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TOREK, 29. MAJ 2018 

 

8.30–9.00 Registracija 

 

Moderator: mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

9.00–9.10 

 

Policijski orkester 

 

9.10–9.20 

 

Uvodni nagovor 

Simon VELIČKI, generalni direktor policije 

 

1. sklop:  

 

SISTEM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V POLICIJI 

9.20–9.50 

 

Normativna ureditev, naloge, odgovornosti in posebnosti v zvezi z zagotavljanjem 

varnosti in zdravja pri delu v slovenski policiji 

Tomaž PEČJAK, višji policijski svetnik, vodja  Službe generalnega direktorja 

Policije  

Suzana RUDEŽ, policijska svetnica v Sektorju za razvoj in sistemske naloge 

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, Služba 

generalnega direktorja Policije 

 

9.50–10.20 

 

 

Ocena tveganja delovnega mesta policista 

Simona SIHUR, sekretarka, vodja Službe za varnost in zdravje pri delu  

Dušan VALANT, višji svetovalec  

Sebastjan TURK, višji svetovalec 

Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in kadre, Služba za 

varnost in zdravje pri delu 

 

10.20–10.35 

 

Razprava 

10.35–10.50 

 

Odmor 

10.50–11.20 

 

Sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v belgijski policiji  

Piet RECOUR, glavni policijski svetnik, vodja Oddelka za varnost in zdravje 

pri delu   

Zvezna policija (Belgija) 

 

11.20–11.50 

 

Sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v poljski policiji 

Kamil CHOJDAK, glavni izvedenec  

Oddelek za varnost pri delu, Policijski štab (Poljska) 

 

11.50–12.05 

 

Razprava 
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12.05–13.00 

 

Kosilo 

 

2. sklop ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH V POLICIJI, ABSENTIZEM IN VRAČANJE NA 

DELOVNO MESTO PO DOLGOTRAJNI BOLNIŠKI ODSOTNOSTI 

 

13.00–13.45 

 

Raziskava o absentizmu v nizozemski policiji,  vračanje na delovno mesto po 

dolgotrajni bolniški odsotnosti  

Jenny HUIJS 

TNO (Nizozemska) 

 

13.45–14.15 

 

Duševno pasiven ali duševno močan strokovnjak? Izbira je tvoja. 

Skupaj ustvarimo vitalno in varno delovno mesto za prihodnjo nizozemsko policijo! 

A.B.M. Janneke VOLLEBERGH-BARBIERS, višja kadrovska svetovalka 

Ohranjanje zaposljivosti in krepitev tima 

Nacionalna policija (Nizozemska)  

 

14.15–14.35 

 

Absentizem v policiji in vračanje na delovno mesto po dolgotrajni bolniški 

odsotnosti ter preventivni ukrepi – poljske izkušnje 

Agata TELEGA, specialistka za varnost in higieno pri delu 

Oddelek za varnost pri delu, Policijski štab (Poljska) 

 

14.35–14.50 

 

Razprava 

14.50–15.05 

 

Odmor 

15.05–15.25 

 

 

Zdravstveno varstvo zaposlenih v policiji  

prim. Bojan PELHAN, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa 

Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in kadre,  

Služba za varnost in zdravje pri delu 

 

15.25–15.45 

 

Vpliv nočnega dela na počutje, storilnost in zdravje policista 

Adil HUSELJA  

Sindikat policistov Slovenije 

 

15.45–16.15 

 

Ureditev psihološke pomoči in zaupništva v Policiji 

Mirjana SAVIĆ, višja policijska inšpektorica – psihologinja   

Žiga PLANINEC, višji policijski inšpektor 

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava, 

Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine 

 

16.15–16.30 

 

Razprava  

16.30–16.40 

 

Odmor 
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3. sklop OKROGLA MIZA O VLOGAH STROKOVNEGA DELAVCA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI 

DELU, IZVAJALCA MEDICINE DELA TER DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN 

ZDRAVJE PRI DELU V POLICIJI 

 

16.40–17.25 

 

Moderator: Peter POGAČAR, državni sekretar 

                     Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

Sodelujejo: 

 Nataša TRČEK, glavna inšpektorica za delo 

 Simona SIHUR, sekretarka, vodja Službe za varnost in zdravje pri 

delu 

Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za organizacijo in kadre, 

Služba za varnost in zdravje pri delu 

 Tomaž PEČJAK, višji policijski svetnik, vodja  Službe generalnega 

direktorja Policije  

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska 

uprava, Služba generalnega direktorja Policije 

 Adil HUSELJA, Sindikat policistov Slovenije 

 Alen PEČARIČ, Policijski sindikat Slovenije 

 

17.25–17.30 

 

Sklepi prvega dneva  

Peter POGAČAR, državni sekretar 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
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SREDA, 30. MAJ 2018 

 

8.30–9.00 Registracija 

 

Moderator: mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 

4. sklop 

 

VLOGA VODSTVA PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V POLICIJI   

9.00–9.30 

 

S funkcijami menedžmenta in vodenjem do varnih in zdravi delovnih mest v 

organizaciji 

izr. prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK  

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta   

 

9.30–10.00 

 

Kultura varnosti in zdravja ter organizacijska klima  

dr. Živa VEINGERL ČIČ  

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta   

  

10.00–10.30 

 

Strateški vidik ravnanja z ljudmi pri delu ob upoštevanju generacijskih razlik    

izr. prof. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK  

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta   

 

10.30–10.45 

 

Razprava 

10.45–11.00 

 

Odmor 

 

5. sklop 

 

PRIMERI DOBRE PRAKSE 

11.00–11.45 

 

Primer dobre prakse: Metoda za ocenjevanje varnostnih tveganj na javnih 

prireditvah 

Piet RECOUR, glavni policijski svetnik, vodja Oddelka za varnost in zdravje 

pri delu   

Zvezna policija (Belgija) 

 

11.45–11.55 

 

Razprava 

 

11.55–12.40 

 

 

Primer dobre prakse: »Zdrava delovna mesta za vse generacije«  

Damir IVANČIĆ, mag., direktor Policijske uprave Murska Sobota 

mag. Leon VEDENIK, vodja delovne skupine za promocijo zdravja na 

delovnem mestu  

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, Policijska 

uprava Murska Sobota 

mag. Branislava BELOVIĆ, dr. med., zunanja članica delovne skupine za 

promocijo zdravja na delovnem mestu  
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12.40–12.45 

 

Razprava 

12.45–13.45 

 

Kosilo 

 

13.45–14.30 

 

 

Primer dobre prakse: projekt »Optima – zdravje, telesna pripravljenost in psihična 

vzdržljivost zaposlenih v organizacijah, ki skrbijo za javno varnost«  

mag. Kamil POLÁK, vodja Oddelka za specializirano metodologijo 

mag. Martin DOLEŽAL, glavni inštruktor    

mag. Roman ŠTĚDRÝ, inštruktor 

Podporna služba Ministrstva za notranje zadeve (Češka republika)  

 

14.30–14.35 

 

Razprava  

14.35–14.55 

 

Primer dobre prakse »Očetje in delodajalci v akciji – ODA« 

Žiga PLANINEC, koordinator projekta ODA v Policiji  

Policijska akademija 

mag. Mojca FRELIH, raziskovalka 

Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije 

 

14.55–15.00 

 

Razprava 

 

15.00–15.05 

 

Sklepni nagovor 

 mag. Tatjana BOBNAR, namestnica direktorja policije 

 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava 

 

15.05–15.15 Policijski orkester   
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TOLMAČENJE  

 

Konferenca bo potekala v slovenskem, angleškem in češkem jeziku. Zagotovljeno bo 

simultano tolmačenje. 

 

 

PRIJAVA 

 

Konferenca je dvodnevna in od udeležencev pričakujemo, da se bodo udeležili 

seminarja v celoti, tj. 29. in 30. maja 2018.  

 

Kotizacije ni. Konferenca je brezplačna. 

 

Število udeležencev je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna. Tisti, ki niso 

zaposleni v Policiji in bi se želeli udeležiti konference, prosimo, da izpolnjeno prijavnico 

pošljejo najpozneje do četrtka, 24. maja 2018, na e-naslov:  

 

dogodki-vzd.mddsz@gov.si 

 

 

POTRDILA 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo udeležencem 

konference potrdila o udeležbi naknadno poslalo po e-pošti.  


