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Slovenija

DRUGA MEDNARODNA KONFERENCA

»VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA V POLICIJI«



Uvod

Daktiloskopski forenzik preiskuje prstne sledi in odtise ter podaja strokovna in

izvedenska mnenja za potrebe policije in sodišč.

Preiskava se začne z iskanjem sledi na kraju, žrtvah ali predmetih povezanih s

kaznivimi dejanji.

Zavarovane sledi se preiskujejo v forenzičnem laboratoriju.



Ocena tveganja daktiloskopskega forenzika

• Izjava o varnosti z oceno tveganja v Policiji

• Tipično delovna mesta

• Ugotovljene nevarnosti

• Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja

• Zdravstvena ocena



Ugotovljene nevarnosti v zvezi z delom

Pri delu daktiloskopskega forenzika 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,

• električni tok,

• delo na terenu,

• oborožitev,

• delo na višini ali v globini,

• delo na vodi,



• bremena,

• pomanjkljivosti v zvezi z delovnimi in pomožnimi prostori,

• psihološki dejavniki,

• specifična organizacija dela,

• nevarnosti pri uporabi računalniške opreme in slikovnih zaslonov,

• statične telesne obremenitve,

• dinamične telesne obremenitve,

• senzorne vidne obremenitve,

• notranji in zunanji promet,

• 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.



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.



Zdravstvena ocena

Kot je razvidno iz zdravstvene ocene je pri delu lahko zdravstveno ogrožen, pri

opravljanju določenih nalog pa je lahko tudi življenjsko ogrožen, zaradi

obremenitev, ki so navedene v oceni tveganja.



Delo v daktiloskopskem laboratoriju

• Iskanje prstnih odtisov / sledi

• Metode izzivanja prstnih sledi

• Nevarne snovi

• Preiskovanje – daktiloskopska primerjava

• Poročilo o preiskavi z mnenjem

• Policija

• Tožilstvo / Sodišče

• Naročnik   



Daktiloskopske metode

Metode izzivanja (detektiranja) prstnih sledi

A. Optična metoda

B. Fizikalna metoda

C. Fizikalno – kemijska metoda

D. Kemijska metoda



Optična in fizikalna metoda

• Optična

• Svetloba 

• Forenzični viri, laserji

• Zaščita oči

• Fizikalna

• Daktiloskopski praški

• Aluminij, bron, zlato, FeO, Fe prah,…

• Rokavice, očala, zaščita dihal



Fizikalno-kemijske metode

• Cianoakrilatne pare

• Komora

• Dražilec, slabost, zaspanost, vrtoglavica, 
nezavest, rakotvornost

• OVO

• Barvila 

• BY 40

• Organsko topilo

• Rokavice, oblačila











Kemijske metode

• Ninhidrin

• Digestorij 

• Organska topila

• Eksplozivnost, narkotično

• Rokavice, oblačila, zaščita dihal

• DFO

• Vnetljivost, eksplozivnost

• Rokavice, oblačila









Zaključek

Ustrezno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu daktiloskopskega forenzika mora biti

vključena v sam vrh menedžmenta vodenja.

Odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu morajo izvajati stalne preventivne

ukrepe in izbirati take delovne in organizacijske metode dela ter sredstva za delo

(ustrezni delovni in pomožni prostori, ustrezna delovna oprema in ustrezna

osebna varovalna oprema), katere bodo stalno zagotavljali potrebno stopnjo varnosti

in zdravja pri delu vključujoč z rednim zdravstvenim nadzorom.



Razprava, vprašanja in pobude



Hvala za pozornost!


