
Izpostavljenost kriminalističnega tehnika nevarnim snovem

pri ogledu kraja kaznivega dejanja 

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.
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Slovenija

DRUGA MEDNARODNA KONFERENCA

»VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA V POLICIJI«



Uvod

Kriminalistična policija – kriminalistični tehnik

Vir: časopis Vestnik z dne 25.5.2017



Kriminalistični tehnik opravlja naslednja dela:

• načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo na svojem delovnem

področju;

• zagotavlja neposredno ukrepanje in vodenje zahtevnih kriminalistično

tehničnih nalog, kadar zahtevnost kriminalističnega preiskovanja presega

kadrovske, strokovne ali tehnične zmogljivosti policijskih postaj oziroma je

potrebno usklajeno delovanje na širšem območju policijske uprave;

• sodeluje pri ogledih krajev kaznivih dejanj za potrebe policije, tožilstva,

sodišč in drugih naročnikov na območju policijske uprave;

• izvaja postopke dokumentiranja pri ogledih (fotografiranje, video

snemanje, označevanje, merjenje in skiciranje), iskanja in zavarovanja

sledi, pakiranje in pošiljanje v preiskavo;



• izvaja opravila v zvezi z ogledom (izdelava fotografij in albumov ter skic,

zbiranje primerjalnega gradiva, daktiloskopiranje domačih oseb in

izločanje sledi papilarnih črt domačih oseb);

• sodeluje pri rekonstrukcijah, hišnih preiskavah, obdukcijah in

ekshumacijah;

• daktiloskopira in fotografira osumljence storitve kaznivih dejanj in

odvzema bris ustne sluznice za določanje DNK;

• opravlja predhodne preiskave vzorcev mamil in nekatere manj zahtevne

kriminalistično-tehnične preiskave (identifikacija prstnih sledi in sledi dlani,

rokavic, obuval, preiskave ključavnic, žarnic in sumljivih dokumentov,

preiskava in rekonstrukcija številk na kovinah, druge nezahtevne

preiskave) in podaja rezultate preiskav v obliki Poročil o kriminalistično-

tehničnih ugotovitvah;



• ugotavlja identiteto osumljencev kaznivih dejanj in neznanih trupel;

• nastavlja pasti za domače tatove;

• usposablja policiste na policijskih postajah za kriminalistično-tehnična

opravila;

• usklajuje, usmerja in nadzoruje delo policijskih postaj, daje strokovna

navodila in zagotavlja strokovno pomoč;



• Izjava o varnosti z oceno tveganja v Policiji

• Tipično delovno mesta

• Ugotovljene nevarnosti

• Ukrepi za zagotavljanje varnosti

• Zdravstvena ocena

Ocena tveganja kriminalističnega tehnika



Izjava o varnosti z oceno tveganja v Policiji

Izjava o varnosti z oceno tveganja v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji je

bila sprejeta v letu 2002.

Ta je z njenimi revizijami krovni dokument za izvajanje in zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu, saj pomeni predvsem novo strategijo varnostnega

menedžmenta celotnega ministrstva, predvsem pa Policije, ter sistemski pristop

za skupno zagotavljanje varnosti zaposlenim.

Določene so naloge in odgovornosti odgovornih oseb za varnost in zdravje pri

delu. Izdelan je organigram odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu v

organizacijskih enotah v Policiji.

Za vsa delovna mesta policistov so izdelana tipična delovna mesta, za katera so

izdelane ocene tveganja, določene so nevarnosti in škodljivosti, ki se lahko

pojavljajo na delovnih mestih, ter varnostni ukrepi za zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu.



Ugotovljene nevarnosti v zvezi z delom

Pri delu kriminalističnega tehnika so ugotovljene naslednje nevarnosti pri delu:

• hrup,

• nevarne snovi,

• okužbe pri delu,

• snovi ali predmeti z visoko ali nizko temperaturo,

• eksplozija,

• požar,

• izvajanje policijskih pooblastil,

• uporaba delovne opreme,

• uporaba osebne varovalne opreme,

• delo na terenu,

• delo na višini ali v globini,

• delo na vodi,

• električni tok,



• oborožitev,

• bremena,

• notranji in zunanji promet,

• pomanjkljivosti v zvezi z delovnimi in pomožnimi prostori,

• psihološki dejavniki,

• specifična organizacija dela,

• statične telesne obremenitve,

• dinamične telesne obremenitve,

• senzorne vidne obremenitve,

• senzorne slušne obremenitve,

• jedrski, radiološki, biološki in kemični (JRBK) napad,

• terorizem ter

• naravne in druge nesreče 



Nevarne snovi

Pri delu prihaja v stik z nevarnimi snovmi in kemikalijami ki so lahko:

• eksplozivne,

• oksidativne,

• vnetljive,

• strupene,

• zdravju škodljive,

• jedke,

• dražilne,

• rakotvorne,

• mutagene,

• strupene za razmnoževanje in

• okolju nevarne.



Delovna oprema

Pri delu uporablja naslednjo delovno opremo:

• prevozna sredstva,

• informacijsko strojno opremo,

• telekomunikacijsko opremo,

• kriminalistično-tehnično opremo,

• oborožitev,

• posebna tehnična sredstva,

• posebne tehnične pripomočke,

• birotehnično opremo ter

• opremo delavnic, laboratorijev in kabinetov.



Osebna varovalna oprema

Pri delu mora, glede na specifične delovne procese, uporabljati osebno varovalno

opremo za:

• varovanje glave,

• sluha, oči in obraza,

• dihal,

• rok,

• nog,

• trupa in trebuha ter

• varovanje celega telesa.



Zdravstvena ocena

Kriminalistični tehnik je pri delu lahko zdravstveno ogrožen, pri opravljanju

določenih nalog pa je lahko tudi življenjsko ogrožen, zaradi obremenitev, ki so

navedene v oceni tveganja.



Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja v zvezi z delom

Glede na stopnjo tveganja in posamezno ugotovljeno nevarnost pri delu, so za

vsako ugotovljeno nevarnost določeni varnostni ukrepi za zmanjšanje ravni

tveganja zaradi obremenitev, nevarnosti in škodljivosti pri delu.

Prav tako so določeni roki izvedbe ter odgovorne osebe za varnost in zdravje

pri delu, pristojne za njihovo izvajanje.



Primeri

• Odvrženi sodi - Dečja vas pri Zagradcu 

• Požar na deponiji odpadnih pnevmatik – Lovrenc na dravskem polju

• Najdena embalaža nevarnih snovi – Ljubljana

• Požar v podjetju KEMIS – Vrhnika

• Požar v podjetju Ekoplast – Ljutomer

• Požar v podjetju Ekosistemi – Zalog pri Novem mestu 

• Pranje sodov – Koper 

• Delo v laboratoriju – uporaba različnih kemikalij - Oddelki kriminalistične tehnike 



Odvrženi sodi - Dečja vas pri Zagradcu

Na lokaciji je bilo najdeno večje število sodov

Na embalaži so vidne oznake za nevarne snovi.

Ogled je bil opravljen 25.07.2004

















Ugotovitve

Na lokacijo je voznik tovornega vozila 24.07.2004 pripeljal večje

število sodov in jih odvrgel.

Nato je sode odprl in naluknjal, da se je tekočina izlila v naravo.

25.07.2004 je to ponovno storil, pri čemer so ga zalotili občani.

Na ogledu so si trije preiskovalci poškodovali pljuča, zaradi česar so

bili hospitalizirani

Z analizo je bilo ugotovljeno, da je bila v sodih žveplena kislina in

ostali kemijski produkti, ki nastanejo pri izvajanju galvanotehnike



Požar na deponiji odpadnih pnevmatik – Lovrenc na dravskem polju

• 16.07.2008 je prišlo do požara na deponiji pnevmatik v Lovrencu

na dravskem polju

• Štab civilne zaščite je omejil vse aktivnosti na prostem

• Kriminalisti so kraj preiskovali in ugotavljali vzrok požara



https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pozar-na-deponiji-pogasen/90437 z dne 12.08.2008

Policija preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti…

https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pozar-na-deponiji-pogasen/90437


Ugotovitve

Gorele so odpadne pnevmatike, pri čemer so se v okolje sproščale

saje – drobni črni delci ogljika, ki so lahko kancerogeni in se lahko

usedejo v pljuča…..



Najdena embalaža nevarnih snovi - Ljubljana

04.01.2017 je sprehajalec opazil na travniku pri Ljubljani večje

število odvrženih sodov.

Na embalaži so bile vidne oznake za nevarne snovi.









Ugotovitve

Na ogledu so bili zavarovani vzorci, iz katerih je bilo kasneje ugotovljeno, da

so lepila za lepljenje lesa na osnovi polivinil acetata, raztopine aluminijevega

heksahidrat klorida, melamin – urea smolno lepilo, spojine aluminijevega

klorida, razni trdilci in parafinska olja.

Nekatere od teh snovi so jedke…..

Vsebina ni iztekala v okolje…..



Požar v podjetju KEMIS - Vrhnika

• 15.05.2017 je prišlo do požara v kemičnem obratu Kemis

• Policija je nudila pomoč pri intervenciji že v času gašenja,

• Ogled pa se je začel naslednji dan 16.05.2017 in je trajal več dni.

• V času ogleda so okoliškim prebivalcem odsvetovali odpiranje

oken in zadrževanje na prostem.









Ugotovitve

V objektu se je skladiščilo več nevarnih odpadkov…

Pri požaru je nastajalo več nevarnih kemijskih spojin…

Več preiskovalcev je bilo napotenih na zdravniške preglede…



Požar v podjetju Eko Plastkom - Ljutomer



Ljutomer, 8.6.2017



„Prebivalci naj ne odpirajo oken, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih….“

Vir:

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/foto-in-video-ne-kaze-da-bi-pozar-v-eko-plastkomu-onesnazil-scavnico/424564 z dne 9. junija 2017

https://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/video-foto-grozljivi-posnetki-gorenja-plastike-odsvetujejo-zracenje z dne 9. junija 2017

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/foto-in-video-ne-kaze-da-bi-pozar-v-eko-plastkomu-onesnazil-scavnico/424564
https://www.slovenskenovice.si/crni-scenarij/doma/video-foto-grozljivi-posnetki-gorenja-plastike-odsvetujejo-zracenje z dne 9


Požar v podjetju Ekosistemi – Zalog pri Novem mestu

20.07.2017 je prišlo do požara v podjetju Ekosistemi, ki je

podružnica za predelavo odpadkov…









Ugotovitve

Goreli so plastični odpadki, predvsem odpadni polivinil, v manjšem

obsegu lesni sekanci in lesni odpadki in del sistema s sončnimi

celicami

Kriminalisti so kraj preiskovali dva dni in med drugim bili izpostavljeni

strupenim plinom…



Pranje sodov - Koper

Policija je ogled opravila po pritožbi zaposlenih, da iz

kanalizacijskega omrežja izhaja dražeč vonj.

Ogled je bil opravljen dvakrat in sicer 29.03.2018 in 09.04.2018







Ugotovitve

Storilec je 13.03.2018 in 14.03.2018 spustil v javno kanalizacijsko

omrežje kemikalijo s komercialnim imenom CP 7300 L

• strupena snov za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom;

• lahko povzroča poškodbe pljuč, izsušitev in razpokanje kože;

• njeni hlapi imajo narkotične učinke na ljudi;

• možnost kancerogenih učinkov.



Delo v laboratoriju – uporaba različnih kemikalij –

Kriminalistična Policija - Oddelki kriminalistične tehnike 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl8vn05pbiAhXQ-qQKHYJcDBYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adorama.com/sinfs200.html&psig=AOvVaw3OqD8PXD7ZUzRM_ccPi2B8&ust=1557778395076111
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl8vn05pbiAhXQ-qQKHYJcDBYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adorama.com/sinfs200.html&psig=AOvVaw3OqD8PXD7ZUzRM_ccPi2B8&ust=1557778395076111


Odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu morajo za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu kriminalističnega tehnika stalno izvajati nadzor nad izvedenimi
ukrepi, potrebnih za zagotovitev njihove varnosti in zdravja pri delu, vključno s
preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem, z ustrezno
organiziranostjo ter potrebnimi sredstvi pri delu (ustrezni delovni in pomožni
prostori, ustrezna delovna oprema in ustrezna osebna varovalna oprema) ter z
rednim zdravstvenim nadzorom.

Prav tako morajo izvajati tudi preventivne ukrepe in izbirati take delovne in
organizacijske metode, ki bodo stalno zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja
pri delu, ter bodo vključene v vse njene aktivnosti.

Zaključek



Hvala za pozornost!


