
NAČRTOVANJE UKREPOV ZA DELO OB 

NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH, 

UPOŠTEVAJE MOŽNOST STIKA Z NEVARNIMI 

SNOVMI

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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Vloga načrtovanja ukrepov za delo ob naravnih in 

drugih nesrečah

- Zakonska podlaga

- Policija izvaja naloge ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi in v 
vojnem in izrednem stanju

- Vključevanje v načrtovanje ukrepov za delo ob naravnih in 

drugih nesrečah na državni ravni

- Priprava načrtov, postopkovnikov, ocen ogroženosti, ocen 
tveganj in drugih pravnih aktov

- Sodelovanje z organi in organizacijami v sistemu zaščite, 

reševanja in pomoči na vseh ravneh

- vaje zaščite in reševanja

- usposabljanja

- Namen: zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja



NARAVNE IN DRUGE NESREČE



Načrti dejavnosti MNZ ob naravnih in 

drugih nesrečah

- Izdelava na ravni ministrstva in policijskih 

uprav (10 načrtov)

- Namen: zagotavljanje izvajanje dejavnosti 

kljub spremenjenim razmeram

- Drugi načrti in usmeritve



Vsebina načrtov dejavnosti za ukrepanje ob 

naravnih in drugih nesrečah

- Opredelitev nesreče za katero se pripravljamo in obseg 

načrtovanja

- Zamisel zaščite, reševanja in pomoči

- Sile in sredstva, finančni viri

- Opazovanje, obveščanje in alarmiranje

- Aktiviranje sil in sredstev

- Upravljanje in vodenje (naloge notranjih organizacijskih enot)

- Zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči

- Osebna in vzajemna zaščita

- Priloge in dodatki



Osebna in vzajemna zaščita – naloge 

posameznih služb

- Služba, pristojna za varnostno načrtovanje

- Služba, pristojna za varnost in zdravje pri delu

- Služba, pristojna za logistično podporo

- Služba pristojna za finančne zadeve

- Služba, pristojna za odnose z javnostmi

- Policijska akademija

- Osebe odgovorne za varnost in zdravje pri delu v celotnem 

ministrstvu

- Javni uslužbenci MNZ, Policije in Inšpektorata



Priloge in dodatki

- Navodila za ukrepanje zaposlenih ob nesreči

- Potres

- Poplava

- Jedrska ali radiološka nesreča

- Nalezljive bolezni pri ljudeh in živalih



Primeri navodil - potres

PRED POTRESOM

Poučimo se o tem, kako se zavarujemo pred potresom.

Poiščimo vsaj eno varno mesto v večjih prostorih in se vsaj dvakrat na leto spomnimo nanj.

Poučimo se o tem, kje sta glavni stikali za električno in plinsko napeljavo in kako ju izklopimo.

Na dosegljivem mestu imejmo spravljeno žepno svetilko, prenosni radio in torbico s prvo pomočjo.

MED POTRESOM

Ohranimo mirno kri.

Če smo v stavbi, nikoli ne tecimo ven, ampak ostanimo, kjer smo.

Ne uporabljajmo dvigal in stopnišč.

Poiščimo zaščito pod masivno mizo, med vratnimi podboji ali ob notranji nosilni steni, na hodnikih se pritisnimo k notranjim stenam ter si z 

rokami zavarujmo oči.

Izogibajmo se steklenim površinam in zunanjim zidovom.

Ne uporabljamo dvigal in stopnišč.

Ne prižigajmo vžigalic in ne uporabljajmo odprtega ognja.

Na prostem se oddaljimo od stavb, dreves in električnih napeljav.

Če smo v avtomobilu, ustavimo na odprtem kraju in počakamo v vozilu.

PO POTRESU

Če smo nepoškodovani, priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. Ne premikajmo resno poškodovanih ljudi. Pokličimo pomoč na 

številko 112.

Če je varno zapustiti stavbo, uporabimo stopnice, nikoli dvigala, sicer pa počakajmo na reševalce.

V prostorih izklopimo glavni stikali za elektriko in plin ter zaprimo ventil za vodo.

Če smo ujeti pod ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo s svojo energijo. Občasno kličimo na pomoč, trkajmo ob zid ali cevovodno 

napeljavo, da nas reševalci lažje najdejo.



Primeri navodil – pandemija ali epidemija nalezljivih 

bolezni 

• DEL navodil:

Izvajanje ukrepov v operativnih enotah policije

Policisti v operativnih enotah Policije morajo pri daljših tesnih stikih z osebami, ki kažejo znake nalezljive bolezni, 

še posebej, če prihajajo z območij, na katerih se pojavlja epidemija ali pandemija nalezljive bolezni, ter pri daljših 

tesnih stikih z osebami, pri katerih je bil postavljen sum okužbe z nalezljivo boleznijo, pravilno in dosledno 

uporabljati:

• navadno kirurško masko (preprečevanje kapljičnega prenosa okužbe), 

• zaščitne rokavice iz lateksa za enkratno uporabo (preprečevanje stika s površinami in predmeti, ki so lahko 

onesnaženi s kužnimi izločki dihal),

• razkužilo za razkuževanje rok (zmanjševanje števila virusov na rokah).

Osebno varovalno opremo za zaščito dihal in rok se uporablja stopenjsko, saj mora biti uporaba tovrstne opreme 

prilagojena dejanskemu tveganju za morebitno okužbo pri opravljanju dela.

Odgovorna oseba operativne enote mora odrediti uporabo osebne varovalne opreme za zaščito dihal in 

rok ter razkuževanje rok glede na dejansko tveganje za virusne okužbe pri opravljanju policijskih nalog . 



Primeri dobrih praks in izzivi

DOBRE PRAKSE

- Uporabna navodila prvim posredovalcem na kraju nesreče

- Skupna priprava postopkovnika za ukrepanje ob stiku z 

bioagensi

- Takojšnji odziv za zaščito zdravja zaposlenih v primeru 

nalezljivih bolezni (pandemije, ebola in druge nevarne bolezni)

- Redno spremljanje in izmenjava informacij o pojavu nevarnih 

bolezni doma in po svetu

- Organiziranost psihološke oskrbe v Policiji…

IZZIVI

- Nepredvidene situacije, še zlasti s področja JRKB dogodkov

- Tveganje povezano z možnostjo terorističnega napada (v vseh 

oblikah)



Namesto zaključka

„Vedno moramo biti pripravljeni na to, da nas lahko nekaj 

preseneti…“

(Rudy Giuilani)



Hvala za pozornost!


