razstreljevanje

— Delo v jamah, jarkih, jaških in

predorih

— Delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav,

žerjavov in tekočih trakov

— Podzemeljska dela, kamnolomi,

dnevni kopi

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža

in vzdrževanje
strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Proizvodnja

energije

— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska
industrija

— Delo pri industrijskih pečeh,

— Klavnice

— Klavna in razkosevalna linija v

— Pristanišča,

zabojnikih, strojih, silosih, bunkerjih
in cevovodih
klavnicah

— Manipuliranje tovora ali prevoz in

skladiščenje

— Gozdarsko delo

— Premikanje

vagonov

promet in logistika

— Gozdarska

industrija

Stran

10498 /

Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

— Delo pri jeklenih mostovih, jeklenih

konstrukcijah, jeklenih hidravličnih
konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in
valjarnah, velikih zabojnikih, velikih
cevovodih, kotlarnah in energetskih
postajah

— Delo z zemljo in kamnom
— Delo z vrtalnimi orodji

— Delo pri plavžih, obratih za reduciranje,

jeklarnah, valjarnah, v
kovinskopredelovalnih obratih, pri
kovanju, utopnem kovanju in odlivanju

— Delo, ki vključuje potovanje na kolesih

in kolesih z mehanskim pogonom

— Varjenje, brušenje in separiranje
— Ročno kovanje

— Klesanje in vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

Oči oziroma
obraz
Očala,
varovalna očala
in varovala za
obraz

— Delo z vrtalnimi orodji

— Rezanje majhnih delov s stroji za

odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev
— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali

verižne žage

— Zobozdravniški in kirurški posegi

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in

vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Kamnoseška dela
— Vrtnarstvo

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in odstranjevanje opažev

— Montaža in namestitev zidarskih odrov
— Rušilna dela

— Razstreljevanje

— Obdelava in predelava kamna

— Zdravstveno varstvo
— Gozdarstvo
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Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10499

Panoga in sektorji

— Dela na klavni in razkosevalni liniji
— Prevoz in skladiščenje

— Delo pri kalupih v keramični industriji
— Delo z zamrznjenim mesom in

pakiranjem konzervirane hrane

— Izdelovanje izdelkov iz ravnega stekla in

steklenih posod, obdelava in predelava

— Preurejanje in vzdrževanje
— Gozdarska dela

— Delo z betonskimi in vnaprej izdelanimi

deli s postavljanjem in podiranjem
opažev

Stopalo in noga
(deli)
Obutev (čevlji
ali škornji itd.) z
varnostno ali
kovinsko kapico
Obutev z
metatarzalno
zaščito

— Delo na deloviščih in v skladiščih

izvajalca

— Delo na strehi

— Delo na jeklenih mostovih, jeklenih

konstrukcijah, drogovih, stolpih,
dvigalih, jeklenih hidravličnih
konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in
valjarnah, velikih zabojnikih, velikih
cevovodih, žerjavih, kotlarnah in
energetskih postajah

— Gradnja peči, ogrevalnih in

prezračevalnih instalacij in sestavljanje
kovinskih delov

— Delo v plavžih, obratih za reduciranje,

jeklarnah, valjarnah,
kovinskopredelovalnih obratih,
kovanje, utopno kovanje, vroče
stiskanje in vlečenje

— Delo v kamnolomih in dnevnih kopih,

odstranjevanje skladov premoga

— Delo pri kalupih v keramični industriji
— Oblaganje peči v keramični industriji
— Premikanje vagonov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in

vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Klavnice

— Logistična podjetja
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja stekla

— Gozdarska industrija

Stran

10500 /

Št.

Tveganja

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb

Padci zaradi
zdrsa

Stopalo
Proti zdrsom
odporna obutev

— Nizka gradnja
— Dela na spolzkih površinah
— Dela v vlažnih okoljih

— Delo na odru

— Sestavljanje tovarniško izdelanih

— Ladjedelništvo
— Klavnica

— Čiščenje

— Prehrambna

industrija

— Vrtnarstvo
— Ribištvo

elementov

Padci z višine

Celo telo
Osebna
varovalna
oprema,
zasnovana za
preprečevanje
ali zadržanje
padcev z višine

— Dela na drogovih
— Delo na strehi

— Gradnja stavb

— Delo v kabinah visokih žerjavov

— Vzdrževanje

— Delo na navpičnih ali nagnjenih

površinah

— Delo v kabinah za nakladanje in

razkladanje v visokih skladiščih

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

infrastrukture

— Delo na visokih predelih vrtalnih

stolpov

Vibracije

Statična
kompresija
delov telesa

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice
Koleno (deli
noge)
Varovala za
kolena
Stopalo
Obutev s
kapicami

— Delo v jaških in kanalizaciji

— Dela z ročno vodenimi orodji
— Polaganje blokov, ploščic in tlakovcev

na tla

— Rušilna dela

— Upravljanje tovora

— Predelovalne

industrije

— Gradbena dela
— Nizka gradnja

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Prevoz in

skladiščenje

— Vzdrževanje
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Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
— Dela z ročno vodenimi orodji
— Varjenje in kovanje

Oči oziroma
obraz
Očala,
varovalna očala,
varovala za
obraz

— Brušenje in separiranje
— Vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

— Rezanje majhnih delov s stroji za

odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev
— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali

verižne žage

Mehanske
poškodbe
(odrgnine,
predrtje,
ureznine,
ugrizi, rane ali
ubodi)

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice z
mehansko
zaščito

— Dela z jeklenimi konstrukcijami

razen strojev, pri katerih obstaja
nevarnost, da se rokavice zataknejo

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Kamnoseška dela
— Vrtnarstvo

— Gozdarstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji — Predelovalne

in zakolu

— Zamenjava nožev rezilnih strojev
— Vrtnarsko delo

Trup/trebuh/noga
Varovalni
predpasnik,
gamaše
Neprepustne
hlače (hlače,
odporne na
rezanje)

10501

— Prijemanje predmetov z ostrimi robovi, — Ladjedelništvo

— Gozdarska dela

Podlakti
Varovanje rok

Stran

— Izkoščičevanje in rezanje

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji

in zakolu

— Gozdarska dela

industrije

— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija
— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija

Stran

10502 /

Št.

Tveganja

181 / 19. 11. 2021

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Stopalo
Neprepustna
obutev

Zapletanje in
zagozdenje
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Celo telo
Varovalna
oblačila za
uporabo, kjer
obstaja
nevarnost, da se
obleka zaplete
ob gibajoče dele

— Grobi zidovi in gradnja cest
— Rušenje

— Postavljanje in podiranje opažev
— Gozdarska dela

— Zapletanje osebe v dele strojev
— Ujetje v dele strojev

— Ujetje oblačila v dele strojev
— Podrtje

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ HRUP
Tveganja

Hrup

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Ušesa
Varovalna
oprema za
varovanje sluha

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Gozdarska industrija
— Strojegradnja

— Izdelava težkih

strojev

— Inženiring

— Gradbeništvo
— Kmetijstvo

Panoga in sektorji

— Delo s kovinskimi stiskalnicami

— Kovinska industrija

— Delo z električnim orodjem

— Gradnja stavb

— Delo s pnevmatskimi vrtalniki

— Delo zemeljskega osebja na letališčih
— Razstreljevanje

— Zabijanje pilotov

— Obdelovanje lesa in tekstila

— Predelovalna

industrija

— Nizka gradnja

— Letalska industrija
— Rudarska dela
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Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10503

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ TOPLOTA
Obraz/cela glava
Ščitnik za glavo
pri varjenju
čelade/kape za
zaščito pred
vročino ali
ognjem,
varovalne
kapuce za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem
Trup/trebuh/noge
Varovalni
predpasnik,
gamaše
Vročina in/ali
ogenj

Roka
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem

Podlakti
Rokavi

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur,

sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Delo s pištolami za varjenje plastike

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Varjenje in kovanje
— Vlivanje

— Varjenje in kovanje

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur, — Kovinska industrija

sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Varjenje in kovanje

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

Stopalo
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem

— Železarska in

jeklarska industrija

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v

njihovi bližini

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

Stran

10504 /

Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Panoga in sektorji
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Celo telo/del
telesa
— Železarska in
Varovalna
jeklarska industrija
— Delo ob prisotnosti visokih temperatur,
oblačila za
sevalne toplote ali ognja
— Kovinska industrija
zaščito pred
— Gozdarska industrija
vročino oziroma
ognjem
Roka
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mrazom
Stopalo
Obutev za
zaščito pred
mrazom

— Delo na prostem in v ekstremnem

mrazu

— Delo v zamrzovalnicah

— Delo s kriogenimi tekočinami

Mraz
Celo telo
oziroma del
telesa, vključno z
— Delo na prostem v dežju in hladnem
glavo
vremenu
Varovalna
— Delo v zamrzovalnicah
oblačila za
zaščito pred
mrazom

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Prehrambna

industrija

— Kmetijski in ribiški

sektor

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Prehrambna

industrija

— Kmetijski in ribiški

sektor

— Prevoz in

skladiščenje
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Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10505

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ ELEKTRIKA
Cela glava
Električno
izolirane čelade
Dlani in prsti
Električno
izolirane
rokavice
Stopalo
Električno
izolirana obutev
Celo telo/dlani
in prsti/stopalo
Prevodna
osebna
Električni udar varovalna
(neposredni ali oprema,
posredni stik) namenjena
nošenju s strani
usposobljenih
oseb med
delom na
napeljavah pod
napetostjo pri
nazivni
napetosti
energetskega
sistema do 800
kV izmeničnega
toka in 600 kV
istosmernega
toka
Dlani in prsti
Antistatične
rokavice
Stopalo
Antistatična/
Statična
elektrika
prevodna
obutev
Celo telo
Antistatična
oblačila

— Delo na napeljavah pod napetostjo ali v

bližini delov pod električno napetostjo

— Delo na električnem sistemu

— Ravnanje s plastiko in gumo

— Vlivanje, zbiranje ali nakladanje v

kontejner

— Delo v bližini elementov pod visoko

napetostjo, kot so transportni trakovi

— Ravnanje z eksplozivi

— Proizvodnja energije

— Prenos in distribucija

električne energije

— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Predelovalna

industrija

— Industrija krme

— Spravljanje v vreče

in pakiranje rastlin

— Proizvodnja,

skladiščenje ali
prevoz eksplozivov

Stran

10506 /

Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ SEVANJA

Glava
Kape in čelade

Oči
Varovalna očala
in varovala za
obraz
Neionizirajoče
sevanje,
vključno s
sončno
svetlobo
(razen
neposrednega
opazovanja)
Celo telo (koža)
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito pred
naravno in
umetno UV‐
svetlobo

— Delo na prostem
— Delo s sevajočo vročino
— Postopki v peči

— Delo z laserjem

— Delo na prostem

— Varjenje in rezanje s plinom
— Pihanje stekla

— Svetilke s protibakterijskim učinkom

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Železarska in

jeklarska industrija

— Predelovalna

industrija

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Delo na prostem

— Električno varjenje

— Svetilke s protibakterijskim učinkom
— Ksenonske svetilke

— Proizvodnja energije
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gozdarska industrija
— Vrtnarstvo

— Prehrambna

industrija

Ionizirajoče
sevanje

Oči
Varovalna očala
za zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem
Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem

— Industrija plastike

— Grafična industrija

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarska oskrba
— Obrat za obdelavo

radioaktivnih
odpadkov

— Proizvodnja energije
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Tveganja

Prizadeti del telesa
Vrsta osebne
varovalne opreme
Trup/trebuh/del
telesa
Varovalni
predpasnik za
zaščito pred
rentgenskimi
žarki
/jopič/telovnik/
krilo za zaščito
pred
rentgenskimi
žarki
Glava
Pokrivala in
kape
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito pred
npr. razvojem
možganskih
tumorjev
Del telesa
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito ščitnice
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito spolnih
žlez
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
opreme (*)

Stran

10507

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Veterinarska oskrba
— Zobozdravstvena

oskrba

— Urologija
— Kirurgija

— Interventna

radiologija

— Laboratoriji

— Zdravstveno varstvo
— Medicinski prostori in objekti z

rentgenskim sevanjem

— Veterinarska oskrba
— Zobozdravstvena

oskrba

— Urologija
— Kirurgija

— Interventna

radiologija

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarska oskrba

— Proizvodnja energije
— Obrat za obdelavo

radioaktivnih
odpadkov

Stran

10508 /

Št.

181 / 19. 11. 2021
II.

Tveganja
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KEMIJSKA TVEGANJA (vključno z nanomateriali)

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

KEMIKALIJE ‐ AEROSOLI

— Rušenje

— Razstreljevanje

— Brušenje in poliranje površin

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni

iz/vsebujejo nanodelce

— Varjenje

— Dimnikar

— Delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer

je verjetnost prisotnosti prahu

— Delo v bližini odprtin plavžev, kjer so

lahko izpušni plini težkih kovin

Trdni (prah,
hlapi, dim,
vlakna in
nanomaterial)

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami
in zaščitna
krema kot
dodatek ali
pripomoček za
zaščito
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
trdnimi delci

— Delo v bližini šarže plavža

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz

ali pa vsebujejo nanodelce

— Rušenje

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz

ali pa vsebujejo nanodelce

— Dimnikar

— Priprava fitofarmacevtskih sredstev
Oči
Očala/varovalna
— Obdelava lesa
očala in
— Gradnja cest
varovala za
obraz

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Avtomobilska

industrija

— Kamnoseška dela
— Farmacevtska

industrija

— Zdravstvene storitve

— Priprava citostatikov
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Kmetijstvo

— Rudarska industrija
— Kovinska in lesna

industrija

— Nizka gradnja

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

Tekoči
(razpršene
kapljice in
meglice)

Št.

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava (npr.

lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

KEMIKALIJE ‐ TEKOČINE

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Predelava premazov
— Strojenje

— Delo v frizerskih in kozmetičnih salonih

Potopitev
Pljuski, pršci in Podlakti
curki
Varovalni rokavi
za zaščito pred
kemikalijami

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

Stran

10509

Panoga in sektorji
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor

— Tekstilna in

konfekcijska
industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

— Sektor lepotnih

storitev in frizerski
sektor

— Čiščenje

— Kemična industrija
— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

Stopalo
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Tekstilna in

konfekcijska
industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

Stran

10510 /

Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

KEMIKALIJE – PLINI IN HLAPI

— Površinska obdelava (npr.

lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred plini

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Čiščenje

— Kemična industrija
— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

— Kmetijstvo

— Kovinska industrija

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Proizvodnja

alkoholnih pijač
industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko — Čistilne naprave za
plin ali premalo kisika
od- padne vode
— Dimnikar
— Čistilna naprava za
odpadke
— Razkužila in korozivna čistilna sredstva
— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

— Delo v bližini plinskih pretvornikov in

plinskih cevi pri plavžih

Plini in hlapi

Panoga in sektorji

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

— Kovinska industrija

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko
plin ali premalo kisika

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10511

Panoga in sektorji
— Kovinska industrija

Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko
plin ali premalo kisika

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

Oči
Očala,
varovalna očala
in varovala za
obraz

— Barvanje z razpršilci
— Obdelava lesa

— Rudarske dejavnosti

III.
Tveganja

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Rudarska industrija
— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

BIOLOŠKI AGENSI

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) ‐ AEROSOLI
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Raziskovalni

laboratoriji

Trdne in
tekoče snovi

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Biokemična

proizvodnja

Stran

10512 /

Št.

Tveganja
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Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
— Delo, ki vključuje stik s človeškim
oblačila za
telesom ter tekočinami in tkivi živali
zaščito pred
— Delo v prisotnosti biološkega agensa
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) ‐ TEKOČINE

Neposredni in
posredni stik

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali
(ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Gozdarska industrija

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10513

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Podlakti
Pljuski, pršci in Varovalni rokavi
curki
za zaščito pred
mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Stopala/noge
Varovalni vrhnji
škornji in
gamaše

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

Stran

10514 /

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – MATERIALI, OSEBE, ŽIVALI, ITD.

Neposredni in
posredni stik

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali
(ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

od- padne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Gozdarska industrija

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV.
Tveganja

Nevidnost

Prizadeti del telesa
Vrsta osebne
varovalne opreme
Celo telo
Osebna
varovalna
oprema za
vizualno
signalizacijo
uporabnikove
navzočnosti

181 / 19. 11. 2021 /

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
opreme (*)
— Delo v bližini premikanja vozil

— Asfaltiranje in označevanje cest
— Železniška dela

— Upravljanje prevoznih sredstev

— Delo zemeljskega osebja na letališču
— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

Pomanjkanje
kisika

Dihalni sistem
Oprema za
potapljanje

Utopitev

Celo telo
Rešilni jopič

10515

DRUGA TVEGANJA

— Delo v zaprtih prostorih

Dihalni sistem
Izolacijska
oprema za
varovanje dihal

Stran

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Prevozne storitve in

prevozi potnikov

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Nizka gradnja

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko — Kemična industrija
plin ali premalo kisika
— Petrokemična
industrija
— Delo v jaških, kanalizaciji in drugih
podzemnih področjih, ki so povezana s
kanalizacijo
— Podvodna dela
— Delo na ali ob vodi
— Delo na morju
— Delo na letalu

— Nizka gradnja
— Ribištvo

— Letalska industrija
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Luke in pristanišča«.

