
Aktivnosti Sindikata policistov Slovenije pri 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu policistov, ki 

so izpostavljeni nevarnim snovem

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.

Adil Huselja
Sindikat policistov Slovenije

Brdo pri Kranju, 29. maj 2019



1.   Zakonodaja  in zakonski okvir delovanja (98 zakonov) 

- ZAKON O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE (ZNPPol)

2.  Delovnopravna zakonodaja 
- ZAKON O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol)

- organizacija in delovanje

- pravice in obveznosti 

3.  Delovno okolje 

- pestrost, specifičnost, zahtevnost, ... 

POLICIJSKO DELO IN DELOVNO OKOLJE



1.   Zakonodaja  in zakonski okvir delovanja 

- Vlada Republike Slovenije, MNZ in Policija

- ZAKON O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE (ZNPPol)

2.  Delovnopravna zakonodaja (ZODPol)
- vodenje, organizacija in delovanje
- dolžnosti, obveznosti in pravice

3.  Delovno okolje 
- sistemizacija in standardiziranost delovnih mest
- standardizacija delovnih procesov in postopkov
- sistemizacija in tipizacija osnovne, varovalne in zaščitne 

opreme 

AKTIVNOSTI SPS



1.   Policisti opravljajo kontinuirano delo:

- 24 ur dnevno,

- 7 dni v tednu,

- 365 dni v letu.

2.  Policisti opravljajo delo v (vseh) različnih delovnih 
okoljih:
- pisarniško delo,

- terensko delo (cesta, stanovanjski in industrijski objekti, lokali, 
dvorane, štadioni, smučišča, visokogorje, …,

- izredne situacije, stanja in razmere (protesti, požari, delovne in 
naravne nesreče).

NEPOSREDNA TVEGANJA ZA ZDRAVJE IN 
VARNOST



1. Hrup: počutje, učinkovitost, zdravje

2. Svetloba: učinkovitost, nevarnost poškodb pri delu

3. Prah in vibracije: zdravstvene težave, bolezni

4. Kemične spojine: 10 milijonov različnih kemičnih snovi in 400 
milijonov različnih kemikalij 

5. Nevarne snovi: (zelo lahko) vnetljive, eksplozivne, (manj in bolj) 
škodljive za zdravje, strupene, …

6. Nevarne snovi biološkega izvora: bakterije, virusi, glivice in paraziti 

7. Neugodno toplotno okolje: učinkovitost, homeostaza

8. (Ne)izmensko in nočno delo: bioritem in dolgoročno zdravje

POTENCIALNA IN NEPOSREDNA 
TVEGANJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST



Preiskave so bile opravljene na delovnih mestih, kjer se opravlja mejna 
kontrola izven kabin, in sicer na stezi za osebna vozila in stezi za 
tovorna vozila. Merila se je koncentracija izpušnih plinov dizelskih 
motorjev (alveolarni prah), inhalabilni prah, benzen, ksilen, toluen, SOx, 
NOx in CO. 

Izmerjene koncentracije prahu in kemičnih snovi so bile na obeh mejnih 
prehodih, na vseh merilnih mestih (delovnih mestih) bistveno nižje od 
predpisanih mejnih vrednosti za osemurno izpostavljenost. 

Ocena je izdelana po kriteriju kratkotrajne izpostavljenosti v času 8-
urnega delovnika, ko delovne operacije oziroma izpostavljenost delavcev 
traja le krajši čas v eni delovni izmeni (do 15 minutni intervali z enournimi 
premori in ne več kot eno uro v delovni izmeni).

Preiskave koncentracije prahu in kemičnih snovi na PMP 
Obrežje in PMP Dragonja opravljenih preiskav 2017
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UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ
ZDRAVJA IN VARNOSTI ZAPOSLENIH

1. SISTEMSKI, ORGANIZACIJSKO- KADROVSKI UKREPI

 OSNOVNA, VAROVALNA IN ZAŠČITNA OPREMA

 LOGISTIČNA PODPORA

 STALNE MERITVE TEMPERATURE, IZPUŠNIH PLINOV IN 
KEMIČNIH SNOVIH NA GLAVNIH MEJNIH PREHODIH

 MENJAVANJE KADRA NA OBREMENJENIH DELOVNIH MESTIH 
TER OMOGOČITEV KRAJŠIH  IN GLAVNEGA ODMORA

 KADROVSKA POMOČ (MEJNI PREHODI – ZELENA MEJA)

2. INDIVIDUALNI UKREPI

- počitek in spanje

- voda, prehrana in prehranski dodatki

- vzdrževanje psihofizične kondicije, sprostitvene tehnike in 
obvladovanje stresa 



1. Socialni dialog: Policija, MNZ, Vlada Republike Slovenije

2. Konstruktivno in proaktivno delovanje: 
- opozorila na problematiko in posamične probleme
- priprava predlogov za odpravo problematike in izboljšanje stanja

3. Pravna pomoč: 
- zaščita in pomoč v primeru kršitev pravic, poškodb ali bolezni,
- vpliv na sodno prakso in standarde

4. Psihosocialna podpora:
- ozaveščanje o zdravju in zdravem načinu življenja
- izobraževanje in pridobivanje osebnostnih in strokovnih kompetenc
- prepoznavanje in obvladovanje stresa

5. Solidarnostna pomoč: 
- solidarnostna pomoč v primeru poškodb, bolezni, smrti, …

AKTIVNOSTI SPS ZA ZAGOTAVLJANJE 
ZDRAVJA IN VARNOSTI ZAPOSLENIH
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PARTNERSKI PROJEKT 
»Promocija zdravja namenjena slovenskim 

policistom«
 Sindikat policistov Slovenije in Fakulteta za vede o zdravju 

Univerze na Primorskem

 Vsebina projekta je promocija zdravja na delovnem mestu, ki 
bo zajemala:

 oceno trenutnega stanja psiho-fizične pripravljenosti 
policistov, 

 snovanje e-prispevkov, ki bodo dostopni članom SPS, 

 priprava 2 delavnic na temo gibanja (lastna aktivnost, delovno 
okolje), prehranjevanja, izmenskega in nočnega dela, post-
travmatskega stresa in

 razvoj prototipa mobilne aplikacije za spodbujanje zdravja 
policistov.



 Navkljub drugačnemu občutku imajo aktivnosti sindikata 
večplastne pozitivne učinke za:

- članice in člane sindikata,

- zaposlene v Policiji in MNZ,

- celotno družbo.

 Ključno je zavedanje, da smo prav vsi na isti „ladji“ in da je 
predvsem od nas in našega sodelovanja odvisna varnost v 
družbi.

OB ZAKLJUČKU



V življenju vedno obstaja 
trenutek, ki nam omogoča 

odločitev, da naredimo 
nekaj dobrega za ljudi. 

Vse, prav vse je odvisno le 
od nas.

Adil Huselja


