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MEDNARODNA KONFERENCA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
v spreminjajočem se svetu dela



Policijska uprava Murska Sobota

Ena izmed 8 (osmih) policijskih 
uprava katere delujejo na 
območju Republike Slovenije.

Pokriva območje, ki obsega  
severovzhodni predel države in 
meri 1337 km2, kar predstavlja
6,6 %  površine celotne države.

Na severu in severozahodu meji 
z Republiko Avstrijo (64 km), na 
vzhodu in severovzhodu z 
Republiko Madžarsko (102 km), 
na jugovzhodu z Republiko 
Hrvaško (61 km) in v notranjosti 
z območjem Policijske uprave 
Maribor.



Notranje organizacijske enote PU Murska Sobota so: služba direktorja, sektor 
kriminalistične policije, sektor uniformirane policije (kjer deluje tudi enota vodnikov 
službenih psov), operativno-komunikacijski center in služba za operativno podporo.

Na lokalni ravni v okviru PU Murska Sobota deluje 5 območnih in 3 področne 
policijske postaje.

V nalogah se postaje lahko precej razlikujejo, primarna naloga vsake policijske 
postaje pa je

 varovanje življenja in premoženja ljudi. 



Področne policijske postaje na območju PU Murska Sobota so:

- postaja splošne policije,
- postaja prometne policije,
- policijska postaja za izravnalne ukrepe in
- postaja mejne policije.

Policijske postaje so, razen postaje splošne policije, na svojem delovnem področju 
ožje specializirane. 
 



Na Policijski upravi Murska Sobota je zaposleno 537 javnih uslužbencev.

Od tega 447 uslužbencev, ki opravljajo naloge policije ter 90 strokovno tehničnih 
uslužbencev, ki opravljajo spremljajoča dela (dela na področju kadrovskega in 
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je 
treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog). 



 
Starostna struktura delavcev na upravi je naslednja: 

− starih od 20 do 29 let je 0,50 %,
− starih od 30 do 35 let je 13,80 %,
− starih od 36 do 40 let je 25,30 %,
− starih od 41 do 45 let je 24,60 %,
− starih od 46 do 49 let je 19,60 %,
− starih od 50 do 55 let je 14,50 %, let in
− delavcev starih od 56 do 65 let je 1,70 %.

Oseb ženskega spola je 21,80 % in oseb moškega spola je 78,20 %.

Povprečna starostna struktura zaposlenih je 45 let.



Policijska uprava Murska Sobota je v letu 2015 kot prva izmed organizacijskih enot v 
Policiji pričela s pilotskim projektom "Promocija zdravja na delovnem mestu" z 
namenom širjenja pomena celovite varnostne ter zdravstvene kulture zaposlenih.

Vodstvo uprave se zaveda pomena varnosti in zdravja svojih zaposlenih skozi 
celotno starostno obdobje z namenom

 izboljšati delovno ter bivalno okolje in s tem tudi spodbuditi zdravo staranje.

PROJEKT PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 



S tem namenom je bila v letu 2015 je bila ustanovljena delovna skupina za promocijo 
zdravja na delovnem mestu, kateri člani so iz različnih organizacijskih enot uprave in 
različnih delovnih mest.

Kot članica se je v delovno skupino vključila tudi predstavnica Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje Republike Slovenije  Območna enota Murska Sobota.

V delovni skupini je kot član delovne skupine predstavnik delavcev oz. delavski 
zaupnik za varnost in zdravje pri delu Policijske uprave Murska Sobota.
 
V zvezi z aktivnostmi sta seznanjena policijska sindikata (Sindikat policistov 
Slovenije in Policijski sindikat Slovenije), katera podpirata aktivnosti, ki jih PU Murska 
Sobota izvaja.



Delovna skupina za “Promocijo zdravja na delovnem mestu”



S projektom, se je vodstvo Policijska uprava Murska Sobota, kljub že osnovnim 
zakonskim določilom, še dodatno zavezalo, da bo vsem starostnim skupinam 
zaposlenih z načinom vodenja in promoviranja varnosti in zdravja poskušalo 

z celovitim sistemskim pristopom

na osnovi izdelane 

O C E N E  T V E G A N J A    in      Z D R A V S T V E N E  O C E N E

zagotavljati čim večjo varnost in zdravje pri delu, tako v delovnem kakor posledično tudi 
v bivalnem okolju ter s tem  prispevati k zmanjševanju poškodb pri delu, odsotnosti  iz 
dela in tveganju za zbolevanje ter dviga celovite varnostne in zdravstvene kulture. 

IZVEDBA PROJEKTA PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 



Projekt vključuje tri ravni:

1. politiko organizacije (zdravje za vse starostne skupine zaposlenih kot vrednota);

2. podporno okolje za vse starostne skupine zaposlenih
(zagotavljanje informacij s področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje 
ustreznega delovnega okolja, ponudbe zdrave hrane, tesno sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, zdravstvenimi ustanovami in nevladnimi organizacijami) ter

3. vse starostne skupine zaposlenih kot udeležencev projekta.



 
- Razvojni

- Inovativen

- Pilotni (možnost prenosa)

- Uporaba notranjih resursov

- Smiselno povezovanje z varnostjo pri delu  

- Povezovanje z zdravstvom, nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo

ZNAČILNOSTI PROJEKTA



- umestiti in zagotoviti trajnost programa promocije zdravja na delovnem mestu.

- zagotoviti podporno okolje za varovanje  in krepitev zdravja zaposlenih.  

- spodbuditi zaposlene, da prevzamejo aktivno vlogo v  varovanju in krepitvi zdravja.

- spodbuditi zaposlene k zdravemu načinu življenja. 
 
 

CILJI PROJEKTA 



Predavanja/ delavnice 

(stres, zdrava prehrana, telesna aktivnost, kajenje, uživanje alkohola, nalezljive bolezni, 
krepitev medsebojnih odnosov….)

Meritve dejavnikov tveganja (motivacija)

Skupinska telesna dejavnost (pohodi, športne igre, telovadba, testi hoje na 2 km…)

Krepitev podpornega okolja:  bogate vsebine na intranetu, info-točke, ponudba zdravih 

malic, fitnes, športna  dvorana …  

AKTIVNOSTI



Intranet stran “ PROMOCIJA ZDRAVJA “



Info točke  ” PROMOCIJA ZDRAVJA” po policijskih enotah



Delavnice na temo “ Stres na delovnem mestu ”







Meritve dejavnikov tveganja







Predavanja in praktična izvedba na temo  “ Zdrav način življenja ”







Predavanja na temo “ Nalezljive in nenalezljive bolezni ”







Predavanja na temo “ Zdrava hrana in zdrave prehranjevalne navade “







Organizacija in izvedba delavnice " Pravilno izvajanje vaj za moč celega telesa " 







Delavnice na temo  ” pravilno sedenje ter aktivni odmori med sedenjem ”







Aktivni pohodi za strokovno tehnično osebje







Aktivni pohodi za policiste



Sodelovanje z zunanjimi socialnimi partnerji







Soudeležba na prireditvi ob Svetovnem dnevu zdravja - Otok ljubezni - Ižakovci 







Udeležba na delavnici na temo ” Alkohol in rehabilitacija ”







Reference: https://www.24alife.com/press-release/providing-healthy-workplaces-for-all-ages-is-the-answer-to-today-s-demographic-challenges (26.10.2016)

Udeležba na 4. mednarodnem simpoziju o zdravem življenjskem slogu
“  Zdrava delovna mesta za vse generacije ”







Reference: http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/raziskave/predstavitve-raziskav (26.10.2016)

Udeležba na seminarju 
“ Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja ” 







Športne igre Policije v Odrancih z predstavitvijo programov SVIT, ZORA in DORA







….in test hitre hoje na 2 km







Razstava “ Živimo zdravo ”



Tekmovanje zaposlenih v pripravi zdravih jedi







Vsem zaposlenim bil razdeljen propagandni material s področja varnosti in zdravja pri delu s serijo risanih filmov NAPO

Reference: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile (26.10.2016)







   1/3 malic ima nacionalni  certifikat  “ Zdrava izbira ” 







Policijska uprava Murska Sobota je 
dne 16. Avgusta 2016 pristopila k

 “Iniciativi za zdrava delovna mesta”

pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice 
Slovenije v sklopu Projekta »Promocija 
zdravja – Zdravi od glave do pet« in se s tem 
pridružila ostalim organizacijam po Sloveniji, 
katere s svojo politiko vodenja strmijo za 
zagotavljanje zdravih delovnih mest.

Reference: https://www.gzs.si/iniciativa-za-zdrava-delovna-mesta/vsebina/Ambasadorji (26.10.2016)



Dobljena priznanja







Časopis “ Vestnik”, avgust 2016 Prispevek na “RTV Slovenija 1” , februar 2017

Predstavitev projekta preko medijev



Celotno delo (organizacija različnih delavnic, predavanj in prireditev) je bilo opravljeno 
z notranjimi kadrovskimi resursi v rednem delovnem času ter s prostovoljnim delom 
zunanjih sodelujočih strokovnjakov, tako da direktnih finančnih stroškov ni bilo.
 
Vsa gradiva, katera so bila pripravljena za izvajanje projekta “Promocije zdravja na 
delovnem mestu” so bila pridobljena brezplačno.
 
Vse to kaže znake tudi dobrega sodelovanja med slovensko Policijo in lokalno 
skupnostjo.

 

STROŠKI



Iz evalvacije (anketni vprašalniki, intervjujev  in pogovorov z zaposlenimi različnih 
starostnih skupin) smo zaznali, da so zaposleni, po izvedenih aktivnostih, bolj 
ozaveščeni o zdravem  načinu življenja:

- dvig informiranosti in ozaveščenosti o zdravem načinu življenja,

- začetek spreminjanja življenjskega sloga (prehrana, telesna aktivnost),

- večina zaposlenih koristi  stopnice namesto dvigala;

- večje povpraševanje po zdravi malici;

- vse več zaposlenih se vključuje v različne telesne aktivnosti (športni dogodki, 
   koriščenje športne dvorane, »fitnesa«…) itn.

 

ZAKLJUČEK



Poslikana stena na Policijski upravi Murska Sobota prikazuje dogajanje na ulici 
z osnovnim sporočilom da smo policisti nepogrešljivi ter sestavni del zdrave in varne družbe 



Z D R A V  P O L I C I S T  =  V A R E N  D R Ž A V L J A N



Hvala za pozornost!
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