
Normativna ureditev, naloge, 

odgovornosti in posebnosti v zvezi z 

zagotavljanjem varnosti in zdravja pri 

delu v slovenski policiji 
Vse pravice so pridržane. 

Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez 

predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih 

pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Tomaž Pečjak, Suzana Rudež

Policija, Služba generalnega direktorja policije
9. 07. 2018



Uvod

• Organiziranost policije

• Kadrovski podatki

• Normativna ureditev

• Naloge odgovornih oseb

• Aktivnosti, dobre rešitve
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Organiziranost 

Policije
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Organiziranost slovenske 

policije

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

GENERALNA POLICIJSKA

UPRAVA

POLICIJSKE UPRAVE

(8)

POLICE POSTAJE
(111)
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Organiziranost Ministrstva

za notranje zadeve
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Organizacijska shema 

Generalne policijske uprave
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Policijske uprave
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Vrsta policijskih postaj

POLICIJSKA POSTAJA

POSTAJA PROMETNE POLICIJE

POSTAJA MEJNE POLICIJE

POSTAJA LETALIŠKE POLICIJE

POLICIJSKA POSTAJA 

VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV

POLICIJSKE POSTAJE ZA 

IZRAVNALNE UKREPE

POSTAJA KONJENIŠKE

POLICIJE

POMORSKA 

POLICIJSKA POSTAJA

Trenutno je na reg. in lokalnem nivoju 

skupaj 111 policijskih postaj, in sicer:

- območne policijske postaje,
(na območju ene ali več občin oz. dela mestne občine)

- področne policijske postaje.



• Skupno število zaposlenih 8.204

• 5.457 uniformiranih policistov, 

• 1.713 neuniformiranih policistov,

• 1.034 strokovno tehničnih delavcev. 
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Uniformirani 

policisti 
Neuniformirani 

policisti 

Uslužbenci brez 
statusa 

policista 
Skupaj 

Skupaj 5.457 1.713 1.034 8.204 

  moški 4.540 1.405 177 6.122 

  ženski  917 308 857 2.082 

Povprečna starost 39,9 44,2 47,2 41,7 

 

Kadrovski podatki

25%

75%

ženske moški
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Kadrovski podatki

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4. 2018

SKUPAJ 9.490 9.300 9.349 8.989 8.808 8.488 8.300 8.074 8.171 8.218 8.204 8.161
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Normativna ureditev varnosti in 

zdravja pri delu

• Izjava o varnosti z oceno tveganja v MNZ (št. 201-21/2010/1, 7. 7. 2010)

• določa ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,

• ukrepe za preprečevanje nevarnosti in tveganj pri delu,

• obveščanje in usposabljanje zaposlenih,

• dajanje navodil in ustrezno organiziranost.

• Za učinkovito, sistemsko izvajanje navedenih ukrepov so v skladu z

nalogami, določenimi v izjavi o varnosti z oceno tveganja, zadolžene

odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu ministrstva,

določene z organigrami (vodje notranjih organizacijskih enot za

svoje podrejene), in osebe, ki jih v času njihove odsotnosti

nadomeščajo.
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Odgovornosti vodij enot

Odgovornost vodij enot je določena z:

• normativno ureditvijo;

• zagotavljanjem materialno tehničnih sredstev (aktivna in pasivna

varnosti);

• Organiziranjem dela in izvajanjem usposabljanja in izpopolnjevanja;
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Naloge odgovornih oseb

1. Delo v svoji organizacijski enoti voditi, organizirati in nadzorovati tako, da se

stalno zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom;

2. Skrbeti za izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter

varstva pred požarom;

3. Skrbeti za zagotavljanje materialnih sredstev ter sodelovanje vseh

odgovornih oseb;

4. Skrbeti, da uslužbenci pri delu uporabljajo predpisano osebno varovalno

opremo, varnostne naprave in upoštevajo predpisane varnostne ukrepe;

5. Skrbeti za periodične preglede delovnih in pomožnih prostorov;

6. Skrbeti za periodične preglede in preizkuse določene delovne opreme;

7. Skrbeti za periodične preglede in preizkuse določene osebne varovalne opreme;

8. Skrbeti za izvajanje določil požarnih redov, za usposobljenost javnih

uslužbencev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter upoštevanje

predpisov, normativov…;

9. Skrbeti za usposabljanje uslužbencev za varno opravljanje dela, ob sklenitvi

delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove delovne

opreme oz. novih sredstev za delo ter ob spremembi delovnih postopkov, ki

lahko povzročijo spremembo varnosti pri delu.
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Naloge odgovornih oseb

10. Ustrezno obveščanje uslužbencev o varnem in zdravem delu, o nevarnostih in

škodljivostih na delovnem mestu ter varnostnih ukrepih za njihovo

preprečevanje in zmanjšanje škodljivih posledic;

11. Zagotavljanje prve pomoči in reševanje v primeru poškodb oz. nezgod pri delu;

12. Skrbeti za vodenje obveznih evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu ter

varstva pred požarom.

13. Raziskati vsako poškodbo pri delu ter izpolniti prijavo poškodbe pri delu;

14. Prijaviti inšpekciji za delo vsako smrtno poškodbo pri delu in vsako poškodbo,

zaradi katere je delavec nezmožen za delo najmanj tri zaporedne delovne dni,

kolektivno nezgodo, nevarni pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen;

15. Zaustaviti delo na delovnem mestu, če se ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti

ali neustreznih varnostnih ukrepov neposredno ogroženo življenje ali zdravje

javnih uslužbencev;

16. Odstraniti delavca z dela, ki ne upošteva predpisanih varnostnih ukrepov;

17. Odrediti preizkus alkoholiziranosti ali strokovni pregled, s katerim se

ugotavlja prisotnost alkohola ali drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje

zmožnost za delo.

9. 07. 2018 20-201805-22 14



Naloge odgovornih oseb

18. Odstraniti delavca z dela, ki je pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih

sredstev oz. psihofizično nezmožen za varno opravljanje dela;

19. Predlagati oceno delovne zmožnosti delavca, pri katerem obstaja sum za

spremenjeno oz. zmanjšano delovno zmožnost;

20. Obveščati strokovno službo za varnost in zdravje pri delu: o problemih,

začetku dela nove enote ali začetku opravljanja posebno nevarnih del…;

21. Obveščati strokovno službo za varnost in zdravje pri delu o vsaki smrtni

poškodbi pri delu, kolektivni nezgodi, nevarnem pojavu v zvezi z delom ali

ugotovljeni poklicni bolezni.

22. Sodelovati pri spremembah ocene tveganja na tipičnih delovnih mestih v

svoji organizacijski enoti.

23. Predlagati uvedbo ustreznih postopkov pri delodajalcu zaradi kršitve

predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

24. Opravljati še druge naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter

varstvom pred požarom v svoji organizacijski enoti.
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Normativna ureditev
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Normativna 
ureditev

Splošni 
predpisi

Policijska 
zakonodaja

Interni 
predpisi



Splošni predpisi

• Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu

2018–2027;

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

• Zakon o varstvu pred požarom,

• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,

• Zakon o zdravstveni dejavnosti

• Zakon o nalezljivih boleznih

• Zakon o zdravilih

• Zakon o orožju

• Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih

• Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

• Zakon o kemikalijah

• ….
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Interni predpisi

• Navodilo o načinu prijave poškodbe pri delu v Ministrstvu za notranje

zadeve;

• Navodilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v Ministrstvu za

notranje zadeve;

• Navodilo o preventivnih zdravstvenih pregledih javnih uslužbencev

Ministrstva za notranje zadeve;

• Navodilo o ukrepih in postopku ugotavljanja prisotnosti alkohola ali

prepovedanih drog v Ministrstvu za notranje zadeve;

• Pravilnik o ukrepih za zagotavljanje varnosti v prostorih s sredstvi

oborožitve;

• Skupni požarni red v Ministrstvu za notranje zadeve;

• ….
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Policijska zakonodaja

• Zakon o organiziranosti in delu v policiji;

• Zakon o nalogah in pooblastilih policije;

• Kolektivna pogodba za policiste;

• vse ostale interne akte policije, ki urejajo organizacijo, izvajanje nalog in

pooblastil policije ter vsebujejo tudi določbe o varnem delu policistov;

• akte o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v

ministrstvu in organih v sestavi;

• interne akte s področja izpopolnjevanja in usposabljanja v ministrstvu in

policiji (navodilo, katalog programov, programi usposabljanj, načrt

izpopolnjevanj in usposabljanj v policiji za posamezno koledarsko

leto...);

• interne akte o tipizaciji in sistemizaciji materialno-tehničnih sredstvih in

opreme;

• navodila za varno delo z delovno opremo in sredstvi za delo in druge….
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Zakon o organiziranosti in delu v policiji

• 57. člen (strokovno in psihofizično usposabljanje)

 Policisti morajo biti strokovno in psihofizično usposobljeni za opravljanje nalog

policije in policija zagotavlja pogoje za usposabljanje.

 Če policist posameznih usposabljanj, ne opravi uspešno, mora opravljati.

• 57a. člen (ohranjanje psihofizične sposobnosti)

 Za člane posadk policijskih zrakoplovov (pilote in tehnike letalce), policiste

potapljače in policiste Specialne enote s področja protibombne zaščite -

delodajalec zaradi ohranjanja psihofizične sposobnosti za 15 dni na leto napoti na

izvajanje posebnih aktivnosti. Pravilnik o vrsti in obsegu posebnih aktivnosti

za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti določenih policistov

• 62. člen (omejitev policijskih pooblastil)

• Policist, ki je zaradi težav z duševnim zdravjem začasno nezmožen izvajati

policijska pooblastila lahko generalni direktor policije na podlagi ocene

zdravstvene komisije policije omeji izvajanje policijskih pooblastil

• Ukrep lahko traja največ 30 dni in se lahko na podlagi ocene zdravstvene komisije

podaljša, vsakič za največ 60 dni, do zaključka zdravljenja.

• Neposredni vodja policista v roku 24 ur ali najpozneje prvi naslednji delovni dan

predloži predlog za oceno zmožnosti policista za opravljanje nalog policije

zdravstveni komisiji policije
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• 65. člen (psihološka pomoč in psihološka podpora)

• Policija zagotavlja strokovno psihološko pomoč in psihološko podporo

uslužbencem policije v primeru hujših psihičnih obremenitev pri opravljanju nalog

policije in drugih dogodkih, ki vplivajo na opravljanje nalog policije, ter udeležbo v

programih, namenjenih obvladovanju psihičnih obremenitev.

• Policija jo zagotovi tudi ožjim družinskim članom uslužbenca policije.

• Pravilnik o psihološki pomoči in psihološki podpori uslužbencem policije

• 77. člen (varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom)

V delovnih in pomožnih prostorih policije ter pri uporabi sredstev za delo se

uporabljajo predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred

požarom.

Posamezne ukrepe in postopke za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter

varstva pred požarom v prostorih, kjer se uporabljajo ali so uskladiščena sredstva

oborožitve ter tehnična oprema, določi minister v internem aktu..
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Zakon o organiziranosti in delu v policiji



• 82. člen (zdravstvena komisija)

• Ustanovljena zdravstvena komisija, ki ocenjuje zmožnost policista za opravljanje

dela.

• Policista, za katerega zdravstvena komisija oceni, da ni zmožen opravljati svojega

dela, je pa zmožen opravljati drugo delo v policiji, se lahko začasno premesti na

delovno mesto, ki ustreza njegovemu zdravstvenemu stanju, oziroma se mu

določijo naloge, ki jih je zmožen opravljati glede na zdravstveno stanje.

• Zdravstvena komisija lahko oceni, da policist ni zmožen za opravljanje svojega ali

drugega dela v policiji in predlaga začetek postopka za uveljavljanje pravic iz

invalidskega zavarovanja pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje.

• 83. člen (nezgodno zavarovanje)

• Policija zavaruje uslužbence policije v času opravljanja dela za primer nesreče pri

delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali

začasna izguba delovne zmožnosti, če opravljajo operativno delo ali drugo

nevarno delo.

• Delovna mesta, na katerih so uslužbenci policije zavarovani, so določena v aktu o

organizaciji in sistemizaciji.
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Zakon o organiziranosti in delu v policiji



• 84. člen (poškodba pri delu in z njo povezano nadomestilo in posebna

odškodnina)

• Poškodba, ki jo utrpi policist na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali

nazaj ali na službeni poti, se šteje kot poškodba pri delu.

• Za čas odsotnosti prejme 100 odstotno nadomestilo plače.

• Uslužbenec policije, ki ni zavarovan po določbah prejšnjega člena, ima v primeru

poškodbe pri delu oziroma nesreče pri delu, ki nastane pri opravljanju

operativnega dela ali drugega nevarnega dela in posledica katere je trajna izguba

splošne delovne zmožnosti, pravico do posebne odškodnine v višini največ 100

odstotkov zavarovalne vsote, določene na podlagi prejšnjega člena.

• V primeru smrti uslužbenca policije iz prejšnjega odstavka pripada posebna

odškodnina v višini 100 odstotkov zavarovalne vsote iz prejšnjega člena njegovim

ožjim družinskim članom skupaj.

• Policistu, ki je odsoten z dela zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,

pravice iz poklicnega zavarovanja ne mirujejo.
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Zakon o organiziranosti in delu v policiji



Med drugim ureja uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij

policistov:

• Urejanje delovnega časa policista (organizacija in razporejanje,

pripravljenost na delo, prosti vikend na mesec, izrabo odmori med

delom, koriščenje presežka ur – referenčna obdobja…);

• Letni dopusti za posebne pogoje dela (manj ugodni del. čas,

posebno nevarne naloge, večje obremenitve, vpliv ionizirajočih

sevanj, delo z eksplozivi …);

• medsebojno obveščanje in skupno posvetovanje o varstvu in

zdravju pri delu (delodajalec in predstavniki sindikata se morajo

medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s

splošnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu);
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Kolektivne pogodbe za policiste 



Dostopnost do navodil in ostalih 

dokumentov
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Bolniški stalež 2017
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Bolniški stalež 2000 - 2017
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Poškodbe pri delu 2007 - 2017
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IFN policije 2007 – 2019
(tip 1 - integ. sredstva)
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IFN policije 2007 – 2019
(tip 1 - integ. sredstva)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SKUPAJ 284.778. 300.969. 322.611. 321.973. 317.776. 295.538. 278.669. 272.874. 279.355. 322.086. 313.940. 333.817. 339.500.
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Sistemizacija – določanje ocena tveganje
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Stres na delovnem mestu

Na stres vplivajo:

• psihosocialni dejavniki, kot so priprava, organizacija in upravljanje dela,

na primer visoka zahtevnost dela in neustrezno vodenje delovnega

mesta, ter vzroki, kot so trpinčenje in nasilje pri delu.

• fizični dejavniki, kot so hrup in temperatura,

• V prihodnje še več pozornosti nameniti preprečevanju razmer, ki privedejo

do izpostavljenosti stresu v zvezi z delom, pa tudi drugim oblikam

psihosocialnih tveganj pri delu, kot so vse oblike trpinčenja in nadlegovanja

ter psihičnega in fizičnega nasilja na delovnem mestu.
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razprava, vprašanja in pobude
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