
VARNA IN ZDRAVA DELOVNA 

MESTA V POLICIJI

Ocena tveganja delovnega 

mesta
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.

Sebastjan Turk, mag. org., dipl. var. inž.,

višji svetovalec Službe za varnost in zdravje pri delu v 
Uradu za organizacijo in kadre

maj 2018



KAZALO

- Varnost in zdravje pri delu

- Izjava o varnosti z oceno tveganja

- Strokovne podlage za izdelavo ocene tveganja

- Metodologija

- Ocena tveganja za policista prometne policije 

(video)



NEVARNOST  PRI DELU

 je okoliščina ali stanje, ki lahko ogrozi ali poškoduje delavca 
oziroma okvari njegovo zdravje

TVEGANJE

 verjetnost, da nevarnost, ki ji je delavec izpostavljen povzroči 
poškodbo ali okvaro zdravja

OCENJEVANJE TVEGANJA

 je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov
delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za
nastanek poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z
delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja
tveganj

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU



NAMEN IZJAVE O VARNOSTI Z 

OCENO TVEGANJA

 identifikacij nevarnosti in ocena tveganj na delovnih mestih

 preprečevanje oziroma zmanjševanje tveganj za poškodbe ali 

zdravstvene okvare pri delu

 določitev odgovornih oseb in ukrepov za zagotovitev varnosti in 

zdravja delavcev

 stalno izboljševanje ravni varnosti in zdravja pri delu
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Izdelava analize in zdravstvene ocene 

delovnih mest (1998, 2000, 2001)
- Sestava tima strokovnjakov

- Zbiranje podatkov

• vprašalnik (okvirna analiza in zdravstvena ocena delovnega mesta)

• razgovori (vodje, ostali zaposleni)

• ogledi delovnih mest (kroženje)

• izvedba ekoloških meritev

- Ocenjevanje

delovne razmere, ekološke obremenitve delovnega mesta (fizikalne, 

kemične, prah in dim, biološke nevarnosti)

• delovne razmere – nevarnost nezgod

• delovne razmere – fizične obremenitve (položaj telesa, mišične 

aktivnosti) 

• način dela, psihosocialne zahteve in obremenitve, psihofizične 

zahteve (senzorne, intelektualne, psihomotorne, konativne in 

motivacijske)



Izjava o varnosti z oceno tveganja

4/2002 8/2005 7/2009 7/2010



- opis delovnih mest (akt)

- izdelava analize in zdravstvene ocene delovnih mest (1998,

2000, 2001)

- metodologija za ocenjevanje tveganja

(pogostost, verjetnost, resnost  ocena tveganje)

- izdelava ocene tveganja (TDM) – 70 tipičnih delovnih mest

(združevanje DM v TDM, nevarnosti in tveganja)

Strokovne podlage 



OPREDELITEV NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVOSTI 

NA TDM V POLICIJI



OPREDELITEV TIPIČNIH DELOVNIH MEST V POLICIJI



OPREDELITEV TIPIČNIH DELOVNIH MEST V POLICIJI



OPREDELITEV TIPIČNIH DELOVNIH MEST V POLICIJI



OPREDELITEV TIPIČNIH DELOVNIH MEST V POLICIJI



OCENJEVANJE RAVNI OZIROMA STOPNJE TVEGANJA
NA TIPIČNIH DELOVNIH MESTIH

 (P) pogostost izpostavljenosti nevarnosti in škodljivosti pri delu

 (V) verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene okvare

 (R) resnost možnih poškodb ali zdravstvenih okvar



Metodologija za ocenjevanje tveganja

POGOSTOST 

IZPOSTAVLJENOSTI

1 – ZELO NIZKA izpostavljenost do 1/10 delovnega časa

2 – NIZKA izpostavljenost od 1/10 do 1/3 delovnega časa

3 – ZMERNA izpostavljenost od 1/3 do 2/3 delovnega časa

4 – VISOKA izpostavljenost od 2/3 do 9/10 delovnega časa

5 – ZELO VISOKA izpostavljenost polni delovni čas

VERJETNOST NASTANKA

1 – ZELO NIZKA
minimalna verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene 

okvare

2 – NIZKA nizka verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene okvare

3 – ZMERNA
zmerna verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene 

okvare

4 – VISOKA visoka verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene okvare

5 – ZELO VISOKA
zelo visoka verjetnost za nastanek poškodbe ali zdravstvene 

okvare



Metodologija za ocenjevanje tveganja

RESNOST POSLEDIC

1 – ZELO NIZKA

poškodba ali zdravstvena okvara ne zahteva bolniškega 

staleža ali ta ni daljši od treh delovnih dni in nima nobenih 

posledic

2 – NIZKA
poškodba ali zdravstvena okvara zahteva bolniški stalež do 

1 meseca in ne zapusti nobenih trajnih posledic

3 – ZMERNA

poškodba ali zdravstvena okvara zahteva bolniški stalež do 

3 mesecev ter zapusti trajne posledice oz. zdravstvene 

okvare, brez kategorizirane delovne invalidnosti

4 – VISOKA

poškodba ali zdravstvena okvara zahteva bolniški stalež več 

kot 3 mesece in zapusti trajno zmanjšano delovno zmožnost 

oz. delovno invalidnost 

5 – ZELO VISOKA
poškodba ali zdravstvena okvara ima lahko za posledico 

smrt ene ali več oseb

STOPNJA TVEGANJA POTREBNI UKREPI

1 – NEPOMEMBNA (0 – 20) BREZ VARNOSTNIH UKREPOV

2 – SPREJEMLJIVA (21 – 35) VARNOSTNI UKREPI V DOLOČENEM ROKU

3 – ZMERNA (36 – 47) VARNOSTNI UKREPI V KRAJŠEM ROKU

4 – PRECEJŠNJA (48 – 60) TAKOJŠNJA IZVEDBA VARNOSTNIH UKREPOV

5 – EKSTREMNA (61 – 100) TAKOJŠNJA USTAVITEV DELA



ORGANIGRAM ODGOVORNIH OSEB

ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

AKT O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH 

MESTIH IN NAZIVIH V MINISTRTVU

DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB ZA VARNOST IN 
ZDRAVJE PRI DELU V MNZ RS



ORGANIGRAM ODGOVORNIH OSEB V POLICIJI

Izjava o varnosti z oceno tveganja v MNZ v povezavi z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji

delovnih mest



ORGANIGRAM ODGOVORNIH OSEB V POLICIJI
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ORGANIGRAM ODGOVORNIH OSEB V POLICIJI

Izjava o varnosti z oceno tveganja v MNZ v povezavi z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji

delovnih mest



OCENA TVEGANJA TIPIČNIH DELOVNIH MEST (70)

o opis delovnega mesta (delovnega procesa)

o uporaba delovne opreme in sredstev za delo

o uporaba/izpostavljenost nevarnim snovem

o uporaba osebne varovalne opreme

o ocena tveganja

o zdravstvena ocena



TIPIČNO DELOVNO MESTO (TDM) 18 –
POLICIST PROMETNE POLICIJE (PU)

(video)



OCENA TVEGANJA TIPIČNIH DELOVNIH MEST



TIPIČNO DELOVNO MESTO 18 – POLICIST 
PROMETNE POLICIJE (PU)







NEVARNOSTI (34)







UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE RAVNI TVEGANJA

Načrtovanje ukrepov, evidentiranje ugotovljenih nevarnosti,

in pomanjkljivosti ter ustrezno ukrepanje so stalna naloga

odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu in so sestavni

del managementa varnosti in zdravja pri delu!



ZAKLJUČEK 

Učinkovito, strokovno in kvalitetno opravljanje 

dela, delovnih postopkov in nalog je 

v veliki meri

odvisno

tudi od

ustreznega nivoja zagotavljanja

VARNOSTI  in ZDRAVJA PRI DELU



Hvala za pozornost


